
(ὩΟοσὶρ 

ΤΠΙ5 15 ἃ αἸρΊα] ΟΘΟΡΥῪ οἵ ἃ ὈΟΟΚ [Πδΐ ννὰξ ργθϑθυνθα ΤΟΥ σθηθγδίοηβ Οἡ ΠΠΌΓΑΓΥ 506 Ινθ5 ὈΘΙ͂ΌΓΘ 11 ννὰβ σάγ  ΓᾺΠΥ βοαηηθα Ὁ ΟΟΟΡΙΘ ἃ5 ρᾶτῖΐ οἵ ἃ ρῥγο]θοί 

ἴο πηᾶ κα {Π6 ννουἹα᾽ 5 θθΟΚΒ αἸΒοονθῦαῦ]6 ΟΠ]ΠΠ6. 

Π| Πδᾶ5 ϑυγνινθα ἰΙοηρ ΘΠΟΙΡῇ [ΟἹ (Π6 σοργυτιρῃΐ ἴο ΟΧΡΙΓΟ Δηα (Π6 θΟΟΚ ἴο Θηΐογ ἴῃ6 ρΡαΌΠ1Ο ἀοπηδιη. Α ΡαΌΠΟ ἀοπηδ]η ὈΟΟΚ 15 οἠθ [Πδ1 ννὰβ Πθνϑὺ β]6 οἱ 

ἴο ΘΟρυτρῇΐ ΟΥνν ΠΟ86 ἰΘρα] σορυγιρῃΐ [θη ἢὰ5 ΘΧριγθα. ΝΥ Πϑίμου ἃ ὈΟΟΚ 15 1η {Π6 ρα ΌΠῸΟ ἀοΠΊΔ1η ΠΥ νΔΓῪ σΟΙΠΙΓΥ ἴο οΟμυηΐγν. ΡΌΌΠΟ ἀοπηδιη ὈΟΟΚἙ 

ΔΓΘ ΟἿἿ σαΐθνναυϑ ἴο {Π6 ραϑί, ΓΕργΓθ θη ηρ ἃ νν δ] οἵ ΠΙϑίογυ, οα]αγα δηα Κηον]θαάσα {Παἴ᾽5 οἴη αἸΓΠΟυ] ἴο αἸ5οΟνου. 

ΜᾶΙκβ, ποίδίοης ΔΠ6 ΟΠΘΙ ΤΠ] ΙΡΊ 8118 ρΓΘϑθηΐ 1η [Π6 ΟΥΙΡΊ 4] νο]Π16 ΜΝ11]] ἈΡΡΘδΓ 1η [Π15 ΠΙΘ - ἃ ΓΟ ΠΉΠΟΘΓ ΟἹ [Π15 ὈΟΟΚ᾽Β Ιοηρ Ἰουγη ον ΠῸΠῚ (Π6 

ΡΌΡΠ5ΠΘΓ ἴο ἃ ΠΌΓαΓῪ ΔηἋ ΠΠΔΠ]Υ ἴο γοιι. 

ἴϊεαρο συ! 611η6ς 

(οΟρΊΘ 15 ργοπα ἴο ρδιίηθυ ἢ ΠΌΓΑΓΙΘ5 ἴο αἸΡΊ1Ζ6 ρα ΌΠ1Ο ἀΟΠΔ1η Πηδίθγια 15 ἃΠ6 πηα ΚΟ {Π6 1 6 ]ν ΔοοΘϑ5 1016. ΡΌΌΠῸΟ ἀοΙηδ1η ὈΟΟΚΒ ὈθΘΙοηρ ἴο [Π6 

ΡΌΌΙΠΙΟ ἃηα ννῈ ἃ ΤΊΘΓΘΙΥ {Π61 ουϑίοα!Δη5. ΝΟνογῃθ 655, {Π15 ννοΟΥΚ 15 ΘΧΡΘΉΒΙνθ, 50 1ἢ ΟΥΟΘΓ ἴο ΚΘΘΡ Ργονι!ηρ [Π15 Γοϑοῦτοθ, ννα Πᾶν ἰάθη βίθρ5 ἴο 

ΡΓΘΟνθηΐ αὔιιϑθ ΟΥ ΘΟΠΊΠΊΘΙΟΙΔΙ ρᾶΓ 165, ΠΟ] Ἰηρ Ρ]ΔοΙηρ ἰΘΟΠ 108] ΓΟΘΠΟΠΟΠ5 Οἡ Δυϊοπηδίοα 4αογυιηρ. 

ννὲ αἴβοὸο δ8Κ {Παΐ γου: 

ἙΞΜακΚδο ποη-Οοπιπιεγοίαί 56 Οὐ ΤΠ Πἰ|65 ΝΥ ς ἀδϑιρηθα αοορὶθ ΒοοΟΚ δϑδίοῇ [ῸΓ 56 ΌὉΥ 1ηα]νΙἋπ415, ἃηα ννα γοααθϑβί (Παΐ νοῦ 158 [Π656 ΠΙ65 ΤῸΓ 

ΡΘΙΒΟΊΉΔΙ, ΠΟ -ΟΟΠΊΠΊΘΙΟΙΔ] ρα ΓΡΟΒ65. 

Ὁ Μοίγχαϊπ ΠῸπι αμϊοπιαίοα σμογγίπρ [)ο ποΐ 56η4 δυϊοπηαίθα Πα 6165 οἵ ΔηΥ οι ίο (σοορ θ᾽ 5 συϑίθπη: {ποι ἃΓῸ ΟΠ ΠΟΙ ΓΟΘΘΔΙΌΠ ΟἽ ΠΊΔΟΠΙΠΘ 

{ΓΔ η5] ΔΙΟη., ΟΡΙΟΔ] ΟΠ γδοίου ΓΘΟΟσΠΟΉ ΟΥ ΟἴΠΘΙ ΓΘ ἃ5 ν ΠΘΓΘ ἀοοΘ85 ἴ0 ἃ ἰγρο διη]οιηΐ οἵ ἰΘχί 15 ΠΟΙΡΓα], ρ΄ Θαβο οοηίΐδοΐ τι5. δ᾽ 6 θΘηοοῦγαρο [ἢ 6 

056 Οἵ ΡΕΌΠ1ΙΟ ἀΟΠΊΔΙη Πηδίογ 415 ΤΟΥ {Π656 ρα ΓΡΟσ65 Δηα πηᾶν Ὀ6 406 ἴο ΠΕΙΡ. 

Ἑ Μαϊηίαϊπ αΠτιρμοη ΓΘ οορ!θ “ν δίθυ πη γ Κ᾽ γοὰ 8566 Οἡ θοῇ ἢ]Θ 15 ΘΘ5 6 η[14] [ΟΓ ΠΟΙ] ηρ ΡΘΟΡΙΘ ἁροαῦί [Π15 ργο]θοΐ δηα ΠοΙριηρ [Πθτ Πη6 

ΔαΘΠΠΟΠΔΙ] πηδίογια]ς5 [γουσῇ (σοορ!ο ΒΟΟΚ δϑάίοῃ. ΡΙθαβο 40 ηοΐ ΓοηονΘ 11. 

ἜΞΚοΡΡ [{ ἰοραί ΝΥΝ μαΐθνθι γουγ τιι56. ΓΕΠΊΘΙΉ ΘΓ {Πᾶΐ γοι ἃΓῸ ΓΕΘΡΟΊΉ51016 [ΟΓ Θηϑυτηρ (Παΐ ναί γου ἀγα ἀοΙηρ 15 Ιαρα]. [)0 ποΐ ἀβϑῦμηθδ (Πδΐ {π5ΐ 

Ὀθοδι56 νν6 Ὀ6ΙΙονα ἃ ὈΟΟΚ 15 1η [η6 ΡΌΌ]Π1Ο ἀΟΙΏΔΙ1η ΤΟΥ 5675 1η [η6 [Γη1164 δίαϊθ5, ([ηαΐ {Π6 ννουκ 15. αἴ50 1ηὴ {Π6 ρΡᾳΠΙΟ ἀΟΠΊΔ1η [ῸΓ 5615 1η ΟΙΠΘΓ 

σΟΙΠΙΓ65. ΝΥ ΠΕΙΠΘΓ ἃ ὈΟΟΚ 15 5{Π] 1Ἰηὴ σορυγρῇΐ νὰ 1165 [ΠῸΠῚ σΟΙΠΙΓΥ ἴο σουηίγγυ, ἃΠ4 ννα οδη᾿ ἵ Οἵ  σιμΠάδησθα οἡ ΠΟΙ ΘΓ ΔηΥ ΘρθοΙῆο πι56 οἵ 

ΔΠΥ ΒΡΘΟΙΠο ὈΟΟΚ 15 Δ]]Ποννεά. ΡΙθαβα (ὁ ηοίΐί ἀϑ5π)6 (Παΐ ἃ ὈρΟΚ᾽5 ἀρρθάγαηοα ᾿η σοορίθ ΒΟΟΚ ϑθδίοῇ πΠΊθδη5 1 σᾶ Ὀ6 1566 1η ΔΠΥ ΠΊΔΠΠΘΙ 

Δηγνν ΠΟΙ 1η 1η6 ννουῦ]α. (ορυτρῃϊ Προ ΠΊΘηΐ ΠΠ401ΠΠ ὺ} σδη Ὀ6 416 βθνοῖο. 

Αδουΐ σοορ!ὶο ΒΟΟΙΚ ΘΓ ἢ 

(σοορ!θ᾽ 5 ΠΙ55ΙΟη 15 ἴο ΟΥΡΔΉ1ΖΘΟ [ῃ6 ννοῦ]α᾽5 ΤΠ] ΟΤΙΔΙΊΟη Πα ἴο ΠηᾶῖζΘ 11 ΠΠΊνΘΥΘΔΠῪ ΔΟΟΘ551016 ΔΠη6 56]. αοορίο ΒΟΟΚ δθάγοῇ ΠΘΙρ5 γα οῦβ 

αἸβοονοῦ (Π6 ννοῦ! 5 θΟΟΚ5 νῃ16 ΠΘΙΡΙηρ Δα ΠΟΥκ Δη6 ΡῈ ὈΠ5ΠΘΓς Γᾶ ῇ ἢθνν Δα ΊΙΘηο65. Υοι οδη βθάγοῇ {Πγοῦρῇ της []] ἰΘχί Οἵ {Π15 θοοΟΚ οἡ {Π6 ννθῦ 

ΠΣ  “ διβ.δοδα τ, οη 





ΒΟΠΘΗΤ ὙΓΤῊ 

ΤῊ ΙΝΟΟΜῈ ἜΒΟΜ 

ΤΗΝ ΒΕΩΠΒΕΒῚΤ ΟΕ 

ΟΠ ΑΒΓΗ ΜΙΝΘΟΘΤ 

ΟἿ᾽ ΒΟΜΈΚΥΤΕΒΕ, 

(ὉἸ885 οὗ1898,) 







ΠΕ γίσοοσίο 





ρ Ρ 
ΠῈ “5... τ 

ς 

ΠΟΤῪ ΒΙΒΙΕ, 
φρίρρασφηοσετσα νόθα, 

κ 

ΑΟΟΟΞΚΌΙΝΟ ΤῸ ΤΗῊΕ ΑΥΤΗΟΚΙΖΕΌ ΝΕΚΘΙΟΝ Α.Ὁ. (ι6ε1), 

ΨΙΤΗ ΑΝ ἘΧΡΙΑΝΑΤΟΕΥ͂ ΑΝῸ (ΓΕΙΤΙΟΑΙ, 

ἀ  πιηιειατῃ 
ΑΝΌ 

ἃ δὲ ευζῖοι οὐ ἐπε ὑταπείαέσπ, 

ΒΥ ΒΙΒΗΟΡΘΕ ΔΝ ΟΤΉΊΤΕΚ ΟἸΙΙΕΒΚαΥ 

ΟΕ ΤΗῈ ΑΝΟΙΙ͂ΓΑΝ Γ(ΗΌΞῸΚΟ(Η. 

ἐς ΤῊΣ ᾿ ᾿σ ὌΟΘ Ὁ Ων ΒΡΙΤΕΌ 
ι. “ἌΡ 52. τς τ 

ΒΥ Ε. . ΚΟΟΚ, Μ.Α., ΟαΑνον ΟΕ ἘΧΕΤΕᾺ, 

ῬΕΑΒΑΟΘΗΕΒ ΑΤ ΓΙΝΟΟΙΝῊἕῈ ἹΝΝῚ ΟΗΑΡΙΓΑΙΝ ΙΝ ΟἈΌΙΝΑΒΚΥ ΤῸ ΤῊΕ ΟΤΈΕΝ. 

ΝΊΏΙΔΔΑ ΤΙ ΘΓΛΔΛΕΠΝΈΊΤ, 

νοι. 

47. 7.11 ΤἈ 2: 5.--- 7. ΔΙ ΝΑ: δ Δ ΟΣΔΕ. 

ἸΟΝΘΡΟΝ: 

ΙΟΗ͂Ν ΜΌΚΒΑΥ, ΑΙ ΞΒΕΜΑΞΚΙΕ 5ΤΕΕΕΤ. 

188. 

[4] Αίρλις αγέ γαεορτεά. 



"Δ: ,»7:558 ως 

Οὐ η38.Ἴ] ἐὺ 
ν΄ 

ΒΑΒΝΥΛΒΒ ΘΟΙΤΕΘΕ ΓἘΒΕΑΕΥ͂ 

 Ὴ 
ἤν; ἐν ἢ 

ἔμ “ ' ΐ 

΄“"“ Ἂν -ς- Ἷ 

1 " ἐρυζ ἢ ἐς 

κὔν(. “2, 

ΓΟΝΌΟΝ : 

ῬΒΙΝΤΕΌ ΒΥ ὙΠΙΙΑΜ ΟΙΟΝΝΕΒ. ΑΝῸ 50Ν 8, 

ΒΤΑΜΡΌΚΌ ΦΊΒΕΕΤ ΑΧῸ ΓΗΛΕΙΝΟ (ΚΟ88. 



ΝΟΤΊΟ(Ε. 

ζ΄ --π ν -- --- Ὁ} 

ΤῊΞ [15:1 οὗ σοῃίθυζοῖθ το ἴ[ἢ6 ϑροακοῦ᾿β (οπΊΠΊεΠΙΑΓΥ οἡ τῆς 
Νεν Ταοβιδιηεθηῖ, 5εἰεοῖεα ΟΥ̓ τἰῆς (ὐοπληλϊτίες δ τῆ6 σοπ,ΠπΊοποοπγθηΐ 
οὗ τῇς σψοῦκ, ᾿ᾶ8 παοαββαγ]ῦ ἀηάεγροης ἃ ἔεγ οἤδηρεϑ, οὐπρ ἴο 
τῆς ἀφαῖῃ οἵ δἰτεγεὰ ροβϑϊῇοῃ οὗ 8οπῆθς Δπλοηρ {ΠΕεΠ}. 

Ιη 118 ἢτγβϑί νοϊιπὶς τῆς ἱπιγοάποιοη ἴο (ἢ6 τὥγοε ϑυῃορίι!οδὶ 
ΟΟο8ρεῖβ8 48 ὕδεη ψττίοη, 48 γγΧὰϑ ΟΥΙΡΊΠΔΙΪΥ οοηϊειηρ]αῖεά, ὈΥ τῆς 
Ατοδθίβῆορ οὗ ὙοστκΚ. εδη Μάδηβεὶ, ψῇο ἤδὰ υπάογίακθη [πε 
ΠΟΙΏΠΊΘΩΙΑΓΥ Οἡ ἴῃς ἢτβϑί γο (ὅ058ρ618, ἀϊδὰ τη Ψ7]γ, 18γ1, Ὀυϊ Ἰεῖ 
σοπλρ]εῖς ποῖε8 οὐ ὈΝΘΠΙΥ-ϑχ οἤδρίοιβθ οὗ ϑι. Μαίίῃῆεν, ὙΤθοβε 
Ὠοῖεβ ἅτε ρῥηπίεα στπουΐ ΔΠΥ Δ] Γογαίοη οὐ δα πΊοη, οχοερῖ ἃ ἔπ 
Γείογθηοθβ ἴο ψουκβ ΨΏΙΟἢ ἢᾶνε 8:η.6ς Ὀδθη ΡῈ Ὀ]5Π6 4, ἀπά τῆς 
᾿εδάϊηρθ ἴο τῇς 8εςθοῃβ, ΨὨΙΟΝ, ἴη δοοογάδηος ἢ τῃ6 ρεηεγδὶ 
Ρἴδῃ οὗ τῆς (ὐοπιηπγεπίδευ, ἤᾶνα Ὀθθη Ἰηβογίεα ὈΥ τῆς Ε ΠΟΥ. 

Τῆς ἘνάτοΟΥ 18 5016] γ ΓΕΘρΟΏ510]56 ὉγΓ ἴῃ6 ποῖθϑ οἡ τε Ϊἰδϑβὶ 
ὕνο οἤδρίειβ οὗ 81. Μεῖζον, δηὰ οἡ τῆς ψῃο]ς οὗ 81, Μαγκ᾿ 8 

Οσοβρεὶ. Τῆς ΒΙΒῃορ οὗ 81. [αν 8 ργεραγοὰ ἢ]8 σοπηπΠΊ ὨΙΑΓΥ οἡ 
Θὲ. [κκὲ 5016 γϑᾶτ8 ΔρῸ, Ὀπϊ ΟΡ ἴο [6 ῥΓΘΘΘΌΏΓΕ Οὗ Ἔρ!βοορδὶ 
ἀυτ|685 νγᾶ8 ὩΠΔΌΪῈ ἴο ῥσεραγα 1 ἔογ τῆς ρῦεβ8. Τῆς ΕάοΟΥ ἢᾶ8 
Πδὰ ἴο Τοπηρ]εῖς δηὰ Γενῖβ8ε 115 ρογζίοη οὗ τῆς ψόοσκ, ἔὺγ σι ἢ 
ἴῃ ἰἴ8 ῥγεβεηΐ βίδῖς ἢδ 185 ὉΪΠΠιδίεὶΥ γεϑροηβι0]ς. [πὸ τῆς Ὁ] ονίηρ, 
νου πλε8 ἴῃς ΟἿΪΥ σὔδηρεβ ΠΙΟἢ ἤάᾶνα ὨΙΙΠογῖο Ὀδοη πηδάς ἃγε τῃς 
ϑΘυ ϑατα!οη οὗ Ρτγοίθδβθο νν εβίοοιξ ἔοσ τε ἰδῖθ ἤεδη ΑἹἸξογά, 858 
σοπλπλδηΐαῖο Οἡ 8ῖ. ΨΦομηβ Οο8ρ6]ὶ; οὗ ἴῃς ΒΙ5ῆοΡ οὗ εσγ 
ἔογ τῆς Ἰαῖς [οδη «εγεη)ϊς, δηα τῇς ρῥγοβθηῖ ΒΙβῆοῦ οὗ Ττιγο, σῇο 
δά υπάεγίακεῃ ἴῃς σομλθηῖαγΥ οἡ ἴῃς ΕἸ ΡΙ511685 ἴο τῆς ῬΠΙΠΙΡΡΙ4Π5, 
ΟΟ]οβ581:4η8, Τ Π6534]0 1408, Δηα ῬὨΙ]ΘΠπΊΟη ; 8η6 οὗ Ρτγοΐεββου [ἰρῃτίοοι. 
δῃὰ τῆς εν. 7. Αανβοὴ ΤΌΠΟΥ ἔογ τῆς Βιάϊτοτ, ἴο νῃοπὶ τἢε 
ΠΟΙ ΠΔΕΠΙΔΓΥ ΟἹ τῆς ΕἸ ρΙ51155 οἵ 81. Ρεῖεγ δπὰ 851. 746 ννᾶ8 Οὔ βΊΠΔΙΥ 
Δ33]0η6εά, 





ΓΟΟΝΤΕΝΤΟΘ ΟΕ ΝΟΣ, :, 

ΤΗῈ ΟΔΟΟΘΡΕΙ 5. 

ΘΟΕΝΕΕΑΙ, ἹΝΤΕΟΒΘΌΟΤΙΟΝ. 

ΒΥ ΨΙΊΜΙΑΜ ΤΗΟΜΒΟΝ, Ὁ.Ὁ., ΑἈΘΗΒΙΒΗΟΡ ΟΕ ὙΟΚΚ. 

ῬΑΟΕΚ 

“μή δεπεεῖν οΥ 18. ἕομν Οορεῖς. ΧΙ 
ὼ 5,. Αἤασεδεαυ . Χχν 
δὴ δ᾽. Μαγὰ ΧΧΧΥΪ! 

8. Ζεῖε . χἰνὶ 3: 

ἤδονγδε γρίεγνγεά ἰο, ἕξ ἐδὲ ῥγεβαγαίίοι οὗ 
ἐδὼ Ταϊγούμεθοε. 

Ταδίε λα κοκύνου “με Ῥρμ 
Οοφῥε: . ὶ 

51, ΜΑΤΤΗΕΥ 5 ΘΟΘΡΕΙ͂. 
᾿ς ΟΟΜΜΕΝΤΑΚΥ͂ ΑΝῸ ΟΘΚΕΙΤΙΟΘΑΙ, ΝΟΤΕΒ, ΟΒΔΡ. ἰ.-χχτί, 
ΒΥ Η. 1.. ΜΑΝΒΕΙ͂,, Ὁ.Ὁ., ΠΕΑΝ ΟΕ 8571. ΡΑῦ, 8. Ρρ. 1-τῷρ. 

Οκ ἐδε Οδνοκποίορίοα! Ογάεγ 9. ΟΒΔΡ. ἰχ. 
Ο» ἐδὲ Βνγείδεεη οὔ δὲ Σογά. ΟἾΔΡ. χί!. 
Οπ ἐδεὲ ἰαἱδρ ῥαγέ 9 οκγρ Ζονγά): 

Ἀ{ιαὲεῖγ, ϑονι Ἠμ εβαγίμγε 7,0» 

ἐπάκρι ὐὐλταν ἀρ ομρΑ ἑπῖο ϑωάεα. 
ΟἾΔΡ. χυ!. . . . 

2 

98 

Ῥηησαγά. ΟἾδρ. χχ.. ᾿ 
Ο5» Ῥνωείγίω. ΟἾΔΡ. χχῖϊ τς . . 
Οκ δὲ αν 977 οἱν Τογαῖ: αι ϑιρρτ. 
ΟΡ. χχυ. . . .. ᾿ 

ΠΟΟΜΜΕΝΤΑΚῪ ΑΝ ΟΚΙΤΙΟΑΙ, ΝΟΤῈΒ, ΟΠΔρ. χχνὶϊ., χχυ), 

ΒΥ Ε. αΕ. ΟΟΟΚ, Μ.Α., ΟΑΝΟΝ ΟΕ" ΕΧΕΤΕΒ. ὑρ. 170-197. 

Αἀάϊείοηδι Νοῖεδ οἡ Οβδρ. χχυΐῖ. 2, 9, 33) 34 

48 Οκ {δὲ Ῥαγωδίο οΥ δὲ Ζιαῤουγον: ἐπ “δὲ 

ῬΑΟΒ 

. Ιχχν 

110 

133 

164 



ΓΟΟΝΤΕΝΤΞ. 

ΟΙ,. ΜΑΚΚ᾽Ὸ ΟΘΟΘΡΕΙ, 

ΟσΟΟΜΜΕΝΤΑΚΥ ΑΝὨῸ ΟΕΚΙΤΙΟΘΟΑΙ, ΝΟΤΕΒ. ΒΥ ΟΑΝΟΝ ΟΟΟΚ. 

᾿ ῬΡ. 199--3ο8. 
- 

ῬΑΟΞ 

Αἀάϊθοπαὶ! Νοῖδ8: 

Οη ΟΒδρ. ἱ. 1, 2, 4) 14) 27, 29. 

Ου ΟἼὮΔΡ. 11. 1,14, 21. . 

Οὐ ΟΒδ8». ἰϊ. ς. 

209 

. 223 

Νοῖθ οἡ ΟἾδΡ. Υἱ. 2ο. 

Νοῖε οὔ ΟὮΔΡ. ἰχ. 44, 49 

1Ἅ1ς Οκ ἐδὲ “ωῤεμέοί οΥΓἹ ἐδο ἰασέ ἐαυοίυε 
τνεγι6: 97, 8ι. αν; Οονρεὶ. 

σ᾽. ΠΟΚῈΘ ΟΘΟΘΡΕῚ. 

ΟΟΜΜΕΝΤΑΚΥ ΑΝῸ ΟἈΙΤΙΟΘΑΙ, ΝΟΤΕΒ. ΒΥ ν. Β. ΙΟΝΕ5, Ὁ.Ὁ., ΒΙΘΒΗ͂ΟΡ 

ΟΕ 5Τ. ΑΝ. 8, ΑΝῸ ΒΥ ΤΗΕ ΕὈΙΤΟΙΚ. ρρ. 309-72. 

ΑὈΘΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤΕῈΒ ΒΥ ΤΗΕ ΕὈΙΤΟΚ. 

Αἀάϊθοηδὶ Νοίορϑ : 

Οκ Οδδρ. 1 Σ . τω... 319 
Οὐ Οιαρ. ἰϊ. 2. Ο» ἐδὲ ὥπει οὗ 
γεν . ...... 126 

Οη ΟΒδρ. ἰϊ. 1:4 ΕΠ 428 
Οη ΟἾδρΡ. ἱν. :, τό,44 . . 1240 

Αἀάϊθοπαὶ! Νοῖς οὐ (Ὦδρ. νἱ. 3ς, 37 

Νοίε ομ ἐδε ϑεοίίοηυ ἥονι ἸΧ. κι 10 ΧΥΙΙ. 
ἔὰ) ἢ νι ας ΝΣ αὶ λιν, δου δος 

Λάαϊιίοηδϊὶ Νοῖα8: 
Οὐ ΟὮΏδΔΡ. χὶ. 2,3,4. 

Ου ΟΡ. χίϊ. 34. 

ΡΑΩΞΒ 

142 

4146ι 

01 

353 

379 

397 
41:3 



ΤΗΕ ΟΟϑΡΕΙ.5. 

9 

ΙΝΤΑΚΟΒΌΟςΤΙΟΝ. 

ῬΑΩΕ ῬΑΟΚ 

τι 712ε Γ᾿ “ Ἡρμέὰ : νἱΐ ΤῊΣ ΟὈΟΒΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΡΌΙΝῸ ΤῸ ὅ1. 
3 «"ποιρὴ οὐ το λλλίοροω ὦ ΥἹΙΣ ΜΑΒκ. 
1 γφρηΐ ᾿ ΣΡΕΝΕρ. ᾿ ΙΧ 41 οδη Ματὰ.. , χχχὶ 

4 ν Μν αἱ Γ το θὰ . . Χ 4 δ. Μανγᾷ «πα δι. Ῥείετ" Ὲ ΧΧΧΗΙ 
5 ΟΣ; 97 αηἡ ἐδ μὰ Ποεμριφηΐ. Χ ;ς ΤΟ Χ ΧΗ 
6 Οὐϊεεξέοπε ΧΙῚ ἢ . : ᾿ 46 ΟὈμέεη: ὁ ἤδε 6ο: Ϊ. χχχὶν 
7 51:216 97 1ἐἰογαξμγε ἐπ Ῥαϊδεείπεις. ΧΙ 37 Ῥρομδίαν ἔραρεσες ἐκ δε Οορεῖ ὥχον 
8 Ὅτε ἐεαεδίης α: ἐδὲ σομγες οὗ δὲ τ 18 Κοίαρίοα 97 ἐδὲ δοιρεὶ ἐο 5,. 

ΝΣ, Ἐς ᾿ Ῥεεγ. οὶ Χχχνΐ 
9 ὕ: ἐς ἀὐρθ μὰ Οοςῥεῖς ὁγ “δε ὩΣ 19 ἐη: Ορένέον: οι ἐδε Ῥουΐέίον 

ἣν ᾿ ᾿ : 97 5... Μανγδ᾽, Οοιρεί «υἱὸ 1ο Ῥοιίρίοα οΥ δι. Μαξ . . κἰν εβ μϑῖεικέα  ν Ἀὐνδοριος ον 
11 δε  οκία οΥ Ραῤία: ἮΝ ΧΥ κο 8... δίαμεαυ ἀπά δὲ. Μαγὰ ΧΧΧΥΙΪ 
12 ε 97 81. ἥαγά :. : ΧΥΙ 

11. ἽδεοΓ οὗ) ἐφμεπὶ Κρορμ θη ΧΙ ΤῊΕΒ ΟὈΟΒΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΌΙΝΟ ΤῸ 51. 
14. δεὀἠοεί »εαΐίεν Οὗ ἐδὲ ἐπσωὶ ΧΥΙ͂; ὍκΕ. 
ιῖις Ἀχαρρεγαίεά ἐδεογίες . χὶχ 41 ἴδε Μδη δ] 

21 οι 9 8 «υἱεὸ 
ἼΠΗΕ ΟΌΒΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΟΙΝΟ ΤῸ 57. Ξ ἜΩ: ῸΣ ἐμὰ 8. χὶὶ 

ΜΑΤΥΤΗΕΥ͂.. 43. δε Ιπϊγφάμειίοη ἴο ἐδ δοιρεὶ.. Χ] 
ιό6 δε δῖαα . : χὶχ 44 δαΐς ᾿ἡ σορεί . : ΧἸΙ] 
17 Ζαμχωαχο οὗ ἐδε Οουρεί ᾿ Χχ 45 Τδε Ρίηεε΄. ΧΙ 
18 Οὐγεείδοης ἰο Ἡρόγεαυ Ονήξίπα!.. ΧΧῚ 46 δεῤῥείογηνεαοδεγ᾽: Ῥῆκαυ Χ]Υ 
1το Οερεγαὶ (ομείμοίον: ᾿ ΧΧΙΪ 47 Μαγείοπ χ]ῖν 
20 Ζιαησωαρο οΥ Ῥαϊεεδπε χχὶϊ 43 Μανείοπ᾽ Οοιῥεὶ. ὃ χὶν 
21 αϊε 9707) 1δὲ ΥΩ, ὙῈ ἐδ 49 8. Ζμάε «πᾶ δὶ. Ραμ, ᾿ χὶνὶ 

Ῥεεγιεοη 7 εγωσαλεν ΧΧΙΪ 50 Οογμραγίσοι Ὁ Πἱεείον Χ͵Ιν 
22 Νοέ ἰοηρ ὀφολε Χχὶν 51 Οὐπέενε: οϑι. Σωλε: δεμεὶ ς ΧΙν 
2} αὐ α δε ἀαε φῇ" Θουρεὶ αἱ 52 ΘΑΝΡΗΩΓ ΧΙΧ 

«υἦ ῥαυε “3 χχγῃ 58 διυὶπε ἢ αωλοείνς ἢ 
24 12ε Σ Ῥομυλῶε οἤτρηπεῦ. ᾿ ΧΧΥ 44 Ευϊάεπεε ὕζγοἩ ες χέρες 
ἧς Οδαγαείεν ο τε ἤογε. . ΧΧΥΪ φζιδε ὥγεν . Ἰν 1 
26 1: Οὐ ΦΗΣ: ΑΥΧΣ ἋΣ Χχνΐ 5ς {δε ὃ ἢ ἐπ δὲ Οουρεῖ; .Χ 
2 ὯΝ “Ἵ "ευεγεά. , Χχυΐ 56 δξυΐξάεπεξ "» ἐδὲ πος Οὐδίρε» 
28 1πέεγααὶ Οὐμο ἐπ . χχνὶϊ [721] ᾿ Ιχ 
29 Οἰά 1εἰαηεεαΐ Ομοία  οῃ. ΧΧΥΪῚ ἡ των  Ἰχὶν 
10 “μέδοδ. χχῖχ εἶ με οΥ᾽Ἱ {δὲ Θουρείν ἐπ Ῥωδέε 
11 Οδγεεξονε ΧΧΧ ταδὶ. ἣν Ἰχν 
12 ϑερΙΩΥ ΧΧΧὶ 59 Οοπεῖον. : ᾿ Ἶχν 

δ 1. 72ε ἔομν Οοεῤρεῖς.--- ΤῊς ΟοΒβρεὶ 
οὗ 7εβι8 Ομηβδὲ 18 ςοηϊαϊποα ἴῃ ίου; 
ΒοΟΚΒ, δδοῖ ρινίης Ηἰς5 Οοβρεῖ “ δοοοσά- 
ἰῃς ἴο ἢ ἃ ῬΡΑΓΌΓΟΪΑΣΙ τεσ. ΤΠ ΒοΟΟΪ8 
αν οοὔῆς ἴο Ὀδ6 (Α]]16ἃ ἰῃ ΟΟΙΩΙΟῺ 
ΒΡΘΘΟΙ ἴμε ἔουσ αοβρεὶβ. Ὑμαρα ποσκθ 

ΔΥΘ ΥΟΙῪ 5ποτῖ: ἰἱῃ ἃ 5128}} στεοῖκ Τοβίδ- 
πηεηΐ ἴῃς Οοβρεῖ δοσογάϊηρ ἴο 81. Μαι- 
ἴον οοσυρ᾽65 69 ῥαζδϑ ; [ἢδϊ δοςσοσαϊης 
ἴο ὅῖ:, Μβῖκ, 41; ἰῃδΐ Μ᾿ ϑῖ, [Κ6,γ4; 
δηά ἰῃαὶ οἵ ϑ8ῖ, Τοῃῃ, 54. [15 δνιάδηϊ 
τῆι 4 οοτωηρίεῖα ὈΪΟΩτάρΡἢΥ οουά Ὡοῖ Ὀ6 



ΝΠ] 

Ἰπηοϊ]υάοα ἰῃ δι. ἢ ΠΔΙΤΟΝ ΠΣ 15 : δηὰ [ἢ 6 
τηοϑῖ Ἵδσοἶθ55 Ἰηβρεοίοη νου] 5πον ἴΠδϊ. 
ὯΟ δζειηρί δἴ ἃ οοζηρίεῖα ὈΪορταΡὮΥ, ἴΏ 
της τοοάσσγῃ β86η86 οὗ [Π6 ποσὰ, 45 Ὀδδὴ 
ΤηΔ66 ἴῃ ΔῺγ οὗ ἴῃς ο8568. Οὔ τῆς ἄτοὶ 
{ΠΙΠῪ γεᾶτβ οὗ ἴπε 1οτὰ᾿β 1 οἡ εσίμ, 
διὰ οἵ Ηἰΐβ ἰταϊμηρ ἴογ ἨΠ8 Ὀτιεῖ ΤΩ]- 
ΠΙΒΕΥ ἴῃ ἴδδί ἄτης, ἴΏΕΙΕ 15 ΠΑΤΩΟΪΥ ΔΩΥ 
τοοοσά, 7υϑὲ οπδ ἴδεῖ, τεοοσάθὰ ΟἿΪῪ 
ΌΥ οἿς Ἐναπρεῖῖοι (ϑι. 10Κ6), οεῖβ ἃ 
εἴωρθε οὗ ἃ ομ]άμβοοὰ βαποῦβοα ὈῪ 
Ρίουβ τπουρῖ5 ἀπά ὉΥ ἃ ἀϊνίηε ῥυτ- 
Ροβδ6. [{|5 ενϊάεηϊ [παὶ ἴῃ6 ἴὮγοθ τη0 
οἴ οὰ 411 σους τοοοτάβ, δηά ἴῃ6 οἣς 
ψἢο σομδησά Ὠϊτη5οϊ ἴο [15 δῃοσί βίοτῃ, 
ἀϊά ποῖ σομδίεσ ἴπδὶ ἃ σοΟπἤηυ0115 το- 
οοσὰ οὗ στον δηὰ ἰσαϊπίηρ, οὗ γουϊῃῇι]} 
ΔΒΡΙ ΓΔ ΟῺ5 δη οὗ 56] οο;βοοσδΈο ἴο ἃ. 
ζαϊυτε ποῖκ, Ὀεϊοηχεοὰ ἴο {πεῖγ Ῥτγροβα. 
νι τς Ὀαρ ΐϊϑηι) οὗ [650}8 σοϊωτηθηςα5 
ἴῃ: τῶοσο σοϊῃρεῖς πδιταῦνο οὗ Ηἰς 1ἴς. 
Βυϊ Ἔνδῃ ἤδσὲ ἴπογα ἅΓὸ ἔδοϊβ ἴο Ὄχρϊδίη 
ψὨϊοδ μανς οσσυριεά ἴῃ6 ΟΓΠΟΔ] ἰδοῦ Ὁ οὗ 
τιοοϊορίδηβ ἔτοπὶ ἴδ6 σβῖ, δῃὰ ΒΊΟΣ ἴοσ 
ΤΟΣ ὮΔΏ ἃ σΘΏΓΟΣΥ ᾶνε Ὀ6ΘῺ ἴῃς ρτουπὰ 
οὗ ἀγάθῃϊ Θοῃ ὈΌν ΙΣΥ, Ὡοΐ γεῖ Ὀσουρμὶ ἴο 
ΔῊ εἐπὰ. ὙὍε Οοβρεῖ δοοοσάϊηρ ἴο 8. 
]όΒῃ, τουομίηβ ἴμε ΟἴΠΕΙ5 δ 115 Ὀερίη- 
ΒΡ Δηά δἱ 115 οἷοβε, δῃὰ δ ἃ υειγ ἴεν 
Ῥοϊῃῖβ ἰῃ 115 τη ες οουΐβα, ρυγβυας [ῸΓ 
[86 τιοϑὲ ρατὶ δὴ ἱπάδερεμάξωϊ μαϊδ, ἃ5 
τὰουσ ἴδς οδ͵εος οὗ ἴῃς ταῖεῦ δά 
ὈΘΘΏ ἴο ΞΌΡΡΪ 5ιοὴ [Δςἰ5 δηὰ ἀἰδοοῦχεαβ 
85 ἴῃε οἴδεῖβ βδά οχητεδ, [ἢ ἴΠ6 ἔγεὶ 
ἴλγος (σοβρεῖς ἴῃς το 51 οἵ ἴπε Τιοτὰ 
ἴῃ Ο4111ες 15 τωδάς ῥγοζηϊπεηΐ ; 51, ομη 
εἰνεβ8 ἃ ἰατᾷε μηἷδες ἴο Ηἰς τη 31} ἴῃ 
7Τυάφ8, ΟΥ̓ ἈὉΥ 8ι. Μαῖϊμεν 
δἰγηοϑὲ ἴῃ βίεῃοθ. ρὲ ἀϊβοούσθεβ, 
δά ἴΠ656 οὗ ξιπάδζωθηίαὶ ἱταροσίδῃος ἴο 
(δδ πον “ Κἰηγσάοτῃ οὗ Ὠδάνδῃ " τῃδὶ νᾶβ 
σοσα ἰπῖο ἴδε ποιά, δηὰ ἀνε ρῥἷδεθ ἴῃ 
δῖ, Μαίδποεν διὰ 8ι. ἹμιΚα, δηἃ δῖε ἢοΐ 
ἐνθῃ τη! οηδά ὮΥ 8. Τοἤ : πδ115ὲ 15 
Ϊαϑὶ βηᾶβ ρῥΐδοα ἕοσ ποσὰβ οἵ ρμτεδίεϑδι 
τηοσαθηῖ, ποῖ τοοοσάθαὰ οἰδενῆεσε, δηὰ 
ὨΟΙΔΌΪ ἴοσ ἴδῃε ἰαϑῖ ἀϊϑοοισθα οὗ [6505 
ἐπάϊηρ τὶ (ἢ τγιἢ σΠαρίεγ οὗ ϑῖ. μη. 
Ιῃ ἃ “ Ηδιτοοῦγ οἵ ἴπε (σοβρεῖβ," δυο 45 
ἴῇοδο Ἡδιοἢ πᾶν ὈΘΘΏ ἐτασηθαὰ ἔγοτῃ [᾿ς 
ΘΑΣ οϑὶ ἔμιε5, [Ὡς ἑουπ Οοβρεϊῖ, 45 ἴο 
τ(ῃς οὨϊεῖ ρῥαγὶβ οὗ ἱτ, τεῆϊδεβ ἴο ὃς ἴη- 
οἸυάοά : 1 σαῃῃοῖ θεὲ οοτηραγεὰ υχπτἢ ἴδε 
τεβῖ, ἴοσ ἰξ οοουρίεβ ἀἰϊδγεοι στουηὰ. 
ὙΠΟΙα 8 οὗ ἕοουγδα 88} ἘΣΡΛΡλθΟΣ οἵ 
εὖ τοιρασκαρὶς ἕλοι, Ἡμον ἘΜ|}} ες 

ἹΝΤΚΟΡΌΟΤΙΟΝ. 
ΒΘ ἴῃ 5 ῬΓΟΡΕΙ͂ ῥἷδεθς. Βαϊ; ἴΠ6 
ΤΩ ΔΒ πα ἰδεῖ 11 Ὀ6 τειοιρογεα [ἢδὲ ἴῃ 6 
(σοβρεὶβ ὑσοϑδθηϊ ἃ ἢΙϑίοιυ οὗ ἴῃς 5αἷνᾶ- 
ἤοῃ οὗ τοδηκιηα Ὦγ [655 (Ὠ τισὶ [ἢ 6 Θο 
οἵ Οοά, δηὰ ῃοϊ ἃ τηϊμθῦϊς δηά οχαςῖ ᾿ς 
οὔ ἴὴ6 ϑανίουσ. 81. {π|Κο, αἱ (ῆς ουὔϊδεὶ οὗ 
.ἷς σσοβρεὶ, ὑσοροβεβ ἴο ψζίνε δὴ δοςσιγδαῖα 
δῃὰ οσά Ἵν δοοοιηῖ οἵ 411 [παΐ μαὰ ἰακοη 
Ῥἷίδος; Ὀυϊ 6 1115 1 το ἴῃς (Ὠῖηρ [Πδῖ 
ὝΘΙΕ ΒΌΓΕΪΥ Ὀεϊϊενεά διηοηρϑοὶ ἴθ6 ἀ15- 
οἾρΙεβ, [μαὶ ΤΠΘΟρΡΏΣ]υ5 τσὶ Κπον [πε 
σογδὩ οἵ ἴπο58ε [Ὠηρ5 Ὑπεογείη 6 μδὰ 
Ὀεεη ἰηϑίπιοῖϊοα. Νοῖ ἃ Τοτωρ]εῖς ᾿πξδ; 
δυῖ τῆς 16 δ5 ᾿ξ Ὀοχε οἡ ἴῃς ὑε]ϊεῖ δὰ 
σορν)οομς οὗ ἴ[ῃ6 ΡΘΟΡΙΘ οὗ σοά. 
δ 2. ν»ιομηῇ 97 “Ἄξγεενεοσ.----ἶἴτι ἴθ6 

ἢγοι ἴἴχος σοβρεῖϑβ ἔπεσα ἰ5 ἃ ἰάῦζο διηουῃὶ 
οὗ δϑτεεϊδεῃῖ 88 ἴο ἴδε ἴδοί5 σεϊδίεά δηὰ 
ἴῆς ΙἸδησυάᾶρε ἴῃ ὙΏΙΟΝ ΤΏ ΟΥ 4τὰ Ἔχρσοββοα, 
ΙΓ τῃε Εἰδίοσγ δὲ μβαπηοπιβθᾶ,} διὰ [πε 
ἀϊνιἀεὰ ἰῃμῖο 89 5Ξεςὔοῃβ (8 ὨΤΩΡΕΣ 15 
ΔΙΌΪΓΑΙΥ),2 ἃ Μ11} 6 ἰουῃά [Πδΐ ἴῃ 42 οὗ 
ἴῃε56 8}1 (ἢ6 πατταϊϊνεβ οοἰποὶάα, ἴμδὲ 12 
ΙΏΟΙΘ Δ16 φίνοῃ ὈΥ̓͂ Μαίί( εν δὰ Μαχκ 
ΟὨΪΥ, [δῖ κι ἀτα σοϊωσηοη ἴο Μαῖῖκ δηα [λα 
ΟὨΪΥ, δηὰ ἴῃδὲ 14 δτὲ ἰουπὰ ἴῃ Μεαίον 
διάχικο. Τὸ ἴδεθβε 5βουϊὰ Ὀς δὐάεςά 
ς Ρεουϊ ας ἰο δὲ, Μαϊίδον, 2 ἴο ὅ8ι. Μασ, 
δηὰ ἡ ἴο 81. [ακο, δὰ (16 ΠΌΡΟΣ 15 
σοιρὶεῖα, ΤΠ] οϑημπιεῖθ, ὨΟΕΥΟΣ, 
ΔΡΡΙ1Ι68 ΟἿΪΥ ἴο ΖεηΘΙΑ] σοἰμοιίάσηςα 85 
ἴο ἴδε ίδοῖβ οὗ [ῃς παισδαῦνε : ἴῃς διηουῃί 
οὗ Ῥσγεςοῖβε νϑῦῦα] οοἰπεϊάσπος 18 τηυςὴ 
ΒΙΏῺΔΙ]|1εΙ. ““ ε ΤΏΔΥ τηδκε ἴῃς νδ δίῃ 
ἴῃ ἃ ΙΏΟΙΕ Θχδοῖ ΤΩΔΏΠΟΙ," 5475 Ἐδιι88,2 
ΦΌΥ βαγίης ἴἢδιὶ ἴῃς ἴἰοχὶ οὗ Μαεαῖδπον 
ΠΟὨΙΔΙῺ5 330 ν6Γ56 5 ἩΔΊΟΝ ἀσα ἢοΐϊ ἑουπα 
οἰβονοσο, ἴμαὶ οὗ Μαχκ, 68 ; διὰ τἢδιὶ 
οἴ 1ὐκε, 541. Τῆς ὕπο ἢσγξὶ ἤδυε ἔγοσω 
170 ἴο 18ο νεῖϑε5 ὙὨΙΟΝ ΔῈ ΑΒΕ 1 
δῖ. Τυκς; ἰὰῆς ἤτοι δηὰ ἴῃς ὐτὰ ἤᾶνὸ 
δῦουϊ 230 ΟΥ 240 ΜΏΙΟΝ ἅτα Ἡδηῦην ἴῃ 
5ὲ Μαῖκ; ἴῃς ἴνο ͵δϑῖ μβανε ἀροῦϊ 50 
[δὲ δῖε δηῦηρ ἴῃ 8. Μαϊΐεν. Τῆς 
1οΟἴΔ] ὨΌΤΩΡΟΙ οὗ νοῦϑεβ ΟΟΙΩΣΩΟῺ 10 4]} 
ἴἄτες 5 ΟἿΪΥ ἴτοϊῃ 330 ἴὸ 370. ὝΤδεξε 
ἤρυτεβ ἅτε ὈΑΙΙΥ Δρρσοχίτηδενε, ὕδοϑιϑε 
ἴδε νοῖβε8 πη ἴτε βεοοηὰ ᾿οϑρεὶ δὲ 
ΒΟΏΘΥΔΙΙΥ 5θοσῖοσ, τΠο ῥτονθηῖβ δῇ. 
Ἔχϑςοῖ σοδίμοσηδίςδὶ οδ]ου δ οη.ἢ 

δ δὲ διῇοϊς ΟΟβΡΕῚ,5 ἰὼ Ὦγ. ϑυίτηἧς “ Ὀϊς- 
ἰερα οἵ ἰδς ΒΙὉ]ς,᾽ ἴτοτα ἴῃς ςὅγης Ρεῃ κἀς (12. 
Ἰοιτοάυςξοιυ, Ὑ}}}} Ὀε οεςδεΐοοα]] 



ἹΝΤΕΟΡΌΦΤΙΟΝ. ἰχκ 
δ.,4. «ργεοριεπξ απ εν οιἕ.--- 8 

τερατὰς [ῃ6 γερὰ] ϑρτεθλθηΐ οἵ [ἢς 
ἴῆχεα ἩσίῖοΙ5, ΤΩΔΥ͂ Ὀ6 βδ]ὰ τμδὲ ἴθ 0 
οἴῇοῦ οἂ86 νουϊὰ Καὶ 6 Ροββι 68 ἴο πὰ 
ἴτε ἩΣΕΙΒ 80 Ἰἰηδεροηάδης 845 ἴο 
1Ποῖγ σταδίτοσ, νο βοτὰ βυςἢ τηϊπυῖο 
δηὰ δρυμάδπι οοἰποίἀδησθβ οὗ δχρτθβ8- 
500 ; δῃηὰ [δὶ ἼΟῸ ΟΙΠΟΙ ἴἥγες ἩΤΠῸΙΒ 
ἢδνα βῃσθνῃ βυοἢ 4 οἀτοῖι δαμογεηςα ἴο 
τῆς νΟΣῪ βδῖλς ἴοστῃβ Οἱ Ὄχργϑβϑίσῃ, ῆοῸ 
ἴδανα 459 ϑῇθΏ 50 ῥτοδὶ 83η ἱπάθρθηά- 
Θῃο6 ἷπ ἴῃ6 56 6 ΠΟῺ δηα ΟἸϑϑοὴ οὗ 
διυῦ͵θοῖβ. [Ὲ 15 ἴῃς φοι δίοι οὗ [656 
ἴνο οἰδιηθηῖβ ὙΠΙΟΝ ἢδς τηΔας [ἢ6 5υὈ- 
ἦεεῖ οὗ σοβροὶ Ηδιτθοῦν οἱ οἵ [ἴἢς 
τηοϑδὲ αἰ ἔσυ!ϊ Ῥτοῦ]οῖβ οὗ οὐ ο βγη. 
“ ἌΥ (τ ἴἣς Ἰατρεῦ ῬογΏοΙ," 8808 ΡῬσὸ- 
ἔοββϑοσ Απάσονβ Νοσγίρῃ (' σδῃυπμθηθβ5;,᾽ 
1, Ῥ, 240, 2Ζηἀ 8 4.), “ οἵὗἁ [15 νεγῦδ] ἀρτθο- 
τηδῃϊ 15 ἰοπηα ἴῃ ἴῃς Τεο 8] οὗ ἴῃς “γογὰβ 
οὗ οἴδετβ, ἀπὰ ρμασιουϊδιγ οὗ ἐπε "σοσὰς 
οὗ Ϊε5θι85. ΤὨι5, η Μαιίηεν᾽β Θοβρεὶ, 
τῆς ραββαρθβ νεΥ Δ οοϊηποϊάοηῖ ἢ 
οδ ος Βοῖὰ οἵ ἴῃς οἴμεγ ὕνο Οοβρεῖϑξ 
διηοῦηῖ ἴο 1655 [ἢδΔῃ 8 5ἰχίῃ ῃβσζίὶ οὗ 118 
ὁομίθῃίβ ; δηὰ οὗ [5 Δ ουϊ Ξενεῃ-οεἰρ ἢ 8 
ΟΟΟῸΣ ἰῃ [πὸ τοοϊαῖ οὗ ἴῃς τνοχὰβ οἵὗ 
ΟἴΠοΙΒ, Δηἃ ΟἿὨΪΥ δρουΐ οὨδ- οἰ ρ ἢ 1ὴ 
δῖ, ΌΥ γὰὺ οἱ ἀἰϊξιποιίου, ΤΑΥ͂ ΟΔ]] 
ΤΏΘΓΕ ΠΑΙΤΔΌΡΟ, ἴῃ ΨΏΙΟΝ [ἢ6 Εν Προ] 5, 
ΒρΘΑΚΙΩΣ ἰῇ ὮῚΒ ΟὟ ῬΕΙδοη, Μὰ5 υῃ- 
ταβίσαϊηθα ἴῃ ἴῃ6 ομοὶος οὗ ἢϊ5 ἐχρσϑϑ- 
᾿“β'οῦβ. ἴῃ Μάχκ, [6 ῬΧΟΡΟΓΏΟΣ οὗ οο0- 
ἱποιάθης ραβϑβᾶρεβ ἴο [ἢ6 ΨΏΟΪῈ σολίοη 
οὗ (ἢς Οοθροὶ 5 δῦοιυϊ οῃο-ϑιχίῃ,. οὗ 
ἩΙΟΣ ὩοΣ ΟΠμ6- ἢ} οσοὺγβ ἴῃ ἴῃ ΠΔΙΤᾺ- 
ἄνθ. [λικς [85 511} 1655 δσυθοιηδθηξ οὗ 
Εχργοβϑο τι (ἢ6 οἶδας Ενδηρο 5.5, 
ΤἼΘ ρΑ55Α 0685 1 ΨΏ ΟΝ 1 15 ἑουπά διηουηῖ 
ΟἿΪγΥ ἴο ἀρουϊ ἃ [επί ρατί οὗ ἢ15 σοερεὶϊ ; 
δῃα πὶ Δἢ Ἰῃσομϑι ἀοσαῦϊα ρογίοη οὗ [ἰ 
ἈΡΡΟΑΙΒ ἰπ ἴῃ6 παιταῦνο---ἰ658 [ἢ ἃ 
το Όοιἢ ρασ, ΤῊΘ ῥγοροσίουβ βῃουϊὰ 
Ὀς δ ΕΓ σοτηρατεὰ υἱτ τἴἤοδϑα πἢϊοἢ 
ἴδ παιτδῖνο ρατὶ οὗ ϑδσῇ (όϑθροὶ Ὀθδβ 
ἴο ἴῃδι ἴῃ ψϑοῦ ἴῃ6 νοτγάβ οὗ οἴἶγουβ δ.6 
Ῥτοίεβϑθαϊυ τερεαϊεα. Μδιδον Ὠδιτᾶ- 
ἄνες οσουρῖο5 αρουῖΐ οπο-ουσ ἢ οἵ ἢ15 
Οοθρεῖ, Μαικβ δῦοις οὐδ- μα] ᾿ δηά 
Γυκο 5 δρουϊ ομϑ Πιγα, [ὃ ΠΔῪ -ΘΑΚΞ}ν 
Ὅς οοτηρυϊοά, τΠοτεοίοσο, ἴα [ἢς -ὑτὸ- 
Ῥοσίίοῃ οὗ νεσῦδὶ οοἰποϊάδῃσα ἰουπμά ἴῃ 
τὰς παιταῖνε ρατγὶ οἵ ἐδοὴ (οβρεὶ, οοσὰ- 
Ρᾶσεὰ νὰ τὶ εχίβία ἴῃ ἴῃς Οἴποῦ ρατῖ, 
15 δῦουΐ ἴῃ ἴῃς ἰΟ]]ονίης τ [ο8 : ἰὴ Μαῖ- 
(ον 8485 οὔς ἴο ϑβοιῃενδιὶ τοτὲ ἤδη 

1Ιχ 

ἴνο, ἰῃ Ματῖς 85 ομβ, ἴο ἔουσ, δπὰ ἴῃ 
1μ|κὸ 85 οἷα ἴο ἰδῃ!" Ἐχαδιηρὶεβ οἵ 

Θῃΐ ἃ16 ἴοο Ὠυμοσοιβ [0 οϑοι 
ταῦο αἰ βηου ΠΥ ἴῃ βεἰδοοη, Βαϊ [ἴῃ 6 
ᾳυεδῆοη οδἢ οὔἶν Ὅε πταϊπυϊοῖὶν οχα- 
τΩϊηεἀ ΟΥ̓ τηεΔη5 οὗ ἴδε οτρίηδὶ ἰοχῖ ; 
Δα 580 1 165 Ὀεγομα [ἢ6 βοορα οὔ [86 
Ῥζεβοῃῖ ψόοσκ. Τἢδ τοδαἐσ τδυ, ἢον- 
νεῖ, οογῆρᾶσε [ἢ6 (Ο]]ον πρ' ἰάτρα 56ε0- 
ὕοῦβ οὔ {πε ἴχγεε σοβρεῖὶβ: 

Μαῖί. ἱν. 12 ατῖς ἰη Γαΐο ἢ1..ἢ1 
. ἴο : ἴο ἴο 

αι, χνὶϊ!. 35. Μασὶς χί τὶ. 1 [ας " 13 

ΤΗα ογοσ δηᾶ διτδηροιηδηῖ ἃτα ἴῃ 
ΤΕΠΊΔΥΚΑΌΪῈ ΒΑΙΤΩΟΔΥ, Δἰτπουσὰ ἴθ6 560- 
ὨΟΩΒ Τοηβὶϑδὲ ὉΣ ἴῃς τηοβδὶ ρμᾶτὶΐ οἵ 
ἀοίδο δα παιτδῖνοϑ, Θδοῖ ἴῃ ἰἰ8817 σοχη- 
Ρ εῖς, δῃὰ οἴη :ϑοϊδιϑα ἔσοτῃ [ἢ οἴμοῖβ 
ὈΥ “Θρθοῖδὶ '᾿νογάβ οὗ ἰμιτοάυοϊοη δηὰ 
σοῃςἰυδοπ. ΤῊ Τογὰ μοαϊθὰ ἃ ρτεαῖ 
ταυϊδϊαάε οἔὗἉ 5ἰοῖς ; Ὀὰϊ ἴα ἴἤτες δἰ νγαγβ 
86 θοῖ ἴῃς β81|6 σΆ865 ἴοσ {}Π|6ὺ σοοοτχά. 
ΤὮδ υἱἱλόγαῃοες οὗ [651.8 ἰῃ {πὸ ΤΔΏΠΟΣ 
τηυϑὶ ἴᾶνθ ΘΟ ΨΟΓΥ ΠυΠΘΓΟΙΒ; Ὀυΐϊ [ἢ 6 
ἘνδΆοΙ 9ῖ5. ἄρτοα ἴῃ ΤΟΡΟΣΌΩΣ ἃ σοτίδιη 
56] οοοΒ. ὅ8ι. Μαιΐμονν δῃηὰ ὅ8ῖ, 1κ6 
οἷα ἰῇς Τα ἀδηυηοίαοῃ δραϊηβῖ 
ΟΒοσαζίῃ δηὰ Βαοξηβαϊάα ; Ὀυϊ ἄζτεα 
Αἰβδὸ ἴῃ σι τάηρ ἴῃς λυ πο δά 
Ὁτουσῆς ἀονῃ τῃς δεηΐοσθοθ. θη ἴδ 6 
Ι,οτὰβ τοδοβίηρ 15 δϑϑοοίδίθα 1 βοσῖς 
εἰσουζηβίδηος οὗ τὴς δηᾶ ρμΐἷδοςθ, Δ (ἢ6 
Ενδηρο 1515 σΟΏΟΟΥ ἴῃ ϑυσττουπάϊηρ ἰ τῇ 
[δ ῬΙΌΟΡΟΙ͂ δΔοσοββοσῖθβ. ΟΥὨἨ νϑγῦδ] ἄρτεα- 
τωθηΐ ἴἢς ἰδεάϊῃρ οὗ (ἢ6 φοοο (Μαῖϊ. 
Χὶν. 19, 20; Μαϊΐκ νυἱ. 41, 42; [δικςε Ἰχ, 
16, 17} ἀπά (δε Βεδιης οὗ 186 ῬΑΓΑΪγῦς 
(λίαις Ἶχ. 1-8; Μαϊῖκ 11, 1-12 ; [αἱκα 
ν. 17--6), ἃτε ἜΧΘΤΩΡΙΕβ, ἴῃ ἐταηβἰ δεῖς, 
186 νοσάβ οἱ εϑι5, ἯΒῸ υδεᾶ, μῸ ἀουδί, 
ἴῇς Ατδεδῖίς ἰδηριαρε, 86. ἱπερίτοί 
ἩΓΕ ΟΟΙηοΙἀθ6 ἴῃ Ροϊηΐβ [δὶ ἴδνθ 
ποίησ ἴο ἀο νι δα] οὗ τρηάοῖ- 
ἴηρ ; ἴῃυ5, ς Οτοοκ ποζὰ ἕοσ κβδιαϊγ," 
ἩὮΙΟὮ ΟσουΓ5 Ὡο Ὥστ ἴῃ ἴῃ6 Νὲν Ταβίλ- 
ταδηΐ 'Ἔεχοθρῖ ἴῃ ἰδ 5 ρἷδοας δῃά ἴῃ ἴνο 
ῬΔ4ΓΔ116] ρίδοθβ ἴῃ Μαῖξ. χίχ, 28, ἴῃς {1ὸ- 
βυϊατ ἕοστῃ οἵ ἴπῈ νοσὰ [ὸσ "σε ἔστρίνθη," 
ἴῃ Μαῖί. ἴχ. 2, 5; ἴῃς ἀϊγτηϊμυϊνο ἔοττη 
ἴον “ εν" (Μαῖξ. χχνὶ. 51); ἃ ρδουϊαδν 
ἀουδὶες δαρτημεηῖ ἴῃ ““ν͵ὰ8 ταεϑίοσεα " 
(ΜἸαϊε. χϑὶ, 1.2), 411 ἂστὸ τεροδῖθα Ἐχϑδοῖν 
Ὀγ ἴδε οἴμετ Ενδῃρβε ἰσίβ, νυ θοσελβ [ἤτες 
ἩτΟΓΒ, ἸΓΔΉΒΙΔΠΩ ἰὰ δἰῦσγε ᾿ηάεροη- 
ἄδηςς οὗ Θδοῦ οἴδεσ, δηὰ οἵ οοϊηϊηοη 
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βοιτοδβ, νοῦ σΟΓΔΙΏΪΥ μᾶνο (διἰοὰ τὸ 
Ἰικῆς ὕροῖ οοἰμοίάδῃςες 80 ΠΊΔΩΥ δηα 50 

[Κεῖὶγ. ΤὭΏερε νουϊὰ οὗ σουτβα Ὀ6 ὩῸ 
ον ἢ (ἂς νεῦῦδὶ σοισοϑροηάθηοα 
ψεῖα τηλϊηίδιπο τὨτουρῆουῖ, Τῆς ἰῃ-᾿ 
το ου που [68 Ὀὲ τηδηϊίοϑί, ἰρ ψῖνε 
ἈΑΙΓΔΌνοΒ ἸάσηΈ|0Δ]' ἴῃ 41} Ῥοϊηῖ5.. Βαϊ 
[6 τηλσῖκϑ οὗ ἱπάδρομάδησς δῖὸ 85 ἸῃΔ}1- 
[δϑι 45 ἴγ6 ροϊηῃίβ οὗ, ἀρτεοηθηί, λυ, 
ΟἹ ΟοΙραπηΣ Μαῖϊ. χὶ. 25-2)ὴ ψἢ 
1υζε χ, 21, 22, ἴΠοΓΟ, ΔΡΡΘΔ15 8η διμουῃξ 
οὗ δρτοοιηθηῖ ἴὰ τεροσϊίηρ οὐγ 1 οτὰ β 
τοτάβ, ταϊηυΐο, οχαςξ, σοῦ 8485 ὯῸ ἴνῸ 
ΤΙ ΟΙ5 τοβάθπης πο τοοὶς [ἢ6 581ὴ6 
Βῃοι ἀϊδοοῦϊβοθ νουμὰ να ὌΧὨ Θὰ ; 
Ὀυϊ, ψὨ5ι τῆς οοἰπολάθβοα, ΤΟΔΟΠ 65 ἀοντῃ 
ἰο τῆς 5πι41165ϊ '᾿νογάβ, (ἤσγθ 9 8} ἱτηροτί- 
Δοῖ ναστὶδοη. [ηϑιοδὰ αἵ “ Κανοι τἢς 
508," [λικο 45 “ Κπονείῃ τοάο ἐὰδ δον 
ἐς." ὍῈ ἀρρασίυσε ἔσοηὶ δῖ. Μαῖο 5 
Ταροσζέ 15 δῖ 85 ἴο ἴἴγοβ νόσὰβ: [ἢ 6 
διθοιηθηῖ ΔΡΡ]168 ἴο τρόῦεὲ [ἢΔ0 δῆγ; 
γοῖ (Ππ6 ἰοπΏςΣ 15 βυβῆοϊοδί ἴο βίδσωρ ξβοἢ 
οὗ ἴδε ραϑϑαρεβ ψιἢ ἴΠ6. ομαγδοίοσ αἵ δὴ 
ἰπάορεοηάσδηϊ τεροσῖ, δηᾷ ἴο ρυὶ δβῖ4α 4]} 
αυοβίοῃ οὗ τηθῖα σοργίησ. ϑυοῇ οβϑεβ 
οοὐὔἹἱὰ 6 τουρ!εὰ ἐπάοβηϊεϊγ ΤὨδ 
ἄεμεῖαῖ σεβι δ οὗ δυο. δὴ Θχδηλ πο 
ΤΩΔΥ ὯΔ Ξυτηηλθα ὉΡ 85 [Ο]]ΟΥ8. 
ΤΟ νοῦῦδ]ὶ δπὰ τηδίογδὶ αὐτϑοιηθηΐ οὗ 

(6 ἴἄτες ἢγϑθὶ Ἐνδηρο σι 18 ΒΟ 85 
ἀοδα Ὡοΐ ΟΟΟΌΣ ἴῃ ΔὴῪ ΟἿΠΟΙ δυΐῃοις 
ἩὯΟ δᾶνα ττὶζῖθῃ ᾿παάθροπα θην οὗ ΘΔ ο ἢ 
οἴει. ὙὨα νεγῦδ] δρτθοπηθῃϊ 15 βτοδῖοσ 
ΠΟΓΟ (ἢς Βρόκδθὴ ψογάβ οἱ οἴμοιβ ἂσζὲ 
οἰϊεὰ τὲ ψΏσιο ἔλοϊβ δῖ τοοοσαεξά; 
δηὰ ρτεδίαϑὶ ἴῃ αὐυοϊδιρηβ οὗ [ἢ ψοσαβ 
οἵ οὖσ [ωογὰ : δῃμά 88 ἴῆθβε χυοίδοῃς 
816 811} ἰτδπϑἰδουβ δοτὰ ἴἢς Ατδσρδὶς 
ἀϊαϊεςῖ, ἴδ Ις 15 οι ὩΣ ΤΟΤΕ δ ἸΟΙΚ 
ἴδῃ ἴῃ6 δογυρυίΐουβ Ἔχδοίηθαβ οἱ ἃ 
[αὶ 1} τοροσίοσ. Βυΐ, ἴῃ ϑοῖης ἰεδάϊηρ 
ἀνοπίβ, 48 ἴῃ ἴδ οΔἸ ᾿ς οὗ (ῃς ἕουσ ὅγϑὶ 
ἀϑοῖ!ςβ, ἴῃ ἴῃς οΔ]]ΠἸηρ οὗ Μαϊδεν, δηὰ 
ἴῃ τῆς δοοουμῖ οὗ (ες Ὑτγαηεδρυταίοῃ, 
[6 ἀφιδοιωθηϊ ουθῦ ἴἢ ΘΧΡΓΟΣΒΙΟῺ 15 ΤΟ- 
τολτκαῦ 6. ΤΏ παιταῖϊνεβ οἵ οὖσ [οτὰ δ 
οδιῖΐν "ἰδ, ἴθ ὅ5ῖ, Μαϊζπον δηὰ δῖ. Τμϊο, 
αν 1:6 ἴῃ οοτηος ; ψὨϊ6 8ι, Μασκ 
ἀοα5 ποὶ ἱποῖϊυιάς τμδὶ ματὶ οἵ {π6 ΠἰΒἰοΥῦ 

᾿ δὸς ταὰ γεν ΤΟΥ ὃς ἀπλωνβν ὉΥ ἴῃς Βοεῖρ 
8 “ΘΥὨΟρδΙβ,, ΟΥ οὨλες 

οἵ ἔτ γεν ἈΝ οΣ ἰέναι ΤΏς 11{Π||6 ψογῖ οὗ 
ΟἸδυξοὴ τηλίκος ἰἢς ργοοαδς οἵ ἐχδπι παίξοῃ οϑϑΥ, 
ὉΥ ἀσγανίωρ αἰϊεπίίου ἴοὸ ἜΥΕΣ ναγίδίίοῃ οὗ εἐχ- 
ῥτεββδίοῃ. ες δἷϑο Ηο]ιζιηδην, " Ὠὲς ϑγηορῖ- 
δοῖεῃ ΕὙδησοϊςη,᾽ «ἢ, ἱ, 

ἴῃ 8 ρἷίδῆ. ὙὍῆὰ δρτεεηθηὶ ἰὴ (πα 
Ὡδισδῦνο ΡΟΓΏΟΏ5 οὗ (6 (σοβρ6]5. θερίῃ 9 
ψ τῆς Ὀαρῦδϑηι οὗ [οἤη, δῃὰ σϑϑοῇ68 
15 ἰσθοδὶ ρῥοϊπὶ ἰὼ [6 δοσουῃὶ οἵ [6 
Ῥαββίοῃ οὗ οὖσ 1οσά, δηὰ {6 ἰδλοῖβ [δῖ 
ΟἰΟΘ6ΙῪ ργθρδαάϑὰ τὸ ; 30 ἴῃαϊ ἃ ἀϊγθοῖ σϑο 
Ταλσδι αἰτηοβὶ ὃ6 5414 ἴο εχῖϑὲ θεϊψθθῃ [6 
διφουβῖ οὗ δριδειηθηῖ δηᾶ ἴῃς ὩΘΑΓΏ 658 
οὔ (δὰ ἰδοϊβ τεϊδίοὰ ἴο τῇς Ῥαβϑίοῃ. 
Αἴἶον (5 ἐνεδῖ, 18 ἴῃ6 δοσουηῖ οὗ Ηἰὶς 
θυτ4] δηὰ στοδυιτοοϊίου, ἴῃς σοϊποϊά δ δϑ 
Ατα, ἴεν. Τῆς ᾿δηρυάᾶρε οἵ 411 ἴἤγες 19 
Οερεκ νι Ηροῦτεν ΙἀἸοτηβ : {686 Ησς- 
Ὀταὶβιηβ ἃὸ τοβῖ δρυπάδηϊ ἰῃ 81. Μασκ, 
δῃηὰ (ενοβῖ ἢ δῖ. 1Κ6. 

ὃς 4. Αἠρρς αὐ αῤῥαμπαξίον.--: 
ΤΠορα ἴδοῖς Ἔχῃ ες τα ἄτϑε ἴἤγος Οο5- 
Ῥδὶδ 85 ἴῆσεα, ἀϊδξποι δοοουηΐβ οὗ (ῃς 
Ἰπ δῃὰ ιοδοϊῃρς οὗ ἴῃς Ἐδάδειηοσ, Ὀυϊ 
ΜΙ ἃ ρτοδῖοσ διηουηὶ οὗ δρτθεηθηῖ 
τ18δὴ (ἄχος ΠΟΙ ἱπάἀερεηάεηϊ δηΐ 150- 
ἰαϊοᾷ δοοουηῖϊβ νουἹὰ Ὁς6 οχρθοϊθα ἴο 
τοδηϊίοσὶ, ΤὮδ δρτεοηθηΐϊ νου ἃ Ὀ6 ὯΟ 
ἀἰϊθίουῖν σους ἴθ6 ἀϊβεσεηοθβ; [ἰξ 
νοῦ] ὰ ΟὨΪγ δεν (δὶ 411 Πδὰ ἁρτεδὰ (ο 
εἶνε ἰοσἢ της (ὐοβρεὶ ἴῃ {Π|ὶ δῖ: 6 ἴοσπ 
οἵ ποσάβ, δἰτἰϑυτίηρς ἴἢ656 ἴο [6 1Ώ5ρ]- 
ταῦου οὗ (ῃς Ηοὶγ ϑρῖπι. Τῆς ἀϊθοι- 
605 οὗ ΠΏ δηά Ξ'γὶς νι που ἴπ6 ἀρτοο- 
τοδὶ νου ὰ ῥτοβοηῖ 0 αἰ ΠΟ], 5106 6 
ἴτε τον Ὀ6.8 δυϊϑίδ! 12] ΠΑΙΤΏΟΩΥ Ὀ6- 
ἴπθόη δοοουπῖβ ἴμδιὶ ΟἸΠΟΣ τοδί ἴῃ 
τηοθβ οὗ δχρχεββίου ; δπά (ἢξς νεῖγ αἱ 
ἴδσθῃος τηϊρῆς Ὀς 4 ρσυλτεταηῖδς οὗ 1η66- 
Ῥέεμάδοῃηοθ. Τὴ ΒΑΤΙΏΟΩΥ δῃηὰ [ἢ 
ΨΑΤΙΕΙῪ τορβοῖθοσ ἔοστῃ [6 ΡγΟΌΪ ΩΣ, τ ΏΟΣ 
Ὧ48 οοουφιοὰ ΒΙΌ]1ς4] οὐἰος ἴοσ ἀῦονς 
ἃ, οδμίγ. [τ ἸΩΔΥ 6 ΡΟΒββ:0]6 ΠΟΥ͂, 
ΔΙΟΥ ΘΥΟΙῪ ᾿ἴπς οὗ ΓΟβαΆσΟ ἢ 5665 ἴο 
Ὦδνα ὈΘΘΏ ΘΑΘ ΘΙ (ΟἸ]ονοα δηὰ ρου ΔΡ5 
δἰτηοβίὶ δχμδιυβίθα, ἴο ρυῖ ϑοῖὴς [1Π||15 ἴο 
{π656 δησυϊςβ, δῃὰ ἴο 5! ἰῃς Τςοτδίῃ 
ἔτοτα ἴμαϊ ψὩἸΟὮ τηῦϑὲ σουλδῖη ὑποοσίδ ἢ 
ἴο ἴδ δορὰ Τῆοβα ὙΠῸ ἀδϑῖγο ἴο 866 
νἱηἀολιοὰ ἴῃς Ὁ ηά διβίοτοδὶ 
οἰασδοῖου οὗ ἴῃς Οοβρεὶβ Μ|}} ποῖ πᾶνὸ 
οδιϑό, ὕροῦ ἴῃς σῃοΪς, ἴο τορτεῖ ἴῃδὶ 
τῆς σΟὨΟΥΘΙΘΥ μ85 [ΔΚδη οἷϑοα. 
ὃ ̓ς. 7λωνγ 97 απ Ογέρικπαί Ζοομ ΡΗ,. 

--Οὐς Ἀγροιπεβὶβ ἴὸ δοοουηΐ ἴοσ [ἢ18 
δἰδίδ οὗ ἰδοῖβ ἰ5 ἴἢδί οὗ ἃ ΟΟΙΏΤΊΟΙ 
οτίχίμαὶ ἀοουτηεηΐ, ΠΟΥ͂ Ἰοϑὲ ἴο 118, ἔΣΤῸΠπ| 
ἩΠΙΟΝ 41} ἴῃς Ἐνδηρο  δι5 ἀτεν, (ΤεδΌη 
1, Πονόνοσ, 85 ἴῃ6 τηδίθ 2} ἔοΥ {ΠΟΙ Πδῖ- 
ται Οἢ8 τδίμοῦ [ἤδη 85 ἃ ἀοουϊηδηΐ ΨΏΟΒΘ6 
ΘνΟΙΎ ἀοἰδ1} [ΠΟΥ τ σα Ὀουηῃὰ ἴο ῥγόϑεγνα, 
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Α ΡΒάϑεαβε ἔτου) ἘΡ᾿ρμδῃΐι ΘΕ 6.18 αἱ ἄγοι 
ἴο ξῖνε 5ογηε οοἰουγ το [8 (Ζζνες. 51, 6), 
Ὀπὲ 'π [86 Ἔχργεβϑῖο ΨὨϊοἢ 6 ΘΙΩΡίΟοΥΒ, 
“το [6 58126 "Ἰουπίδιη," δ τείϑεβ 
ἴο ἴῃ6 ᾿ηϑρίπΒῦ ϑριπὶ ἔοτα ΨὨΟἢ 
ἴμε ἴἄχεθ ἄἀγενν ἰμ6ὶγ δυο γ, δὰ ποῖ 
ἴο ΔΩΥ͂ ΕΑΙΓΠΙΥ νΕΓβΙοΏ, οὐαὶ οὐ ντιθα, 
οὗ Ηἰβ ἀϊνλῃθ τλοβϑᾶσθ. Τδδ [Ὠ6ΟΣΥ οὗ 
ἘΛΟΒΏοση, ον ῥσειῖν π):6]] ὀχρί οαδά, να 
ἰταταθα ὑροὴ βυςῇ ἃ νον, [{ δρρεαγοά 
ἴο ἷπὶ ἴδ: ἴῃς ἔδαίιγεβ σοϊηγλοη ἴο 41} 
ἴτε σοβρεῖὶς Ψψοτε: σομιδιηδά ἴῃ ἃ (ον 
1Δ1Ὰ 

μετα 41}. ὅϑιο 8 ἃ ὅοβρεὶ ψουϊὰ πδίι- 
ΤΑΙ ὈὉς τὰιτίθῃ δὲ ὅγβε ἰῃ [ἢ ἀἰδίδος 
οὗ Ῥαϊεβμς, ἴἢ6 ϑυγο- (δι άδίς, Ης 
[7165 ἴο 506, ἔγοῖὴ δἢ ΕΧΔΟΣ, ΟΟΣΩΡΑΙΊΒΟΩ 
οὗ ραββᾶψοϑ, ἐμαξ “τὴ8 βοοϊομδ, ὙΠοΙΒΟΣ 
ιθαὶ ΟΥ̓ 5181}, ΒΟ ἢ ἃ16 σοσζοη ἴο 
σὲ, Μεαῦδον διά 8ὲι, Ματὶς Ὀυξ. οὶ ἴο 
σὲ, Γυκ6, δρᾶ πῆϊοῖ δὲ ἰῃ6 βᾶτρθ Ἐϊτο 
ΟΟΟΌΡΥ ΡΪάςοβ ἴῃ ἴῃς Οοβρεῖϊὰ οὗ 8ι. 
Μαϊίμον δηὰ δι. Μαχξ νοι οοττεβροπὰ 
ἴο ἐδ 0ἢ οἴμοῦ, ψέσα δάαϊτίομς τηδάθ ἴῃ 
ἴδε. ΟΟΡΙ65 υδοὰ Ὀγ 8ι. Μαιῖΐβεν δηὰ 
δὲ. Ματῖκ, Ῥαϊ ποῖ ἴθ [86 ΘΟΡΥ υδοὰ ᾿ΥῪ 
5. ἔκικε ; διά, ἰῃ {|κὰ τοδῆποσ, ἴπαὲ (ῃς 
ΒΟ Π]ΟὨ5 ᾿ουμά ἴῃ 106 ΟΟἿΤΟ5 
Ρίδοεβ οὗ ἴῃς σοΒρεῖὶς οὗ ϑι. Μαδῖκ δῃὰ 
5: [λἰκρὸ, θυΐϊ ποῦ τεσ βοῖ οοῦ- 
ἰαϊποὰ ἴῃ ἴ[ῃ6 Οσοβρεὶ οὗ 5ὅὲ. Μαῖβεν, 
ΜΟΙΟ Δα Π0..5 τοδὰδ 1 τῃ6 οορὶδ5 τιϑεὰ 
ΌΥ δῖ. Μαικ δῃὰ 8. [ὐκῸ" (Ρ. 192). 
Του ἘΔΟ ΠΟΤ σοηϑ, 615 ἢιτηβοὶ σηπυδα 
ἴο δϑϑιτοο [ἢ Π6 σδῃ σεοοηβίσιος [ἢ 6 
οὐ ίηδὶ ἀοουτηδηῖ, δηκ 4180 παῖ [6 τα 
ξρυϑὲ ᾶνς Ὀδθη ἴουσ οἴμεῦ ἀοοσιπηθηιβ 
ἴο δοοοιηΐϊ ἔοσ ἴῃῆς ῬὉποηοηθηα οὗ (ὃς 
εχ, Ηδ σωδλῖκες--- 

1, Τῆς οὔρῖηαὶ ἀοουηοδί, 
2. ΑὮ δἰϊεγοά σΟργ ὙδίοᾺ δὲ. Μδεδον 

πιδοῦ. 
3. ΑΒ εἰϊεγοὰ ΘΟΡῪ ὙΒιοΣ 81. 1π|Κςα 

υϑοα, ; 
4. Α (ϊγὰ ΠΘΟΡΥ, ταδάς ἔτοτῃ ἴδ ἔγο 

ρα τ υι56α Ὦγ δι. Μαϊξ. 
. Α ἰουσπῇ αἰϊεγοὰ σΟρΥ, υϑδά ' Ὁ 58. 

μόδιον αῃὰ 8ι. {υκς ἴῃ σοιητηοῃ. 
Α5 [ΟΊ 15 )0 ἐὐζραΐ ον άθῃος ποσίδ" 

αοῃϑβιἀετίηρ ὑπαὶ [ἢ]8 ΟΥΡ1Π4] ΟΥ ΔῺΥ οὗ 
15 Ὠυπλόσουδ σΟΡΙΘ5 ὄνεσ οχιϑίθά, [ἢ 6. 
ἸΟΥῚ οὗ [Π]8 εἰδνοσγαῖα Βγροιμοεὶς τπυβὲ 
ἀδρεηά ὕροῦ ἰϊβ ἔπ ϑῃϊτρ [ἢ 6 ΟἿΪΥ 6χ- 
Ρἰαπηδίοῃ, δηα ἴθαὶ 4 ϑυβιοϊθηῖς ΟὨΘ, οὗ 
ἴῃς ἰλοῖβ οὗ ἴπε ἰοχῖ, Βίϑῆορ Μϑιβῇ, 
ΠΟΟνΟΣ, Πη8 1 ὨΘΟΘΒΒΑΤΥ, ἰῃ ΟΥΟΥ ἴὸ 

(οβρεὶ, ψῃϊοῦ 44 θδθὰ υδεὰ ἴῃ ἀ 

χί 

οοζαρὶεῖα ἴδ6 δοοουδί οὗ [6 ἰοχί, ἴο 
Ταὶϑο ἴῃ πιΡοΣ οὗ ἀθοιτηςθη!5 ἴο εἰρῃξ, 
51}}} νιουὶ ρῥγοάμοϊῃσ ΔῺΥ εχίογηδὶ ον!- 
ἄεμος ἔος ἴ[Π6 ὀχϊϑίθοδ οὗ ΔηΥ οὗ ἴὨοτ ; 
δὰ [}15, Ὁ Οοὔς 816, ἀδρσχῖνεβ. Εἰςῇ- 
ΒΟΟΣ Β [ΠΘΟΙΥ οὗ ἴῃς τηεσὶϊ οὗ οοσιρϊ]εῖο- 
655, Δη, ΟὨ ἴδ ΟΙΠΟΣ, ῥγεβοηῖϊβ ἃ 
τουῦοῖ Ὀσοδῦεσ βυσίβοα ἴο (6 οὔν!οι!β 
ΟὈ]θαοξίομβ, ΖΚ τὴ6 ΘΑΓΠΕΙ ΔΞΟΏΟ- 
ΤΆΘΥΒ, ὮΟ, ΘΔ ἴῃς ΏΘΟΙΥ οΟὗὨ ᾿Ογ0 1685 
ῥρτονεᾶ :ῃϑυδδοαίθης ἴο οχρὶδίη δε 
ὮδΑνΘΏΪΥ τοῦοῃς, ἀϊὰ ποῖ [811] ἴο Ἰῃῖσο- 
0.6 δρίογοϊεβ ἴο βυξκίαϊῃ ἰτἣς τοϊεσιηρ' 

(δον, ἴμ6. ΕᾺΡ 5 ΓΠοοΪ ρίδ ΦΏΪΔΓΡα5 
[6 [ἼΘΟΣῪ οὗ 815 σσσπδῃ ργθάδοθβδοσ, 
Ης δδβϑυγλ68 (μ6 δχίβίθηος οὗ 
1.ἃ Ηρριον οσὶρίηδὶ. 
2, Α τοδὶ ἐγδηβἰ ΠΟ. 
4. Α ττϑμβοπρί οὗ Νο. 1σ, νὴ δἰϊογα- 

οῃΞ δηὰ δα ἀπ λοῃ8. 
4.. Δοοίδον, ν᾿ δδοίῃοσ 36ὲ οὗ Δ](6Γ8- 

ἴομβ δπὰ δα ιοῃβ. , 
5... Αποίποσ, σου ἱπιῃς Ὀοϊ τς ῥζα- 

Αϑρυρο τποεὰ Ὀγ ὅι, Μδικ, το 4150 υϑεὰ 
Νο. 

6. κι δά ει, πιὰ 186. αἰϊεταϊϊοιβ δ 
δααϊουα οὗ Νο. 3, δὰ σι δυο Γ 
δα ϊθοπβ, υϑεα Ὦγ 5ι, Μεαιζδον. 

η. ΑΔΒΟΙΠΕΟΣ, στῇ τῆο86 οὗ Νο. 4 απὰ 
ἔστ ΠῈΓ δα σ!οηϑ, π5εα Ὀγ 581. {πῖκ6, το 
4180 υβεὰ Νο. 2 

8.Α τ ΠΟΙ ἀϊδκάποι Ηδῦτενν ἀοου- 
τοοδῖ, ἴῃ ψῇῃϊοῦ ΟὟΥ Ιοτάΐβ ῥστδοερίβ, 
ῬΆΣΔΌΪΕ5, Δηἃ ἀϊδοοῦσθοβ ψεῦς τεοοσαθί, 
πε ποῖ ἰῇ ΟὨΓΟΒΟΙΪΟρΙΟΔΙ οτάσγ ; υϑοὰ 
Ὀο(ὰ Ὦγ ὅ8ι. Μαϊζπον δηὰ 8ι. 1μκο. 
ΤΟΊ ἰἰ 15 δὐ ἀοα, (Πδϊ “45 ἰῃςε σοΞθρεῖδ 

οἔ ϑ8ὲ. Μίατκ δηὰ 8:1. [κς σοηῃξαὶῃ Οτϑοὶς 
ἘΔ. 8]λοη5 οὗ Ἡοῦτοι πλδίοσιδὶβ, ΟΣ 
ῬῬΟΓῈ ἱποοροσγαίδα ἱπίο δ8δ1ι, Μαιίδμονβ 
Ηοῦτον 1, τὴς ΡῬΕΙΒΟΠ ἮΔΟ ἰγδ8- 
ἰαῖοά ϑ8ι, Μαϊί[πον᾿ς Ηοῦγον Οοερεοὶ ἰπῖο 
Οστοεῖκ δαυθηῦν ἀοτνϑα αϑοϊβίδῃμος ΤΌΣΩ 
(Ὡς ἀοβρεὶ οὗ ὅι:. Μασκ, όσα δα δὰ 
ΤΑΔΌΛΕΥ ἴῃ σοῃῃοχίου πῇ 1, Μαίθον: 
δι ἴῃ τ[ἤοδα ΡΙΔο65, Ὀθϊ ἴῃ [1ο86 ὈΪΔ 063 
οὨΪγ, ἡ θεγα δὲ, Μασ. βδὰ 0 πιδί(οτ ἴῃ 
οϑηπόχίου σὰ 9ι. Μαιϊίον, Ὧἢ6 πιδὰ 
ἔϑα θη ΠΥ τοοουσθς ἴο 851. [κικοβ (ο9- 
μοὶ" (ρ. 361). Οης [18 ΒΑΓΤΑΙΪΥ βυτρτβοὰ 
δος ἰηἰ5 ἴο ἰδατῃ δὶ ἘΙΟΒΒοσα πον Ρυϊ 
ἰοστῃ ἃ γενϊβεὰ Ὠγροίῃεϑς (ΣΦ μάσζμρρ ἐπ 
δας Λ΄, Τὶ, 1804), ἰὰ ψὨΟΝ 4 ϑσυρροβοά 
Οτϑοῖκ ἰδ: ΒΔ ΟΣ οὗ ἃ βιρροβθά Ασδζηδὶς 
οΥριηδὶ ἴοοῖς ἃ σομϑρίουοιβ Ῥᾶσζί ; ὯΟΤ 
[δὶ Ηυξ νὰβ 40]6 ἴο ροϊπί ουὖἱ [Πδῖ ἀνθη 



ΧΙ ἹΝΤΕΌΡΙΟΤΊΟΝ. 

τὴς τηοϑὲ ΙΡΘΓαὶ δϑϑυρΌοη οὗ ντιῖςῃ 
ἀοουμηθηῖς παὰ Ὡορὶ ῥτγονϊ ἀδὰ ἴοὺσ οὔς 
οᾶ56, ἴῃδὶ οὗ ἴς νεῦρα] δργδοειθηὶ οὗ 
ϑι. Μαζὶ δηὰ ὅὃι, [λικο, ἴο ἴπ6 ἐχο υβίου 
οὗ 8ὲι. Μαεαῖζμον; μνπϊοῦ, [Ὠσυρἢ ᾿ οὗ ΤΑτδ 
οσούσζοηςς, νου τραῦϊγο, θα ΕλΟΠΠ ΟΣ 5 
ΤΠ δΟΣΥ, δΔη δα! οηδὶ σεῖς νογβίοῃ. 

δ 6. Οὐγοῆίδης.---ΑἩ δά ἀϊομδὶ σοοκ 
γεύϑξίου οουὰ μᾶγς Ὀδοη ΞΡ] Θὰ ΟἹ ἀ6- 
τωδηᾶ, (οσ ἰδ 18 (Ὡς δάναπίαρε οὗ [ἢ18 
(Ὡδοτγ, ἴΠδῖ 115 ἰΔοῖ5 ἀγα 41} 5 0] ἃ ἔτοση 
(Π6 πιϊπά, δηά, {[Ποσδίοσο, ὈΓΔΟΌΟΘΔΙΥ ὍΒ- 
Ἰἰμγτοὰ, [Ιἐ 15 835 ΘΑΒΥῪ ἴο ΞΌΡΡΙΥ εἰ 
ἀοσυχηδηῖς 45 εἰρῃῖ.. Τὸ ϑϑυτὴς (οὺσ 
ΘΥΟΙΥ πον 56εἰ οὗ ἴμοϊ5 [πε οχίϑίθηςς 
οἵ δηοίμοσ οογρὶεῖς οδὐϊάοη δηὰ σεοε- 
βίοι οὗ [ἢ  ψὨοΐΪα οΥρίμδὶ οσκ, δὲ θλ8 
ἃ Ὠδοῦϊο8θ5 ναϑία οὗ δϑϑυριφηβ ; Ιἰ 
πουϊὰ Ὦλνε ὈδΘῺ Θηουσῇ ἴο ϑυρροβα 
ἴῆλι δβοιης, ἐΑΡΤΠΘὨΙΑΤΎ ΤΩΘΠΊΟΣΔ18 δὰ 
δχίβιβά, βυςοἢ δ5 δῖ, [κὸ βθθβ ἴὸ δ] ]υὰ6 
ἴρ, ἰὰ ἴῃς οροῃίηρ οὗ δ15 Οοβρεϊ, 
ΜὨΙΟΣ δὰ δε δἀορίοά ΌὈΥ δὴ Ἐνβϑῆ- 
εεῖϊϑ ἰθΐο ἢ8 ψοσκ. ΤῊ ᾿οΥρΙηδὶ 
Οοεμεΐ ἰ5 δι ρροβεά ἴο μάνα Ὀδθῶ οἵ βιις ἢ 
δΔυς ΠΟΥ 45 το Ὀς εἰτουϊδιοα ΘνεΙΎ ΝΒοσὸ ; 
γεῖ 50 ἀείδοῆνε, 45 ἴο τραυΐϊα δηά ἴο 
τοοοῖνα δῃηηοίδθοῃ ἔομιλ δἰιηοβὲ ΔῊ 
δά, δῃὰ βο ἰς τονεσοηςοθα τῆδι αἰπποϑὶ 
ὯΟῸ διδμὰ βραεε 1, [1 4]1] ἴῃς Ἐνδῃ- 
ελιβίβ δρτεθὰ ἴο ἀσαῦν ἔγοτα ἰΐ, ἰΏ ΟἿἘ 
ΟΥ οἴδεσ οἵ 118 'ἴοσῃηβ, 1 τομβὲ αν ὈδΟΏ 
ψἱάοὶγ, ἢ Ὠοΐ ὈΠΊνΟΓΒΆΪΥ, δοοερίοα ἴῃ 
(ἢς ΟΒυτο ; δῃὰ γεῖ ἴἤεγα 15 ΠῸ τό- 
ςοτὰ οὗ 118 οχίβίδηςθ. Νυπιεσοῦβ δρο- 
ΟὙΡΒΑ] σοδρεῖβ μβανε βοαϊθὰ ἄονῃ ἴουδ; 
Ε.15, οὔοε ἴῃς οὔθ σοβροὶ οὗ ἢ ΟὨυτοὶ, 
[48 νδῃϊβῃβα αιυῖϊα. : 
᾿ΤΒ6 ἕοσοα οἵ. τ} 195 ἀἸ]θίσαα δ48 Ὀδθ 

ἔοϊι : ̓ ἂς νότς ψα5 οἵ δίψῃ δυϊζῃρσιν, 
ἱς νουϊὰ αν Ὀδθη ὑγοβοσνεα, οἵ δ ἰοδϑὶ 
τηοβομοδ δηὰ αυοϊδά ; 1 οὗ Ιονεσ 
δυι ΠΟΥ, «ἰς οι ὅοὶ αν Ὀδοῃ ἴπ6 
ὍΔ5:5 οὗ ἴῃς {σθε Ἵϑϑοηῖοδὶ (ἀΟ5ρο618; 
δηρὰ νδυουδ φἰϊοτρῖβ ἤᾶνα ὈΘΘΏ τλδάς ἴο 
βοῦς ἔρια ἴἰἃ, Τὸ αἶνα Ὀυϊ ος 6χ- 
ΔΙΏΡΪΟ, ἴοσ ἴἴ 18 Ὠθϑάϊθββ ἴὸ 8 ἴο ἴδε 
Ιονγεβὶ διταῖδ ἴς ἀοδὰ  Ὀομ65 οὗ [ἢ168 οοὩ- 
ττονοσου, Βευιποϊϊ Ἰηροηϊουβὶν ἀσυσβ᾽} 
(αὶ 4 σοβρεὶ νητθα ὈΥ 8ὲ. Ῥδυὶ, δηὰ 
τιπϑτξτιοὰ το [6 ΟΣ ΒΔ η5 ἰὰ Ῥοῃξι8, 
γγ45: ἴπ6 Ὀα518 οἵ Πυχηθσοῦβ ΟΟβρεῖΐβ ; 
δΔηα δββδυπ,6β δι ἃ νγὰ8 4150 ἴῃ 6 “στι!- 
εἰμὶ σοβρεὶ," 50 ἴμδὶ Μαζοΐοῃ 8 ἀοβρεὶ 

Δ 4 Ἐξηϊεϊϊπησ, νοἱ. (1, Ῥρ. 1208--1222. 

ψου ὰ Ὀ6 8 ἰτδηβοσρῖ βοιηθναΐ ὁοΙ- 
τυρίοά οὗ τῆς ρεμϊῦνα ἀοουμααῖ, Βιῖ 
ἴοτῈ 15 Π0 τϊἵοοί δἵ 41] [δὶ δι, Ῥδυὶ 
υδοὰ δὴν ττιάδηῃ Οὐβροὶ, δηά 1 τΔΥ 
ὭΟΥ Ὀδ6 ἰΔΚοὴ 848 ὑζονθαὰ δἰϊοσ ἃ ὙὉΙῪ 
[111 αἰπουδδίου ἴμδι ἴ[π6 ορίῃίου οὗ Τοῖ- 
τυ Πδὴ πὰ ἘΡΈΡὨδηϊυβ 'ττὰ8 τῆς σις οὨ6, 
ἴηδι ἰἢς 80.08}16α (σοβρεὶ οὗ Μαζοίοῃ νγὰ8 
ποῖ 8ὴ ἱπάερομάθηϊ σψοῖκ; ὃυῖϊ 8ὴ 
αὐτί ἀροα νεογβϑίοῃ οὗ 81: υυκε᾽5 Οοβροεϊ, 
δἰϊοσοα Ὀγ Μδζοίοῃ ἴο βυϊῖξ ἢϊ8 οὐσῃ ΠοΙς- 
ςΔ] ἐεηεῖβ. [τ νουϊὰ (οἰϊονν ἰδ ἰχαὶ 
τῆς δδβιιπιθ ογσίηδ] σοβρεὶ δὰ ρει 5ηδὰ 
ψνισαυϊ ἃ ἴτᾶςο, δῃὰ ἴπδὶ [6 βδτὴς δίς 
ἢδῇ (ΟἹ σπνοα (6 ΣΕΟΘΏ 5:00} δηὰ ἰγλη88- 
ἤοῃβ, Ὁς (ΠΟΥ ΙΏΟΙῸ ΟΥ̓ ΤΕΨΟΣ ἰῃ ΠΌΠΟΙ. 
ἢ η. (διμαΐε οΓ δἔογαΐμγε ἐι Ῥαζεεζέρε, 

-Βυῖ 1ὰ ἴδ Ὀ6 αϑκεὰ πμοῖῆος τῆς 
διδῖε οὗ Ἰρί(οσβ ἴῃ Ῥαϊεδίης δἱ τ} 15 [πῆς 
ἊΔ5 δ0ἢ 45 ἴο τΏδἰεῈ (ἢϊ8 οοῃβίδηϊ 
οὐϊθῃρ, ᾿δηβδίίηρς, δηποίδην, δῃὰ δ- 
ΤΟ ηρ οὗ 8 ὨΙΞΙΟΥΥ ἃ πδίισαὶ δηὰ φτο- 
ὉΔὈ]ς ὑσγοοθοβὺ 1 ἴθ6 ἱπἀερομάθῃςα 
οὗ ἰἢς [ενν8 ἴμοὶν ᾿οσαίυγε δὰ ἀφοϊϊηρά ; 
ἔἴτοτῃ ἴῃε Πηηα οἵ Εζια δὰ Νοἢ θη δῇ, 
1 ἃ ὙΤΙΟΣ ἰῃ ῬΑ Θβ 6 «Δ,ΤΟβ6, ἢὶ5 ᾿ΜΟΣΒ 
Ὀδοῦσης ἴπονπ,. 1 αἱ 41}, ἰὰ Οτςοῖς 
᾿:δηβἰδέίοβ, ἰὔσχουρὰ (ἃς ΑἸεχδηάσιης 
Ἶενβ. Τῆς ρεποά οὗ ψὨϊοἢ γα ἀτὸ ΠΟΝ 
ἰτοδίηρ ν 5, ἴοΣ [6 [6ν8, οὔς οἵ γΕΙῪ 
᾿π||6ὸ ΠΌΣΑΙΣ ΔΟΈΥΙΥ; δηὰ, 1 [ἢϊ5 ἐρ- 
ῬΙ]65 ἴἰο 8]} οἶδβϑοδβ, ᾿ὶ που Ἱὰ Ὅς ἴπις οὗ 
(Ὡς Βυνοῦ ας δὰ υποαϊολίοα οἶΔ55 ἴτοῖ] 
ὙΏΙΟΒ (δ6 ἢχθὶ σοηγυοσῖβ οδϑης (Ασοὶβ 
ἷν. 13; [81Ὼ68 ἰϊ, 56). Ενδῃ ἴΠ6 “ Ξεοολὰ 
ἰανν," ν]οἢ στον Ὁ} δέϊοσ ἴ[ῃ6 σδρΌν!ν, 
δρὰ ἴῷ ψ]οἢ ἴῃς Κηοσίοασε οἵ (ἂς 
Ἰερατῃοὰ .οἶα58 οοῃβίβίοα, νᾶβθ δαηάδεά 
ἄονῃ ΌΥ δάϊοῃ, δὰ ποί σεἀιοεὰ ἴο 
στρ. ΤὨο [ὨΘΟΙΥ οὗ ΕἸςΏΒΟσΗ, ῥσο- 
ΞΌΡΡοΞϑεδ ἃ ΡΘΟΡΪΟ οὗ ΠΠΟΓΑΤΥ μα 5, δηα 
ἃ οἶλ58 διηοηρϑὶ [δῖ ΡδοΟρ]Ὲ ᾿νδοϑ6 δὐυ- 
ζϑῖίοῦ ΜΒ ὨϊϑὮ, δῃὰ τὴ πδα τηπο ἢ 
ἰππαται δοῦν: Βοῖε, βόνένυεσ, ἴῃς 
σομϊοηβ ἃτ6ὸ ὌΧ οῖ [6 τάνοσβα.} 
ῬοΙθδρβ ΕἸσΏΠοσ Ὠδταϊγ τοαϊβοὰ ἰἰς 
ίαςϊ ἴῃ Ὀγεδϊεηὴσ σι [6 ἰσδα- 
ὨΟΠΑΣΥ δοοουμξ οἵ. τῇρ οτίρίβ οὗ ἐπε 

δα τὰβ ἀραπάρῃϊηρ οἢ ἴῃ 6 οπ6 
δδηὰ (6 Ἀεβὶ τηοὰς οὗ φγοοῖῦ ἴοσ [18 
οσίψίῃ οὗ ἃ Ὀοοΐς, διὰ ννάβ ορεηϊησ ἃ 
ἄοοτ, οὐ ἴῃς οἵἷδοσ μδηᾶ, ἰο α δυπάτοά 
ἘΠΘΟΥΙΟ5, ἸΏΔΩΥ οἱ ἴἤστὰ, |κὸ τμαὶ οὗ 
ϑίσδυβε, ἔΔ12] ἴο' Ἔνογ ἐδεϊϊηρ “οἵ τονε: 

1 Οἰεθεῖοσ, Ὁ. 59, 4ἵ “6. 



ΙΝΤΕΟΘυΟΟΤΊΟΝ. 

ἔῆοα ἴοσ ἴπε Βοοῖβ ἴῃ ψδίοι ἔς Οοβρεῖ 
οἵ Ῥεᾶςε 9 οσηνεγοά ἰο ἃ85. Βαϊ 521] 
ἴο ΕἸΟΒΒοση Ραἱοηρβ ἴῃς τηρτξ οὗ μανπις 
ἰαϊὰ θατε ἴῃς τ ἢο]6 οὗ ἴῃ ῥγοῦδίθτα πον 
είοτε 8, δηὰ οἵ Βανίῃρ ΠΟΠΦΡΟΪΥ δἵ- 
ἰειηρίθαἃ 4 53οἰυϊοη οὗ [ἰἴ, πίοι, δον- 
ενεσ, Ρὸ ἴος ὕὉρ’ πον ᾿ξ{{|6 ΤΏοσο 
ὕλῃ δὴ 'δηςυδτίδη ἰηλοτεϑί.} 
8 8, Οναὲ ἐσαολέρρ ας Τ4ε φομγυδ φῦ ἐὴέ 

Οσορβεζς.----ΤΏετς 15 Δ οί 6Γ ϑαρροβίϊ οι, 
οὗ ὙΒΊΟΙ Οἰδβοῖου ηΔῪ 6 δοσορίεά 45,1ἢς 
Ὀεδβῖ ἐχροϑιίοσ, ἰο δορουῃῖ ἔοσ [ῃρ γε ΠΟ 5 
οὗ (ες ἄγγος ἤγϑι οβροΐβ. ̓  Τῆς νι 
Οοδροὶβ τοβοιῦϊα δϑοῦ ΟἿΟΣ 50 σηϊοῦ 
θεοδῦϑ6 ἴππ6 οταὶ [οδομίηρ οὗ (Ὡς Αροϑβίῖεβ 
δδαὰ τΔκθὴ 4 βειεα ἔοστῃ ; δηὰ [66 δΐὰ 
ἀϊδοζοποθα 1 τ[ἴ6 πεόςὶ οὗ [ἢ δρτεο- 
τωθηῖ, Ὀεσϑῦδε [ἢ6 υυίϊεῖβ ψερβ ποῖ 
Ὀουπὰ ἴο ἴπαξς οταὶ τἰεδοπίησ πλοὴ γεῖ 
ἴμεν ἀεδείγεὰ ἴοὸ ῥγεϑεῖνε, δὰ, ἕογ τῆς 
τηοϑὶ ρατῖ, ἴο (Ὁ]1ον.᾿ ΤῊϊ8 ἃ 
15. ποστῃγ οἵ οοποϊοταου, Ὀοίὶ 186 
1 ΔΡΡΘΔΙΒ ἴο Ροβϑε88 δἱ ἰεδλϑὶ ἃ στουπά 
οὗ ἰῇ, δηή Ὀεδοδῦςο 1ἰ βοοῖ)β δ ἢσχεὶ 
δίαδι ἀἰθσυ: το τϑαῖβ6. ̓  τοι ἴῃς ἀΔΥ 
οἵ ᾿Ῥεπίεοοβι, 6 ἈΑΡροϑβιῖδβ ῃ ἴῃς 
τοῖῖ οὗ ῥσγεδοῃίηρ [λε οβρεΐ, τ 16} νὰ 8 
ἢ ἃ ποσί ἄπης ἴο ὀνεγβρτοδὰ ἴα υου]Ἱὰ ; 
Ὁπ| 1 15 οεγίδίη ἰἢδὶ [ῸΓ ΤΔΗΥ͂ ΥγΟΔΓΒ 
ποῖ οἷς οἵ ἴῃς ἔουγ Οο5ρε}38 ἐχπιϑέρα ουἱ 
οὗ νοῦ ΠΟΥ τοῖρἢὶ ρσοδο, 80 Ζεδῖου 8 
Ὅο͵Ὲ ἴῃς Αροϑίῖϊεβ 1 {πεῖς νος ἴῃδὶ 
(ΠΟΥ ἀϊνεκίοα τΠοιηδεῖνοβ οὗ [τς ΙΔῦοιτ 
οὗ το ηϊβίοηρσ ἴο ἴῃ6 ΡοΟΊσ, ἰὰ ογάοχ τηδὲ 
18ΕΥ ταῖρῃῖ “ εῖνε (πεπιβεῖνεϑ σομ ΠΌΑ] }ν 
υπῖο ῬΓΑΥΕΙ δηα ἴο ἴῃ6 την οἵ [86 
ποσὰ " (Αοίβ νἱ.). Ῥγαγϑγ δῃὰ ργεδοιίης 
ψέγο (τς Ὀυδίηθ55 οὗ [πεὶγ ᾿ἰνοβ. ΝῸν 
τοὶ ρσοδομης τηυϑὲ ἴῃ οταδῖ ρατὶ μᾶνὲ 
οοπϑιδίεα, ἔτγοτα ἴμνε πδίυγε οἵ [ῃ9 σδ8ς6, οὗ 
ἃ τες 2] οἵ [6 ἔλεῖβ οὗ ἴῃ 116 οὗ 651.5 
Οιῖσι. ἘΠΕ δδὰ Ὀδδη ἴῃς γεν 6 5868 
οὗ ἃ νομάετέιϊ [16, οὗ δοῖβ δῃηὰ Ξυοτηρ 
ἩΠΙΟΣ 1 σοποοζησα ἴῃς ποῦ] ἴὸ ΠΟΥ. 
ΜδὴγΥ οὗ ἰΠοῖῦ Ὠδάσεσς μδα ΠΟΡΟΥ πολιὰ 
οὗ 6518; ΤΩΔΩΥ͂ ΟἰμοῖβΒ δὰ σϑοεϊνϑα 
[α]ϑὸ δοζοιηῖβ οὗ οὔς Ὑθοῖὰ ἰΐ βιυϊδά 
ἴδε τϊεῖβ οἵ [δ6 [ετ)ῦ28 (0 ἀεμοῦπος ἃ5 
80 Ἱπηροβίοσ, ὙΠ6 το ϊηἰβιτυ οἵ [πε Ἰνοσὰ 
βαὰ ἰακεῃ μίδος οΒιεΠΎ ἴῃ α]ες, θυ 
ἴῃς ἄτϑι- Ρεελοδιπε ψὼ58 ἰῃ [υὖδα. [Ιἐ 

1 Εοτ ἃ ἤυ]]οτ βοοσπαῖ ταῖσθϊ Ὅς οοδευϊοὰ 
Μαδις ΜΙ (5ες ογῈ}} πνοὰς κἴλαυ πριαρρι 

ΡΡ' 17, εἰ “ῳ.; οἰὰ, ’ ΞΆ. ΒΡ 3 
ϑ66 δ ὡς δι, “ ΠΑ σελεσοα ο 

τΗν δεῖϊςῖϊς Ο5ΡῈΕ1.5, 

[χ6519᾽ 

ΧΊΗ 

μϑλρεῖς (ποτείοσα, δ6 ἢ τὸ ὰῪ 
τ ακτοῦ ππάνοσκ οὗ ίδλοίβ, Ῥοίοῖξ ἴἴδτο 
εἐρυϊά Ὅα' Ἰμίδυεηρεβ ἔζοσω, δῃρ)!ὰ Δρρ]ϊοδ- 
ρα5 οὗ, (Ποβε' ἴδε; ὙῃῈ ὑσοδλοδίην 
που]ά 86 τῆοσρ. αἰκίνν ἴο. (δ ἀδιϊγ. 165- 
ΒΟΏ ἴῃ ἃ τοράετῃ ΒΕΙΝΊΟΕ, (δὼ ἴο τὰς 
βοστηοη. '"ὙἼὮ18 νὶεν» 18, οοῃβττηθὰ ὮὉγ 
ὙΠ 6 ΚΩΟΥ οὗ ἴἢ6 Αροϑι165᾽ ρῥγεδοῆ- 
ἴῃς ὅὕοτμι ἴῃ6 Αοἷβ οὗ (ἢ6 Ἀροβίε5. 
Ῥεῖοσ δἱ (ξβϑβαζοα, διὰ Ῥδὺὶ δ Αμπεοοδ, 
ῬταΔΟ αἰϊκς τἈ6 [βοῖς οἵ ἴῃς Ἐφάθοσηθι 
186. δῃά ἀεαῖ. Νον ἴμεοτο πρυϊὰ Ὀ6 
ἃ ἰρμάδῃου ἴο ργέβαγνε: ΟΒῈ ἴοσῃῃ δηὰ 
οτάᾶσσ ἰῃ (215 ὨΙβίοΥ 8] ρυοδοδίησ. ΤΗΟ 
δὲοουῃῖ οὗ βοῖηδ τοϊγδοίθ ποι! 6 ἰο]ά 
δζαὶῃ δῃὰ αρϑίῃ ἴθ ὁη8 ἴοστῃ οἱ ποσάϑ, 
δηὰ 1ῃὴ6 παιταῖίνα οὗ ἃ ἰουγηου πουϊά 
ἴοΠον ἴῃς β3λπὶς οσγάεσ οἵ Ἔνυξῃιβ, δῃά [ἢ ᾿ 
ονθηΐβ βοἰθεοῖϊθσα που Ὅς αἷἰνὰγβ ἴπε 
5816, Βοῖίὰ [6 5 δηὰ ἤδάσγοῖβ πουὰ 
ἢᾶνα 80 ἰηξογοδὲ [ἢ (ἰδ : (6 [ΟΔΟΒΕΙ5, 
ἴοι ἴῃ6 τϑῇ ἴθαὶ [ΠΟΥ δῃουδά Ὀς 88 
ὁχδοῖὶ 858 ροββιῦϊο; δηὰ [6 ὨρΆγοσβ, ἰῃ 
οσγάογ ἴπδὶ (Ποῖγ δὶς οἱ ᾿ϑειπις ἢ 
δηᾶ οὐἱναῖίου 8ῃουϊ]ἃ ἤδνφ 838 5:81} ἃ 
Ὀυγάφῃ (Ο ὈΘΑῪῚ 85 ροδαῖθῖθ. ΤῸ 840 
(ας βυοὴ δὴ οτδὶῖ ἰτδαϊου οουἹὰ ποῖ 
ΤΟΥ ὉΡ διαοηρϑὶ οὐυγβεῖνεβ, 15 ΠΑΝῚ ἴο 
ἴῃς ΡΡοβο. Ἦε ὭΘΥΘΙ ᾿ρΟ56 βυςἢ ἃ 
[Δ51Κ ΟἹ ΟΥἿΥ ΙΔΕΙΊΟΤΥ, ὑεοαθ86 ψὸ δᾶνα 
δὲ παηά ἴδ6 τοῦ δγίϊβοϊδὶ βυρροσὶ οὗ 
τ ΟΣ ΚΒ (ΟΥ̓ 41} [δὲ τὸ ἤᾶγνε ἴο 
ἰράσῃ. Ρίδῖο ἀοδθβ οὶ ἔξ ἴο Ῥυὶ ὃδ6- 
ἴοτθ 8 8ῃ: δοζουηί οὗ ἃ ἰοηρ ἀϊδίοριςο, 
ποῖ ἔτου ἔδε τρεβιοιγ οἵ ἴῃς πτίϊοτ, Ὀυϊ 
Ῥτοίεξϑίῃς ἴο ὃὉς δὴ δοοόψῃῖ σίνεῃ, ἴὸ ἴῃς 
πηῖογ οὗ ν δὶ βοῖῃδε οὔς πδι ποασὰ ἔτοσῃ 
ΒΟΙΔδ ΟἸΠΘΙΒ; δπηᾶὰ ἴῃς ὨδᾶσΟΣ ἀ065 ποῖ 
δέ(ΓΑΥ ΔᾺΥ ποηάετ δὲ εθοσίβ οἵ ΤΩΘΙΏΟΙΥ 
80 βίσδησε ἴο 0.8. 
ΤΠ Ὑ{]1 6 τουοὰ ἀϊῆδτεθος οἵ 

ΟΡ ὈΪΟΩ 45 ἴο (ἢ6 5826 1ο ὈῈ δϑδιριιεά 
ἴο (5 Ὀοάγ οὗ ἰγδδϊ! οὶ τοδοξίηρ ἴῃ 
16 ἰοσαδύοῃ οὗ οὐζ ῥγεβθηῖ 608 
Βυξῖ ἴλεγα ΡΓΟΌΔΟΙΥ ψῇ] θῈ π||Ἔς ἀϊδετ- 
ΘῃΟθΘ οὗ ΟΡΙΠΙΟΒ 89 ἴο ἴμε ΚΟ Ποοά οἵ 
[Ποτς Βανι ηρ ΚΤΟΜΝΏ ὉΡ ἃ ὈΟΑΥῪ δῃὰ ίοστῃ 
οἵ ρῥτεδοδίηρ, ὑγεθοσνοά, αἱ ἢγβῖ, ΟὨΪΥ ἴῃ 
(6 τϑιοσυ οὗ ἴἢσ886 ψΟ ρσεδοῃδά δπὰ 
Πελτζά, οὗ νοῦ τῆς ἰδ δηὰ πογάβ οἵ 
7εθὺ5 ἰοστηεὰ τῆς 5] 6ςῖ8, ἀπὰ πῃ ]ϊοῖ 
ἰοηἀεξὰ ἴο Ὀδ6, ποῖ ΤΏΘΓΕΙΥ ἴῃ κιρβίδπος 
Ὀύ ἸῺ ἀοιδ:}5, οὴς δηὰ (ἢς 8816 δνεῖγ- 
ψΠ6ΓΟ, ἩΠΠῸ ἃ ΓΟΒΘΙ Ϊ]Δηςο 6 ΟΙΟΒΟΥ δῃά 
ταῦτα τηδικοα ἰὴ ὑγοροχίίος 85 ἴπς νοσάς 
Δα ονθηΐβ ΕΙΟ ΤΏΟΤΟ ᾿ηρογίδοϊ, 



χὶν ἹΝΤΕΚΟΘΌΟΤΙΟΝ. 

ξ 9. ὅτε 97) 2γειείέμρ Οοεβαῖς ἦγ 1λε 
ἘυαηρεΖὲτίν.---15 ΔῸΥ οὗ [6 οδηθηῖοδὶ 
(σοβρεῖὶς οορὶ θα ἔοι δηὴγ οἴου" ΤΠ8 
ΤΡΏΣ 5εε ἴὁ ὃς 8 αποβῆοῃ, ἐΑΒΥ ἴ0 
ΔΏΒΥΘΙ ὮΥ ἱπίοτη δ] ονϊάεπος, Ὀὺϊ τ Π85 
Ὡοῖ ῥγονεὰ 58ο. [π οὐδοῦ ἴὸ Ὄχϑιηη Ἰἴ, 
ἰεὶ κ.59 Ἰοσῖκ δὲ τῆς σοηίθηῖβ οὗ ἴμ6 ἴὮΣΘΘ 
Οοβρεῖβ. Εδοῖ τϑοοσάβ ἴπ6 Βαρίπι οὗ 
7εβ805, ες! ἴῃς Ῥαββίοη. ἴῃ εδοὴ ἴΠεσὰ 
15 ΟὩ6 ἱἰπίοσιηδαϊαίϊς ονθοῖ, (ἢ6 Τ͵ΔΏ9- 
Βρυτδῦοι, Το παιταῖσα, πιῇ 41} 
(δὲ ρῥτδοθάθβ δηὰ (Ὁ ]ονς ἢ; δηὰ ἷἱ 
8 οἶδασ ταὶ δϑουϊ [πὸ ἔπιθ οἵἨ ἐδίϑ 
ἀνθηΐ, ἴῃς ἰοδοδην οὗ τῆς 1,ογὰ δηϊετγοὰ 
ὌΡΟΣ ἃ ὨΘῊ ῥῇᾶ56; ἴῃαΐ ““Πσπι [πὶ 
μης ἰοσίἢ" Ἠς Ὀεβδὴ ἰο υπίο]ϊά τδ6 
Ρίδῃ οἵ Ἠ5 8υβοΠηρ8 ἂδπὰ ἀδδίῃ.} 
γε 5.411 ποῖ ρυθαῖνγ εοὐὐ 1ἢ γὰ ΗΪδοθ 
(Π15. ὄνθηΐ δὐδοιϊ 5ἱχ τῃοηϊῆ5 Ὀοίοσα 
[6 Οπιοιῆχιοα. ὙΠ6 58041]6 οὗ ἰτϑαῖ- 
τηθηῖ οὗ [η6 αἰ ν]8]00}5 ὈΥ ΘΔ ἢ Ἐνδηροὶοῖ 
15 115, ἴῃ 8:. Μαϊζοιν (ἢ6 ἰϑίοσυ ὕὑὉ 
ἴο ἴῃς Ὑταηεῆρυτγαῖου ΟΟΟΌΡΙ65 ταῖΠΟΥ 
τοτο (ἤδη ΟὨΘ- δα] οὗ ἰἢ6 ψὮΟΪ]α ; (ἢ6 
ἨΙΘΊΟΙΥ οὗ [6 18 51χ τῃοῃζ8, σαῖθοσ 
1685 Τὴ ΟΠΘ- Δ], δὰ [ἢ6 ὨϑιΟΥΥ οὗ 
τῆς Ῥαβϑίοῃ, θερμὴ ἴγοῖὶ [ἢ 6 δῃϊοτῖ- 
ἴῃ ἰηἴο ΓΘγυβα θην, ἀρουξ οπο- τά, [ἡ 
ϑῖ. Μασκ, [ἢ ΙΒΙΟΥΥ ὕρ ἴο ἴπ6 ΤΙΔῺ5- 
Βρυγαῦοῃ 9 Δἰτηοβῖ ΘΧΘΟΙΪΥ ΟὨΘ- ΑΙ; 
δηὰ [Ππ ὨΙδίοιγ οὗ τῆ ῬΑββῖο ΟΟΟΌΡΙ68 
δῦουϊξ 4 ἰπιτὰ. [Ιη 8ὲ, 1ιυκο, ἴῃς ἢγχϑὶϊ 
Ῥατί οὗ [ῃ6 ὨΙΒίΟΥΥ 158 4 1Π|6 τηοσα [ΔῈ 
οπδ-Ὠτὰ : δῃηὰ ἴη6 δοοουμῖ οὗ [Π6 ῬΑ85- 
βίου δῦουΐ οῃς-ἰουστῇ οὗ [6 ψῇοϊς. ΤὴΘ 
ΤΏΔΙη τοάβοῦ οὗ ἴδ6 ἀἰδδτοθοα ὈσΌνθοη 
σὲ. Μαίζμον δηὰ ὅῖ:. Μαῖκ ἰὴ ροϊπὶ οὗ 
Ιδηρτῃ, 15 [δι [ῃ6 ΤΌΤΤΊΘΥ ΘΟὨΔΙΏ5 ΤΩΔΏΥ 
ἀἰϑοουγβθεβ οὗ ἴτε 1,οτὰ [ἢδὲ τὸ νην 
ἴῃ ἴῃ Ἰαϊζετ. Απὰ [ἢς ταδίη σϑάϑοη οὗ 
τὴς αἰδδγεηος Ὀεϊγεθη δι. Μαῖκ δηὰ 
δὲ, Τὰκα 15, [ας δὲ. 1 Κα Ἰμίογροβαβ 
Ὀοῦνθθῃ ἴῃ6 Τταησῆριτγαῦου δὰ [ἢδ 
Ῥαϑβϑβίοῃ, ἃ Ἰοῃρ βϑοϊίοῃ Ἴοῃίαἰ ἰηρ᾽ δοὶβ 
Δηα 5Ξαυηρ8 οἵ ἴῃς 1,οτά, νη ἢ ποῖΠοσ οὗ 
τῃῆ6 Ενδηρο]5ῖ5 ἤᾶνε τεσοσάθαᾶ, ΤΉΘβα 
ἤρυγοβθ ΤΑΥ͂ 56ῖνα ἴο 1]Ἰυξίταϊς [ἢδ Τοὸ- 
ΤΏΔΥΚ ΔΙΓΟΔΑῪ τηδάς ἴπδὲ [ἢς Ενδηρο σῦς 
ἀο Ὡοῖ ἱπιοηὰ ἴο σῖνα ἃ ὈΪορταΡὮΥ οὗ ἴῃς 
Τοτὰ ἴῃ ἴπ6 σΟΙΣΠΊΟΒ 96:86 οἵ (6 ψοτὰ : 
οἵ ἃ πὲ Ἔχιεπαϊηρ ἴο ΠΥ -[ΠΓΘΘ γρδτβ, 
ἴῃς 145ὲ σἷ'χ τρόηῖ 5 ΟΕΓΌΡΥ 8 Πα : δῃὰ 
ἴῃς ἰαϑὲ νγϑεκ ἃ {Π|γὰ οὐ ἃ ἰουτγίῃ ρατί. 

Σ Μαῖι, χνί. 2:. 
5 (οιηρασε ὡἠοΐς δὲ ἴδς επὰ οὗ ὅ8ι., [κπᾷο, 

«Β. ἰχ. 

δ το. ἢ οείδοι 47 51... ἩΐσνΖ.----ΝῸ 
ἴδε ᾳφυδβίίου ὙΒΘΊΠΟΥ ΔῺΥ οὗ ἴΠ6 Ἐνδη- 
ζοεἴ5 οορὶϑδὰ ἴοι ἴῃς οἴπειθ, νἹ}] 
ΓΌΓΕΙ ΤΩΔΙΗΪ ὉΡΟῚ [16 ροβιοη. [δὶ ἷ5 
δϑδιρηθδὰ ἴο δὲ, Μαῖκ. Ηἰἱβ Οὐοϑρεὶ ἰδ 
[ες Ὀπείεβε: 1 ἰδ ῖκβ ΤΩΔΌΥ οὗ [6 ἀΐδ8- 
ΟΟΌΣΕΒΟΒ 1 8ῖ, Μδίπον ; δηά ὅὲ, Τὐὺκ6 
[48 ἃ ἰοηρ δεοοῃ οἵ νῃϊοῖ ὅι, Μαικ 
δῖνε5β ποίμησ. Οὗ [6 τηδίδσ σΟξΔο ἢ 
ἴο 4}} ἴὔχος δι, Μαῖκ 16 οὔ] οοτὰ- 

Οὐ, ἴο ρῥυΐϊ ᾿ἴ ἢ δῃηοίῃοσ ΜΆΥ, 
11 15 ῬΟΞΒΙρ]6 ΟΥ̓ οἰ δῇ ησ ἔσο 9ιῖ. 
Μαιίμεν δὰ ὅι, Τῦκε τῃ6 (δατιγοβ 
ῬΘΟΌΝΑΥ ἴο δᾶς!, δηὰ ἴποβς ἴῃ πο ἢ 
1ΠΕΥ͂ ἄρτεε, Ὀυϊ ἀο ποῖ οοττεβροῃὰ ἴὸ 51. 
ΕΜατΙκ, ἴο ὑγοάϊιοε ἴῇσγες παιγαῖνεβ, σ0η- 
«Ἰδίπηρ ἴῃ ἴΠ6 τηάΐη [ἢ6 58π|6ὲ δνθῃηΐβ, 
ἰοΪὰά 1ἷὉ [6 88Π|6 ἸΏΔΏΠΟΙ, δηὰ οἥδη 
ψῊὮ ἃ στοϊητα ἀρτθοιλθηΐ 86 ἴο πηοάδ8 οὗ 

. Οχρσδββίοῃ, Πδῖ 15 αυἱΐε Ἰποοπβίβίθης ψ ἢ 
[86 τποοΎ ἰπαῖ ἴὔγοδ Ἰπαορεπάδηϊ ῬαῚ- 
305 τυττοῖα ἄον Αἱ ἀϊἤδστοηϊ πη65 δηὰ ἴῃ 
ΤΏΘΙΣ ΟὟ ΤΏΔΆΏΘΙ ἴῆχοα αυΐϊΐα βαρϑῖδῖα 
ϑοσουηῖ5 οἱ ψαὶ ἴἴοΥ πδάὰ βϑϑὴ δπὰ 
μεατά.} ὙΠ Πυροί εϑὶ5 [δῖ οἠς πιδάδ 
86 οὗ [6 ΟἿΟΣ 15 {ΠῸ πχοσῖ ΟὈν]οιΒ ΟὨΘ, 
δῖ Ιεαϑῖ ἘΠῚ] 115 ἀ ἘΠ δα} 165 ἀτὸ ἐχρίοσϑὰ : 
δηά ἴδ τηοϑὲ οὈνϊουϑβ ἔογτῃ οἵ [ἢ15 νουϊὰ 
Ὀ6 ταὶ 8:.-. Μασ πδιτδᾶνο, ὩΣ ἢ σΟἢ- 
1Δ1}} 9 [Π6 ἰαγρεβῖ ροσίίοη οὗ τῆς τωδίῖοσ 
ΟΟΙΏΤΩΟΣ ἴο 4]1, γὰ5 «50 [ἢ 6 ϑδυ]δϑῖ; 
διὰ (δὶ ἴῃ οἴποῖθ υϑεα [18 45 [ῃ6 
80 06 οὗὨ 411 τι φῬογίοη τ ῆϊοἢ [Π6Υ 
ΡΟΒΘ655 ἴΏ σοηηοη. Α5 τστεραγὰβ ϑίῖ. 
Μαιῖθδιον δηὰ δῖ. Μαγῖς, ρεγῃδρβ [π6 πιοβῖ 
ὈΙδυ δῖ} 16 ίοππῃ οἵ ἴῃς Ὠγροῖῃαβ5 ψου]Ἱᾶ Ὀς 
ταὶ ψΪΠῸῚ ϑόνογαὶ Ἡτοῖα ἤᾶνα ἸΔΙΟΪΥ 
δαορίεα, ψηϊοΝ 15 ἰἢυβ ἀδεοοτ θεὰ ὮγΥ 
Ἀδι55:3 “ὙὍΒαϊ [6 ἢτβὶ Οοθρεὶ ἴα ἃ 
ΨΟΙΓΚ ΡῥΓοσδεαϊηρ τόση ἃ βοοοηᾶ ἢαηά, 
δὰ 15 55 ΒΔΑ} ουμάσοα οὐ ἴνο 
ΤΏΟΓΟ δηςϊδηῖ γοσκβ : τῃδὶ ἴῃς ἴβοῖς πᾶνὸ 
Ὀεδη αὐ (ΟΓ ἴἢ6 τῇοδὲ ρατί ΠῸΠΙ 
ἴῃς Οοβρεὶ οὗ 588 Μαϊκ, οἵ νῃϊοῖ δ 6 
ΟΥΟΣΙ 85 ὈδΘῚ ῥτάβεσναα, βανιὴρ 3016 
σμδηρεϑ οδυϑοα ὈΥ̓ [Ὧ6 5ρ6ς14] οὐ͵εδςὶ οὗ 
ἴὴ6 δαϊΐου δηὰ ἢ]8 Ῥγαρτηδῖ!ς τηεϊῃοά. 
ΤΠ στοαὶ δρρ]οπιεσγαίίουβ οὗ βεηΐθηοθβ 
--ὀ᾿͵ἴθε ἀϊτοουτγθ65---5 γγ6 }] ἃ5 βοηθ οἴμοι 
εἰοτηθηῖβ υδηῦηρ ἴῃ δι. Μασίς, ἢανα θδθῃ 
ἄἀσαν ἴοι ἃ ΤοΟἸ]οοἴοη, οὗ ψῇοἢ ψ6 
Κηον [6 Ὡδὴ6 οὗ ἴη6 δυίΐίῃοτ, δὰ το ἢ 
ΤΑΔΥ͂ ΨΕΙΤΥ͂ ῬΓΟΌΔΌΪ ἢᾶνε ραβββθά δμῖτε 
ἰηΐο (6 πον οἀὐϊοη. ὙΠὶ5 Ξυρροβιοῃ 

} ὅ86ς ϑαβαδίίοσ, "ὅν 165 ϑουτοαβ,᾽ ἄς. 1866, 
5. “Ηἱϊεϊοῖσε ἐνδηρέϊαυς,᾽ Ρ. 72. 



ἹΝΤΕΟΒΘΌΟΦΤΙΟΝ. 

σουϊὰ οχρίδίη ἢΟΝ [ἢ6 πᾶτης οἵ [ὴς 
αὐϊηοῦυ οὗ τῆς ΤΟ δος ο [85 τειηδϊποὰ 
αἰϊδοπεᾷ ἴο ἴδ σοτηρ]εῖς εὐκίου, ἴο ὅυΥ 
οχσᾶπρ αοπβρεῖ οὗ 8ι. Μαίδεν." 

Ἡονονοσς ρῥἰαυπίῦϊς τὰ ΤΏΘΟΥΥ [885 
Δρρδατθὰ ἴο βοπιε, ἰξ Ψ1}} ποῖ ὈΘΑΣ 8 
εἴοβοσ στ σι. [{ τοϑῖβ προτὶ ἔν δυρρο- 
ΒΠ0π5; παῖ 8ι. Μαίμεν ὯΔ5 ἐ]ονεά 
(ἢς οΥάδοσ δπὰ ϑιοοθβϑϑίου οἵ ἰιἰβιοσίοδὶ 
αὐεηῖβ 89 φίνεη ὉΥ ὅῖ. Μάγκ, δῃὰ (παῖ 
ἴθατε ἰβ οἶδας δυϊάθηςϑ ἐπὶ δὲ, Μαίίμεν 
τηδὰβ 4 ςοἸ]θοῦοῃ οὗ οὖ Τιοτὰ 8 α]9- 
σοῦΓβ65 ΟὨΪγ, ἴο ὙΠΙΟΝ (Π6 ὨϊβίοΥΟΔ] 
Βαισζαῖνο οἵ 81. Μδκ ποιὰ Ὀς 4 ἀ651Ὑ- Ὁ 
ΔΌΪς, ἃ ὨΘΟΟΘΒΘΒΑΙΎ Οοιηρίοεσβοηι. Βυῖ 
ΒΟΙΠΟΣ οὗ ἴπεβε ϑρροβίῃουβ 185 ΜῈ]]} 
«τουημάοα, ὙΠΕΙῈ ὅτ Ἠιξίοτο 8] ἴδεῖς 
Ἐπ Μαῖθον πὨϊοδ τῆς Οο5ροὶ οὗ 51. 
Μασὶκς ἀοδθβ ποῖ οοῃίδιη ; 85 ἴῃς βδησίηρ 
ἴο [6515 ὮὉῪ ]οδη (ς Βαρεϑι (Μδιϊ. χὶ. 
2; [κ|κὸ νῖϊ, 18); δῃηὰ [6 ἢρα!ηρσ οἵ 
[86 ΤσΟηΓΣ ΟΠ 8 9ετνδηὶ ΠῚ ΨῚ: κ᾿; 
1ακα νὰ, 1). Αραίῃ, ἴπε Ομ βδίοῃ ΌὈΥ͂ 
Μαίμεν οὐ [Π6 90Π|κσίηρ 90εὴ6 ἴῃ ἴῃς 
ϑγηδροσια οὗ σδρογηδῦ (Μδϑῖκ ἱ, 21) 
σδηποῖ 6 δοσοιηϊθα [ῸὉΓ ΟἹ [ἢ]18 ΞΌΡΡΟ"- 
δἰθοη.: ΤὭυβ (Ποῖα 19 ἴὴ6 ἀουθ]ε οἢ- 
Ἰεοομ πὶ 1 δῖ, Μαίηον (Ο]]ονοα 8ι, 
Μασὶς ἢ αἀϊὰ ποὶ ἰαἶκς 411} [αὶ ἢς ἴουπὰ 
ἴῆοτα,3 δα ἢ 4150 ρτοάπυοδα ποσὰ ἴῃ8Δ} 
ἢ ἰουπά ἴῃδχο. 
δ τι. 7264 Ζορία ο7Γ ]αῤβίας.---Υ αὶ 

15 ἴῃ6 γηγοοῦ τδδὲ Μαίϊδμον οοϊρὶϊοά ἃ 
οΟἸἸδοῦουμ οὐ ἴπε [οταΐβ ἀϊβϑοοῦγδ68 
ΟἾΪΥΡ΄ ΝΟΏΘ. ῬΔΡΙΆ5 86γ5, “ Μδίπεν 
στοῖς ἴπ6 ογδοΐθβ (σφεα) ἴῃ ἴη6 ΗἩΘΌτΕΝ 
ἀϊαϊοςῖ ; δΔηα ΘΥΟσῪ οδα ᾿ηϊογργείθα [θὰ 
ἃ5 ὯἮ6 ψἃ8 40]5.3 ΘΟ ]ΟΙΘΔΕΠΟΥ, 6χ- 
Ῥἰαϊπίηρ ὥρία 845 “ ἀϊβοουβ6β," 1ἸΠΓῸΓΒ 
ἴῃδὲὶ [815 σοΠ]οὔοη τοδάς Ὀγ 58. ΜΑΙΠΕΙ 
οΟπϑἰϑιθα ΨΏΟΙΪΙΥ οἵ ΟΠ ΕΗ οἱ ἀἸϑοοῦΓϑαϑ, 
ἴο ἴῃς6 οχοϊυβδίοη οὗ βίου Δ] δνθῃῖϑ. 
ΤΙῖβ {Δ 9] δου οὗ [ἢ6 τννοσὰ 18 οὶ 54115- 
ἰδεῖοτγ ; Ὀυύ1 1 ἰξ νοῦ, Ῥαρίδϑ, ἴῃ [ἴῃς 
5Δ1ὴ 6 , ϑρεδῖκϑ οὗ 8ὲ. Μασῖς ἴῃ οϑῦ- 
Ὡοσῦου τῇ “16 1, οτα 8 ἀϊβοοιγβο5 ἢ 
(ρυμθ), ΠΟΓα ἣ6 ΟΧρίδίῃ9 ἴπδὲ (ἢ}18 1ῃ- 
οἰυάο5 “τη ϊηρ5 5614 σηα ἤομε." 4 Τί ἴῃ τῆΘ 
ΟἿΘ οΆ86 ἀἸβοοῦγϑθοβ ϑἰδηὰ ἴὸσ ἴῃ ἢ ο]8 

1 (οι. Ηο]ζειδηη, Ὁ. 71. 
5 Τῆς ρῥδεδβερες οἵ 8, Ματίς ποῖ ἔουπά ἱ ἷμ 51. 

Μαϊίμευν αγὲ ποῖ πυπιοσοιβ, ἘὙΒΕΥ ἅγο--ὶ. 2:-- 
28, 3 τ ἄλφα ἷν. 21, 24, 26-29 ; Υἱ!. 31-37 ; ΥἹῖϊ, 

8-42; χίΐ, 41-.44.; χὶν. 51, 52. 
-- 966 Ἐαϑερίμε, δ, 20. 

4 ἙυΞξοβίυς, 658 αὔονε,. 

Χν 

δεῖ5, ΜὮΥ οὶ ἴῃ (ἢς οἵδε ὃ Ῥαρίᾶ5 ρυΐβ 
Μασὶς δηὰ Μαίδον 5ἰὰε ὮΥ 5146 ; 1 τ 6 Ὺ 
ΨΈΙῈ ηθσὶ ΟῚ Οο5Ρ6}5 οὗ ἃ [π4, 6 νοπὶὰ 
ἢδνο τηοπθποηῃοα [ἢ]5 Ροϊηϊ οὗ οοπίταοὶ 
οἰεαῦῖγ. Τὸ νουϊὰ Ὀε τῆς πιοδὲ ποῦλῦ]α 
Ροϊηῖ; δῃι Αροϑβιὶς νῆπὸ παὰ ὕεεῃ ὙΠ] 
εϑ85 [4115 (ο ττῖῖε ἃ [πὲ οἵ Ηϊηι, δῃᾷ οὩς 
ψ ΠΟ ΜῈ5 δοῖ 8η ΑΡοϑβί!θ, νυτιἴθ5, δῦ [ἢ 6 
συϊάλῃοε οἵ Ῥεῖεσ, δὴ δοοοιηῖ οἵ ψῆδὶ ἴΠς 

[1 οτὰ Ξαἰὰ δῃὰ ἀϊά. ὙΠογο οδὰ Ὁς πὸ ἀουδιὶ 
"παῖ ῬΑΡΙ48 5ρε8κΚ5 βοιῃενῃαὶ 515 Ε]γ οἱ 
ἴῃς Οο5Ρ6] οἵ 8ῖ, Μδῖκ, 88 ἴο 115 ἢ βίοσι- 
οδ] σοσωρ]οΐθη 658, ἔσοσα σουαρασίηρ [ἃ ττἢ 
σὲ, Μαίξγεν. Μασὶς υγοῖβ “ δοσιγδίεϊ 
υνῆδῖ ἢς Τοιηοιθογοά, Ὀαῖ γεῖ ἠοῖ ἴῃ ἴΠδῖ 
᾿ ΟΣ Ἡδογαίη ΟὨγβὲ οἰ ΘΓ 5ράκο οὐ αἰ 
ἴσῃ... .. 
ιοὔ ῆς 1 οτά, μοσ Ηἱἰ5 [Ὁ] οτος ;" 1 δυῖ 1, 
-οὗὨ [ῃ656. ἵνο, Μαῦκ παὰά Ὀδοὴ [ἢς ἢ15- 
. ΤοΥδη οὗ δνθηίβ, αηὰ Μαίζον [Π6 σΟΙΩ- 

ἴοι Ὧ6 ᾿ν88 ὩΘ ΠΟΥ ἃ ἤΘΑΤΟΣ 

ΡΙΪΟΙ οἵ ἀϊϑοοῦϊθαοβ τ γεν, ἰἃ 15 ἰβοοῦ- 
σδῖναὈ]α (μᾶὶ ἰἢς ἀοβοίθπου οὗ Μαῖκ 

σϑδουϊὰ μάνα δε βροΐίκθη οὗ, Δ Ὠοΐ Ο.6 
ποσὰ βδδουϊά ἤαναὸ Ὀδθὴ 54] οἵ [ἰδ 
πίον δῦβοῃςα οὗ Ὠἰδίοσίοδὶ ἀδία ἔγοπ 51. 
Μεαιθαον. [Ι}ἃἢ ῃοῖῖ, ἴἢ6 ψαιτδῃϊ ῸΓ 
τηλκίηρ “115 οἱεῖ τῆσουρ (ἢ6 Ἰ᾿ἰνησ 
Ὀοᾶγ οἵ τῆς Οοβρ6]" 3 15 ἱπδαβαυδῖε ; 
Δ 4 [ΠΟΤ6 18 ΟἿΪΥ [Π15 συ 5840 ]6 ψοσά 
ἔορία ἴο 5βἰαπῃα Ὀοῦνθθη τ.5 Δηα [Π6 ἡδίυΓΑΙ 
ἰηἰετρσοιδθοη οὐ νὰῖῆδὲ Ῥαρὶδθ βαγ8; 
ὨΔΙΛΟΪΥ, ἴδϊ 845 Μαῖΐκ ντοῖθ ἃ Οοβρεὶϊ, 
80 Μαίϊῃεν ντοῖς οὔθ, δῃηὰ ἴῇ ἴπα 
Ηδῦτον ἰοηρυς.8 

λ Ἐπεερία, ἐ τηνε 1, 20. 
3 ἸΚοἵηι, 1. Ρ. 57 
8. δες. Ῥτοίΐδεϑοσ ΓἸρμοοῖ, “ Οοπίεπιρογαιγ 

Ἐσνίεν 187, ὈΡ. 398. 403, νὯο ἀϊδουποοά 
[815 τ ἢ στεαὶ ρονγοσ. “51. Ῥδὺ] ἀδβοσῖρεβ ἰΐ 85 
ἴδε ερεςΐαὶ ΡώνΠερε, οὗ ἴδε 1εσὲ (δὶ ἴθ ον Βαὰ 
ἴδς Κεαρίπῃρ οὗ ἴῃς “ογδοὶες οἵ σοά᾽ (ἔοει. ἰἰϊ, 
1). Οδῃ κὰ 5ὺρ πε Τ ΔΕ ΠΕ ΠΊΡΕΙΕ Ἐπ 
ΡΆ δυῖ (ἢς οἷά ἰδιηοηϊ τ ἐλεβοὶ Ὀγ 1815 
ἐχργεββίοῃ Ὁ [5 Ἧτο ἴ0]ς (δαὶ σου] 6χ- 
εἶπάς ἴῃς Ὀοοΐκ5 οὗ ἀσηεβὶβ, οἵ [οβῆυα, οὗ ϑαιαθοὶ 
δηά Κίηρβ, ΟΥὁ ΟὨΪΥ ἱποϊθάς δὺς Ἰγαρταεηΐβ οὗ 
1Ὠοτη 85 ὑγοίδεβεά ἴο γίνε ἴῃς ἀΐτεοῖ βδγίησε οἵὗἉ 
σοὰ ΜΝ ου]ά Βεο, οΥΣ  λραϊα ἢς ποῖ, οοΙαρσίθα 
ἀηάος τῆς ἴοστῃ [πε δοςουηΐ οὗ ἴῃς (τεδίίοῃ δηά 
ἘΔ]} (ε (ος. χὶ. 8, εἴ “}7.), οὗ ε ψαπάσείησε ἴῃ 
ῖἴὰς νυνὶ ογῆθδ8 ( (ον. χ. :, εἴ Ὁ)» Ὁ} ΘΑΓΔῊ 
δὰ Ηδρατγ (Ὁ ΑἹ. ἵν. 12, δ “ε.} ἢ ποὶ 116 
τηδῖῃ ματί οὗ [ιῖβ ἀγρτπιεηΐ ἴῃ ἴθ6 ΨΈΙΥ πεχέ 
οδεαρῖενς (μι. ἱν.) ἀδρ ταῦοἢ τοῖα οὐ ἴδο 
πιδεταῖϊνς οἵ ἀοά δ ὰ 69 ἴμδη οὗ ΗἰΞ5 πογάβῇ 
Αραΐη, ο ἴδς δυῖθοῦ δι ἴδς Ἐρίεεϊε (ο 186 
ΗἩετεννβ γοΐειβ ἴὸ “186 ἢγαὶ ὑσίποῖρὶεβ οὗ ἴῃς 
ογϑεῖος οὗ σοά᾽ (ν. 10), Ηἷ5 ἸδΕΒΟΊΘΕῚΕ ἘΣΡΙ ΔΩ τ 
ὈῪ δὶ ῥγδοῖίος, ογ Βς εἰϊοϊϊς [Ὡς ς ἰεδοὴ 
ἴὴγ αυἱῖε ἃ5 της ἢ ἔσοσα ἔπος Ὠἰβίοιυ δα ἔζοια ἴδ 6 



χνὶ 

Απά τα οἴδοβ οἵ ορίηϊοηβ: οὐ [ἢ}}8 
υσϑίίοη, οπς 5ἢσηκ5 ἴσο ᾿ΠΙΒΠΩΡΣ ἴο 
ἰπίοσῃδὶ ονυϊάθηοθ. Βυῖ τὸ ἀοδϑ 56 θῇ 
[Διὶ 0 ὈΟΟΙ νγὰβ Ἔδνοσ 1655 ἴκὸ ἃ ρϑῖςῃ- 
ποῦῖς σοι ἰδίου ἔοι ἵνὸ ἀϊογεης 
ἀοοσοιπηεοηῖβ, ΤὭΔ. [6 Ἔχ θην Οοβρεῖ οἵ 
ϑι, Μαίεν. Ἐνρη Ἐδν}]ο, το 5665 
8Ὰ “ οὐϊίοῦ᾽" αἱ δυεῖν ἴυγη, δά πηἷς ταὶ 
[6 ἰΘμἀθῃοΥ͂ ἴῃ [ἢ6 ΓΌΟΝ [45 δἰνναυβ 
δε ἴο φιοῖς ἴῃ6 βαυρβ δηα ῬάγΔΌ]65 
οὔ 6505, ΌΥ Ῥγείδιεδῃοθ, ἔγοταῃ ἴῃς ὥγϑδι 
Οοβρεϊ, ὀνεὴ ψἤεγε ἔπεσα 5 ἴῃς σἤοΙςΒ 
ΟΥ ὕνο ρδγδ οἱ δοοουηΐβ, “"δἂ5 ᾿ἦ τῆς 
ΟἸἨγιβείδῃ σοηβοίουβϑη655 Πδὰ ἰουπά ἴῃ 1 
τοῖα ἴῃς ἤχει [ἢ6 τηοϑῖ δἀδαυδῖα ἜΧρσθ5- 
βίοῃ οἵ 115 1464], δηὰ ἴῃ τηοϑί νόσου οἵ 
Ηΐὰ ψῆο δὰ ἴῃς πνοσάβ οὗ εἰεσῃδὶ 
16. Κεῖ δηάβ8 “τς γἷδῃ οἵ τἢς 
Ὁοοῖ οδγοίαϊ, 5Ώρ]ς, ὈΔηϑρασθηῖ, δηά 
Ἧ611 δυδίαἰηςὰ ἴο ἴῃς εηᾶ.32 [ΙΓ Ποῖα 
[85 Ὀδοη ΔῊΥ δἀϊηρ, ἢ6 {ΠῚ ῊΚ5 1 45 
ποῖ ἰηὐυγοά [ἢ 6 οτριη4)] ομδγαοίεγ οὗ ἰῃς 
Οοβροὶ, σοῦ ἢ6 ᾿βηάθ ἴο ὃὉε ἴῃς 
οἰάεϑι δηὰ τῆς βἰτρὶςϑε. Ἐν: ]]6 δάση 
ἴδδὲ 186 6 [48 Οὔς 5021} δῃηά 
οἰαγδοίεσ τὨτουρδουῖ, ἴἷῃ ἃ ποζά, ἢο 
οὔδ ψνουϊὰ ἤαᾶνα βἰασίεὰ {πΠ6 ποὔοῃ τῃδὶ 
[5 ψοΣκΚ γὰ5 [ἢ 6 ὑσοάυοθοῃ οὗ 9:10065- 
δἷνα οὐϊίοσϑ, 1 1 ῃδὰ σοτηθ ἴο οὖσ ῃδῃὰβ 
δίοῃμο, ἢ τἢ6 ἕοσοα οὗ Οδίῃοις (ὐδάϊ- 
οΏ8 ΤΕΟΟΣΩΩΘἸηρ ἰὲ ἴὸ 08 ἴουλ [ἢ6 
ἢγοι, [ἐ 19 ΟἿΪΥ δΌΙΩ ἃ ϑιρροβθά Ὡδοθδ- 
ΒΥ οὗ δοσουμίην ΤῸΓ ΘΥΕΙΎ ρατί οὗ τῃς 
ῬΓΟΌΪοΣ οὗ ἴΠ6 Οοβροὶ ΗἩδηοῦυ ἴἰδὶ 
[}18 ἰάε4 οὗ σοΡυης 845 ὈεΘη 5ἰατίοί, 
ΔΙιηοηρϑὶ ΤΏΔΩΥ ΟΥΠΟΓ ἀδνῖοθβθ, ΝΟΣ 18 ἰΐ 
ψϊθουϊ τοπάος τπδὶ τὰ οὔβεῖνε ΠΟΝ ἃ 
οσιοϊβαι, ἩΠΙΟΝ δράσεβ ποίῃϊηρσ ἴῃ ἰδ6 
ἀϊνιης ῬΝοτὰ, [45 ἰσεδίοα νι ἀδίδγοηςς 
ἃ ποτὰ οἵ Ῥαρίλ8, ἀουρί ἴῃ (56 ]} Ὁ, 

(Ὠοτοὰ ὈὉΥ ΘΑΙΒΑΥ͂ ἔσο ἴῸ (6 
ἄδσ, Ὁ οὔθ Ποῦ ΕΒ Όϊ15 ἀθβοσῖ 68 

85 “ἃ ΤΩΔῺ ΟΥ ὙΘΙῪ ΠΑΙΤΟΥ͂ πη ἀεγβιδηάϊηρ, 
85 ἰὰ ΤΩΔΥ͂ Ὀ6 οοη͵δοϊυτοά ἴοτλ 18 
ὉοοΪκ 5," 8 
δ 12. Φεῥεμπάφμω ο7 51. 244»2.---τ)ιὰ 

δὲ Μαᾶκ ΟΟΡΥ ἤοιῃ ὅ8ι. Μαίϊιεν ἢ 
ΤῊ8 απεβίίου ὈΓΠῺΡΒ 0.8 ἱπίο (ἢ6 ῥτο- 

ἀϊτεςῖ ργεοερίϑβ οἵ ἴῃς ΟἹ« Τεβιαιαςης." Ἡς ἴποπ 
Ὅ65 ΟἹ Ὑἱτἢ δὴ ὀπῖ, δα 04}}γ οορεηΐ, τοι 
6 ψοΚ5 οὗ ΡΏ1]ο, ΟἸἹεμπιθηὶ οἵ Εοιης, ΡοΪγ- 
ἡ εἰ Ἀὐτιμῶνω ΟἸεπιεδὶ οὗ ΑἸεχαμάσια, Οτίρθη, 

δὶ]. 
᾿ ὁ 85:, Μαιβίθα, ΡΡ. 1, 2. 
5 4Τη1ἴε οἵ Ϊεδαβ,᾽ 1. 52. 
8 Ἑυεερίπ5, “ Η!5ι.᾽ 8]. 30. 

ἹΝΤΚΟΘΌΟςΤΙΟΝ. 

56η066 οὗ τῃαὶ οὐῥηγοδγέωρε σίδοῦγμνι-- ἢ 6 
τυ6 νοβίομῃ. οὗ ὅῖ:, Μαικβ Οοβρεὶ. 
ὍΡ ἴο [15 τωοσηθῆς 1 18 δὴ υπάθ- 
οἰἀοὰ ἀϊδρυῖϊα σι θοῖμθεῦ τῆς Οοβραὶ οὗ 
Μαϊῖκ 15. [6 σοτΙηπΊου βοῦσος οὗ ἴῃο56 οὗ 
Μαιΐλεν δπὰ Γιῖκο, ΟΥ Δῃ Θρίζοιωθ ΟΣ 
αὐτιάρταρηϊ οὗ [686 ἴνο ; ἢ δὲ τῆς οἱά 
δαϊθομδὶ ορίηϊοα ῬΏΙΟἢ Ρ]Δοθ5. Μασκ 
Ὀεύγεεη Μαιΐμεν δπά Τὰκα ἰπ ρΡοϊηϊ 
οὗ ἘπὶΘ. [ὼὰ8 ποῖ ψνδηϊοὰ ἀείδηάειβ, 
Απὰ :ἢ15 15 [6 νϑσγ ἰαϑὶ ποσὰ οἵ οὐ οδ) 
βοίδηοθ Καὶμλ 5665 85 οἰδαυὶνγ ἰῃδὶ [ἢ8 
ἴα οὗ Μακ ψαβ ἴο υμίῖϊα (ἢ6 ἴνο 
στοαὶ Οοβροῖβ, [Ὁ] ονίηρ ἰῃ 818 τοὶ 
τρλΐῃ αἰνίδίοη (ἢ6 ριιάδπος οὗ [π|ἰς, 
δΔηἀ ἴῃ 8 ἰαϑὲὶ ἴμδὶ οὗ Μαίπον ; 85 
Ἐθυ589 δηὰ Ἐδν}δ 566 ἰδὲ ὅ81:. Μαικ 
8 ἴη6 ἴτι6 βἰδιὴρ οὗ ΟΥ̓ ΒΔ] γ, δηά 
[Π6 τρᾶῖκῳ οὗ [6 σοτῃρδηΐϊοη δηὰ βοχὶῦα 
οὗ δὲ, Ρείεσ. ΗἸροηίοϊά, Ὠονγανοσ, 18 
ΘαΌΔΙ ςετϊδίη ἴμπδὶ ἴῃς βεοοηά Οοβροὶ 
ἴα ἀεροηάθηϊξ οὐ ἴῃς ἢχβὶ, δῃὰ χυϊῖς ἴῃ- 
ἀεροηάςηιϊ οὗ ἴ6 εἰὐτά, δὶ οομοϊυ- 
9008 οδῃ Ὧδε ἀγάῃ ἤοτη ϑυοῆ ἃ νατὶθ 
οὗ το8}18, Ἄἐχοςρὶ ἰἢδλι (ἢ τηεϊῃοὰ [56] 
1Ϊ6 δὲ ἔδλυϊϊ [Ι͂ω ἴῆ6 μαῃάς οἵ ΗοϊιζΖ- 
ΤΏΔΏη, ΗΠΙσ (61, ἿΥ εἰ55, πὰ οἴου, [ἢ 6 
ταὶ υἱοὶ δηλ γϑῖβ οὗ ἴῃς τεχίβ ἢΔ8 Ὀδθη 
τωδάρ, Τῃα ρμδίρηςο, (ἢς ᾿ῃάυβαγ, ἴῃ 
δοιιίοῆθθα ἴῃ ἀοίδὶ5, ἀδιηδηὰ οὖσ δά- 
τηϊταοη. Βυῖ 1 ΤΥ δἰπηχοϑὶ Ὀ6 βαἱὰ οὗ 
ἴῆς τηοάδγῃ βοδῃοοῖ, 88 ἰξ ψὰβ οὗ ΕἸςἢ- 
ΠΟΙΏ δηὰ 815 [0] ονοτβ πδὶ (Πεὶσ τηοϑῖ 
οομϑρίουοιϑ βθσνίοα 8485 ὑὕδθῃ ἴῃαὶ οἵ 
ἰαγίῃς Ὀᾶτο, ἢ ἴἢ6 51Κ1}} οὗὐἨ τῆς δῃδ- 
ἰοχϊδῖ, 811 ραγῖβ οὗ [06 Ῥγοῦϊθη. ΔΠΥ 
800] ΜΟΙΠΥ οὗ [ΠῸ Ὠδπλα οὗ 5οίθη- 
(ἰᾶς, ΔΩΥ͂ ἩΠΙΟΝ σου] σοτμμηαπά ὑη- 
γΟΙΒ8] δϑϑθηΐϊ, 45 σοϑηρ ΟἹ 9τουῃμάβ οὗ 
δτρυμηθηΐ ΜὨ]οἢ σου Ὀς σοηνοεγθᾷ ἴσου 
ΟἿδ χτηϊπὰ ἴο δηοίποσ, ΘΟ 8 845 ὩΣ ΟἿ 85 
ΘΥΟΊ, 
ὃ 13. Ζλεονν οἵ), εγμοι Κἰαεσρίορε.---- 

Βαυῖ 1 15 Ὀειίοσ ἴο σοηβιδσ ἴἢ6 4ιοϑοῃ 
οὗ ῥγοσν δηὰ οσισίη δ! ἢ ΘΟΒΏΘΧΊΟΩ 
νὰ ἴῃ6 ἸΏΘΟΙΥ ἴα δδο Οοβρεοῖ δ85 
Ὀδοὴ (ἢς 5ιυθ)θοοὶ οὗ ϑιιοοδβϑῖνα σϑοθῆ- 
β'οῃ 5. δῃηὰ δ᾽ οσαῖ!οη5. ΕῸΓ δ᾽πγοβῖ δ ΟΣΥ 
ΟὨδ ὮΟ Οἰδὶτηβ ἴοσ ὅῖ, Μδιπεν ΟΣ ἴον 
5ι, Μαῖκ ἴῃς ροβίποῃ οὗ δείηρ οὔ ρίηδὶ, 
ἀεδιηδηᾶβ 4150 ἴο Ὀ6 δ᾽ ονθὰ ἴο Ὄδχρίδὶη 
ἴ[ἢΔὶ ἃ Οοβρεὶ οὗ Μαίίμεονγ οὕ Μαϊκ, 
βοιρανῃδί αἰβδιθης ἴσο (ἢ6 οχιβηρ 
ὈοΟΚ, 15 ([Π6 οὔρίηδὶ ἴογ νηοῦ {ΠΟῪ 
οοηϊοηῃἃ. ὙΠ τρδγνθὶουβ ἄσρτοα οἵ 
Εἰαθοσδῦοι ΜὨὶομ 1Π15 Κὶμὰ οὗ (ΠΘΟΙῪ 



ΙἹΝΤΕΚΟΌΌΟΦΤΙΟΝ. 

Ὧ88 ΤΟΔΟΙΘα, ΤΑΥ͂ ΔΡΡΟΑΣ τοῦ Ὁ Ίὶ- 
σἤ θη, ἢ τ Ο τὨηκ5 ἣς 45 651:Δ 0] 15 δὰ (ἢ 6 
[ΟἸ]ονης :--- δα (Π6 πδοὰ οὗ ἃ τετθῃ 
τοοοσὰ ἰογοεα [156 οὐ ἴῃ (μυγοῖ δ 
Τευυιϑαίθ, σοπίδηϊ Ὠἰποτῖο τι [6 0 8- 
ἀϊομδιὶ ῥγεδοδίηρ οὗ ἴῃς (οϑροὶ, οἷ 
δὰ ρστδάν!γ τόσ ὑΡ, γος δορασαῖς 
τ Πρ, οἰ οσγησ [ῖἢ6 ἰτγδαϊοῃδὶ 
Ῥγοδο ϊηρ, τοῖα ἀγάγῃ Ὁ ἴῃ ῬΑΙΘΞΌη6, 
ἴῃς στουμπάνοτκ οὗ [Ὡς δπιυτε Οο5ρε]5. 
ΤῊΣ οδιη]οϑῖ οἵ ἴποβο ψὰ8 ῬσοῦδΪγ (ἢ 6 
ΟΠ ΡΊΠΔ4] οὗ 81, Ματυκ 5 σοβρεὶ, Νεχίῖ ἴο 
(ἢ15, δηὰδ ΡΥ ἀεροπάθης οὐ 1, ἴῃς 
ὍΟΥΚ ὙΠΟ. τννᾶβ 5εἀ ἴῃ ΠΟΙΏΙΏΟΙ [ῸΓΣ 
ΟἿΣ ὑτοβοηίς Μαίϊπον δηά Ταῖκο; δηὰ 
τυϊγάϊγ, 4 τοῦς υδοα Ὀγ Το δίοῃθ, δηὰ 
ἘΒΚΉΟΝΩ ἴο (ἢ ΟΟΤΏΡΙΪΕΣ οὗ τὴς οτρίηδὶ 
Μαῖίμεν. [5 οοηνδηϊθηϊ ἰο ἀδϑίρτιαῖς 
ἴῆε86 48 Α, Β, διά Ὁ. Τῆς ῃδχὶ βίερ 
15, ἴηι δος οἴμπεῖ ἩΠΠῸΣ ἰῃ Ῥα]δϑεης, 
7υβῖ Ὀείοσε ἴῃς ἀσοισιςοη οὗ [ςπιβαί θη, 
σοῃροϑοα ἃ Οο8ρ6], ὈΥ̓ ᾿η6Δη8 οὗ Α 85 
ἴῃς ἡτουπάποσκ, βοιηονδὶ δἰιογο, ἢον- 
ΘΥΘΙ͂, 45 ἴο 118 ΟΥ̓ΟΙ, πὰ νη ἃ ἔενν ῃΪδοθδ 
οὔτε ; Β Ὀεΐηρ εἰρίογοα ἴο ἔπ ΓΠ 5 ἢ 
ΒΘΝΟΓΑΪΙ ΘΓ ΟΩ8. ὍΤὨ15 σοβροὶ ἢδ (41}5 
Μαδίδμεον 1. ϑοιῃενῆδι ἰδίοσ,  Ώδη [6 τὰ- 
588416π| δα (4]1]6, ΘΓ νγὰ8 σοτηροβεά, ουἵ- 
5ἀς οὗ ῬΑ] 5 ης, 8 6 Ο5ρ6], στουπαοα 
ου Α, ὑπ Ὠυσήθγοιιβ ΟΠ 5510}8, 1 ΟΟΙΏ- 
διμαῦοῃ νι Β δῃά (Ὁ, ποῖ νιουΐ ἃ 
ἔενν δα ἀ!οη5 οὗ ἴῃς σοιηριΐοσ, δηὰ νἱἢ 
ἃ ὩΘΦῪ ἱπιτοὐσυςοη, Τὴ ὙΠΟ ΘΏ 
ΜΟΙ ἀεοδιρηδίθ 45 1ΚῸ 1. : 1ἴ 15 [ἢ6 
Δ 1ὼ τῇς 561|65. οὗ σου ο!5. 
ϑοιῃονῆδι ἰαἴοσ 5111}, [ἢ6 χει Μδιθον 
νλ5 Δ]Ἰτοτοὰ ἴῃ Ῥαϊεβῦης ; [Π6 ἄχβὶ 1Κ6 
ἴηὴ ογῃθ, [Ἶἢ [15 δἀϊοη οὗ [λ|Κ6, υ86 
ὯδΔ5 Ὀδ6Π τπηδάς οὗ Μεαίίον [., δηὰ αἷ50 
οἵ [ἢ ψοσκϑ οὗ Ἰοβερῆι8. Βοίὰ τεοεϊνοα 
δἀάιθοηβ δηᾶὰ αἱϊεσδίίοηβ. Ἂἀτωοῃρϑί 
ἴΠ656, ἃ ΒΙϑΟΥΥ οὗ ἴῃ6 ΟΠ] ἀμοοὰ νγὰ8 
δαάρὰ ἴο δας, Τδδα ἰαϑῖ δὐϊΐοσ οὗ 
1κὸ γὰϑ 4130 ἰἢ6 δυίῃοσ οἵ (6 Αοἰϑ, 
δηα (Ὠτουρὴ ἰγτα (ἢἷ5 οβροὶ νὰ8 υδεὰ 
ΟΥ̓Σ ἴῃς αἰδιοῖϊβ Ὑψμοτα 8ι, Ῥαυ}ϑβ 
Ρτοδοδίηρ Δα σοηθ. Τἢδ δῃοσί ῥχό- 
ίλοθα ψ͵ὰβ δἀάραάὰ ὉΥ ἴ06 βᾶῖὴθ διδηά. 
ΤὭυθ ΟὟὖ Ῥγαβοηΐ οϑρ615 δοσοσάϊηρ ἴο 
Μαίονν δῃὰ [κ᾽ οδτης ἴο σοΙρ]εῖο- 
Ὧ655, δηὰ ἴῃ6 υμρεῖ οὗ ἀοοσυχϊηθηῖβ 
Τοῦ η5 ὕΡ ἴο βενθ, ϑοιῃονδδί ἰδῖοσ, [ἢ ς 
ντιηρ' τηλσκοα Α υηδογυθης [ἢς Ρσοσθ85 
οὗ δα ην, ἴῃ Ὠ]οἢ 84 ὨΌΣΩΌΘΙ οὗ 5π|4]] 

 Ἰεθει Τςευ,᾽ 1876, Ρ. 42, “' “ἐφ. 
ἤει 7::.--- οι, 1. 

χνὶὶ 

δἀαρίιαϊίοηβ ἴο ἴπ6 ὯΟΥ (δια ]Αγ ἜΧΡρτοϑ- 
ἰοῦ οὗ Μεῖζον 11. τότ τηδάςσ, δηὰ 
56 ν ΓΔ] Ἔχρδηδθοηβ δαἀθὰ, Ηδησο οὐγ 
ῬΙεβθῶῖ Οοβρεὶ οὗ Μαῖΐκ, [ῃ6 εἰσ 
ἀοουτηδηξ ἰῃ [(ἢ6 56171|65: ὨΔΡΡΙΪΥ 4150 
(ἢ6 Ἰαβῖ,. ΤΏ ΔυῖΠΟΥ 18 δνθὴ δ0]6 ἴο 
αϑϑίψτ ἰο ( ἃ ἀϊξείιηςϊ Ῥδυ]ηθ ἰΘηάθ ΠΟΥ, 
τοβεοοιϊοάὰ ἰὰ ἰῇς ἀεηινεα Τκὸ 1.: 
ΜΏΘΓΘΔ5 ἢδ ἀἰβοογῃβ ἰη ἴΠ6 ἰΔίεβὶ δα ΟΥ5 
οὗ Μαίϊδον δηὰ 1ἰκςῸ, ἃ ἰθηάθηου ὃ 
7υάαίθιη, ῸΥ (ἢδν ΙΑΥῪ δίγεϑϑ οὐ [6 
ρηνιερεβ οὗ ϑσγδδὶ ἴῃ ἴῆ6 πον κἰησάοξηῃ 
οὔ στᾶοθ. ΤΟΥ Ρυϊ ἰοσινασζαὰ [ἢ18 Ὑϑυβί 
ἴο ἴῃ6 πεδίῃθῃ οἵ ἴδ οὔ ρῖη4] ΔΡροβίίθβ 
(45 ἴῃ Μαῖῖ. χχν, το ; [λπ|κὸ χχῖν. 47); 
δηα βοζὴθ δ] δυαϊίΐοηβ 16 ἵηδάς, οἵ ὁχ- 
ῬΙΘΒΒΙΟΩ5 ανηρ ἃ ΟΟΒΙΓΑΙΥ͂ ΘΠ ἀΘΏΟΥ, 
ΤΠ ἰαίοϑὶ Μαῖκ, οὐ ἴῃς οἵἴμποσ ἤδῃά, ἢδς 
ὈδοῺ ττοαϊθα ψΠ ἃ ΘΟΒΊΓΑΙΥ ΡυΓρΡΟβα: 
τῆς 16 ϑ πδίϊοηαὶϊ ΠΟ, ΒΟ οἴ 5655 ΓΟ- 
οδάθϑ, ἴῃ 6 ορροβοῃ Ὀεῦνεθη (ἢ Γ9- 
ὈὨΔΏΪΥ δῃὰ Τυάαίδτα ὈδΟΟΠ65 β,ΔΓΡΟΓ, 
δῃᾷ τπ6 τρῆ8 οὗ ἴῃς Ὠδδίῃθη ΟΠ ΓΙΈ ΔῊ 5 
ἰῃ [6 πὸ δυο σα ΘΙ ΡὨΔΈΟΔΙΪΥ 
ατταβίεα, 

ΤῊὶ5 οἰαδοσαίς βἰπιοίυσε 15 ΟὨΪ ΟὯΘ 
Διηοηρϑῖ Δ ηγ. ΗΠ ροηίο]α, ΗΟ] ΖιηΔΏΏ, 
γνεῖ955, Ἐέν!]]ο, Ἐδυβ5, δ ἢ [85 ἰδ 
βγβίθῃχ οὔ ἀδνοὶοριηθηΐ; δηὰ Μὰ 80 ἴὰσ 
ἀο ἰη͵υδῆςς ἴο {πεῖ στε ἴῃαϊ ψγὲ 816 
ποῖ 8016 ἴο ἢπά τοοῖὴ ἕο ἴπ6 δῃδὶγϑβὶβ 
ὈΥ ̓ ΒΙΟὮ Θδοἢ δἰτῖνοβ δὲ Ὦ15 σΟ! 0] 5108. 
Οογίδι εἶν Ὡοϊμιηρ δᾶ5 Ὀδθ δηίϊης 
ψὨϊ ἢ Κοοὴ οὐαὶ ΟὈϑοσνδίοη οδὴ ἀ0, 
ἴο ἸΔΥ͂ ἃ ἰουπάδίίζοι ἴογ ἴμεβ6 ἰπθΟΣΊ68. 
Τῆς νοῖῖκ οἵ Ἡο]ἰΖιηδηη, ἴῃ ῬΔΙΓΠΟΌΪΑΓΙ, 
18. ἃ τοπιδσ κα 6 τηοπυπηδηΐ οἵ οποαὶ 
ἱπάυξιγ. ὅὃ0 δἵὲ ἴῇῆς ἴνο ψόσΐζ8 οὗ 
Ὕν εῖ55, οἡ Μαίϊζον δηὰ Μαζὶ, 
ἢ 14. διυζγοξ νιαζζεν ΟἹ 166 ἐπσεΐνγ. 

--Βυῖ ν ἤδη νὰ ἃσὸ δϑὶιϑά ἴο γαῖ ἴῆιι 
ἃ ὍΟΙΚ ὙΠΙΟἢ ἢδ45 Ὀδοὴ χορασαθά, [οσ 
βουθῃΐδθοῃ οδϑηζυσίθϑ, 485 ἴῃ6 νοσκ οὗ ομδ 
5016 δῃὰ βἰηρὶς ῃαηᾶ, ντπρ υηδεν [ἢ 6 
Τνης ρσυϊάδηοα; ψῆθη ἴῃ Ῥίὶοΐαγο- 
Οἰδαηεσ ῥτγείοπαβ ἴμδὲ 6 οδῆ σεϊηονα 
τῆς ρ᾽αζίης δηά τεϊουομϊησ, το τῆς 
ΜΟΓΚΕ τοοοϊνοεὰ ἔγοῃ ἃ [πἰγτὰ Ὠδηῃά δἱ 
Ἐοσηα, δηὰ ἴθ Ῥῥτοοδθοάὰ ἴἰο ἀθδὶ ψ ἢ 
[Ὡς τεοραϊπῦηρ Ὀεδίονοἃ ὑροῦ 1 ἰῃ 
Ῥαϊοϑίηδ, 850 8ἃ5 ἴο γίνε 5 δἱ ἰαϑὶ ἴἢ6 
οΥρίη4] ἴῃ [15 5:1 ΟΠ δηἀ νϑγδοῖῖγ, 
8016 ΟἸΠΟΚΘΙ ἀρουϊ ἴῃ ῥσοοεβδβ δηὰ 
τῆς ΘΠ οα]5 οι ρογθὰ 15 στῆοτα ἴδῃ 
Ῥᾶτάοῃδοϊς : ἰἃ 15. ἀεοιηδπάραἃ Ὀγ [ἰδ 
μδῖυσε οὗ ἴῃς οΔ56. 

ὁ 



ΧΥΗΣ 

Μαβκὶ. ς. 

Απά ἴῃ τπὰ πποτπίης, τἰ σης 
Ρ ἃ στεῶς Με Ὀείογε ἀδγυ, 
Ἰιε σσεῶϊ οὔῖ, διὰ 
ἐπι ΓῚ " 

Ἔτὰ ρελγεά. 
36. Απά ϑίπιοῷῃς διὰ ἴδεν 

τῦσλι ννεσε υἱὲ πὶ ἰο]] ον οὰ 
«δἴϊεν ἴπι. 

Ἰιλὰ 27. Αδὰ ψβεδη 
(ουπὰ ᾿ἶπι, ΠΟΥ καὶ 
Ηἰπι. ΑἹ] πιεη Ξςεεΐς ίος [ἢςε. 

ἹΝΤΕΟΒΘΌΦΤΙΟΝ. 

Ἡδροτο, ἴΠ6η, 15 Δῃ Θχδιρῖὶς οὗ ἴδ τηδῖε- 
τιαῖβ Ὁροῦ ΜὨοἢ, δηὰ τπσουρ τοὶ, 
ΟΠ ἰοἰδῆλ 45 δὰ ἴο ψΟΥΚ, 

ζιυϊε ἕν. 42. 

ολαις ὑπῖο Ὠίπι, ἀπὰ εἰδγεοὰ 
Ηΐπι, ταὶ ἣἢς ἐπ ουδά ποὲ ἀς- 
Ῥδσγι ίγοσι ἴῃ δπὶ. 

Π ξυ φο προ ῖ στὼ [ΠῚ τουεὶ 6 
Κιηχάοπι οἵ Οοὰ ἴο οἴδετ 
εἰείες αἷἰσο: ἔος τπετείοτε δπὶ 

ἐπα μεά ἱ .“. 6 Ῥεἔεδς ἰὰ 
τῆς δγρᾶζοξυες οὗ ΘΑ! ες. 

ΎΠΟΙῈ 8 ὯῸ Ῥᾶγἶ 6] ράϑϑθαρο οἵ 51. 
Μαίίπεν. 
Νον ἴΠ6586 μνογὰβ οὔ Μαῖκ Ἴοηίδϊῃ 

ΒΈνΟγαὶ] βιπκιης Ροϊηῖβ. δῖ, [ὐὺκῸ 8ὰγς 
ταὶ 1Π6 τηυαϊυᾶς βουρῆς 1655; 8ῖ 
ΜαΙΚ τπθητ 5 παι ϑιοη δηὰ ἰῃ6 α15- 
αἶἰρὶος ρυϊοιθὰ ἢϊπι, το]ὰ τὰ οἵ (ἢς 
τους 65 βθοϊκιηρ Ὠίπι, Δη Ῥτοββθα ἢΪπὶ 
ἴο τοΐυσῃ. ΤῊΣ νοῦ “(ὉΒονεά" 15 ἰὴ 
(Ὡς εοἰηρυίας ᾿ὰ τῆς Ὀεδὶ Μ995, 45 [οι ρἢ 
Ῥοῖοσ [Ὁ] ον θά, σι τῆς τεοϑὶ 85 ἿΏ6ΓΟ 
ςσοπηραῃίοηϑβ ; Ὀυϊ ἴμ686, δυηηθὰ ὉΡ 85 
“τῇς τα5:," ψ6ΓῈ [πη65, [Οδη,ηα Απάτγον. 
ΤΠ ὙΘΙῪ ΘΑΙΪγ τιϑην, δηὰ [Π6 ὈΓΑΥ͂ΘΓ 
Ψ ΠΟ 85 ἴη6 οὐ͵οοῖ οὗ 1ἴ, ἃτε ἰὴ Μασ 
αἴοηθ. Τῇα ῥτόροβαὶ ἴο τβᾶκε ἃ οἰσοιῖ 
ἴπ (1166, τὴ6 οοταρ]οΐθηςϑ5 οὗ [Π6 οἷτ- 
ουἱξ, τοδῖ οἡ 5:1. Μαυὶ᾽β ἡδλιταῖίνθα:. Ματκ 
15 ὙΘΙῪ φταρῆϊς δηὰ ἀϊβιϊηςὶ ; ΤῈ πιοτε 
ἄδμοσαὶ, γεῖ οἰεασ, Μαίϊζῃονν 15 Ψ ΏΟΙΥ 
5 οηῖ. Ηον 1} οποϊδια ἀ64] σῇ 
ἴπε686 ἀϊβογοηςοβ ΗΟ] Ζηδμῃ ταραχὰς 
(ἢ15 8ἃ8 οης οὗ [ἢς τηοβί ἀδοϊϑῖνε ὑγοοίβ 
οὗ ἴῃς οτρί μα! ν οὗ Ματκ. Ἧς ροϊηϊβ 
ουῦ ΠΟΥ (ἣ6 5δνοσαὶ ροϊηῖϊβ ἤᾶνε Ὀδδη 
οὐβούτοά ἴὴ Γυκ6. ΜΠ ΌΠΟΏΘη τοραγάς 
[6 ράβϑαρε οἵ 81. Ματκ δ5 οπιρίπαὶ (1ῃ 
Α οὗ ἢῖ5 50 ῃδη6), οπι θὰ ὈΥ 81 
Μαιίῆενν 45 Ὀείηρ Ὠδεάϊθθ5 δον ἴῃ 6 
ΘΟΓΊΟΩ ΟἹ ἴῇα Μουμ, Οοάεϊς οδῃ 
υηάἀοιοίδηα 41} ἴῃς αἰβεγθοθοθς οὐ ἰἢ6 
ΒΌΡΡοβι(ίοῃ (δὲ ἴπ6 ὕνο ἡδτταῖνες ῃδὰ 
ἃ ΟΟΠΊΏΟΙ ΟΥΡΙΏ 1η ΓΔαΙΏΟΙὨ4] ργθδςῇ- 
ἴησ, Ὀυϊ ἠοῖ οἡ [6 βιρροβίοη ἴμᾶΐῖ ομ6 
οσορίοά ἔτοπη ἀῃοΐμοσ. Εσμῃμδϑὶ Βυηβθηὶ 
ὯΔ495 πο ἀοιδὲ ἐμαὶ Μαγὶς οορὶςὰ ἔτοιλ 

δ Ηἰάάεη ΝΥ ἰξάοαι,᾽ ἰὶ. 258. 

5: Τκο, δἀάϊης 84 εν ἰουοῆο5 ἔγοιῃ 8, 
Μαιίῃεν (νι. 14 ὦ). ΒΙεεκ, αυἱΐς 
Ειαϊυϊτουβὶγ, οαϑία ἃ ἀουδιὶ οὐ ἴῃς δοςυ- 
ΤΆΟΥ οὗ 81. Μαϊσκ, 5 τῃουρῇ 6 τηδᾶβ 
ἴδ Ὡσχῖ πλῖγαοῖθ, οὗ ὨΘδ] ην ἃ ἰδροσ, ἴᾶΚα 
Ρἷδος ἰῇ οὴς οὗ [Π6 βγηῃδροζίιιαβ; (ογ 

ἐς ΠΟ ψγὸ οδῃηοῖ ἢἥηὰ 4 μοζὰ [ἴἢ ϑῖ. 
Μαικβ ἰεχ, Ης 15 οοπδάεδηϊ ἴπλ( ἴῃ 
ἴῃς ραβϑαρὲβ ἴπδὶ ῥγεοθᾶθ δηὰ (οἱ οὐ 
(ἢϊ5, ἴῃς Ποαϊηρ οὗ 51:70} 5 νδ΄ 58 τοί Ποῦ, 
δὰ τῃὰ οἰεδηβίηρ οὗ ἴῃ6 ἰερεγ, Μασκ 
δὰ Ὀοίοτα ἢΐπὶ ἴῃ6 ἵνο οἵἴδοσ (σοϑρεϊβ, 
δηὰ υβοὰ τοὶ Ὀοϊδ.Σ ΜοΥδῚ 5665 ἴῃ 
[Π6 τηοηξίου οὗ Ῥείοτ Β ἤδῃης, ἴῃ 6 5: ρΊ ΑΓ 
νοῦ, δηὰ ἰ(ῃς οπβϑίοη οἵ 16 οἴπεοῖ 
πδίη68, ἴἢ6 στουπά οἵ ἴῃε Ιά64 οὗ Ῥεῖε 5 
Ῥτθ-οιηΐμδηςε ; δυΐ Τείμ565 ἴο 566 ἴῃ ἰξ 
ΔΏΥ 5ίρῃι οἵ ἃ “ Ῥείπης" ἰϑηάθῃου ἴῃ ἴδε 
Ἐνδηρο οι3 1,Δ5γ, γγεῖ55 5665 δῃ [η- 
γοϊιηίδιγ ᾿ηἀϊοδίοῃ, ἰὼ [15 ΤΩ ὨΠΟΏ οὗ 
Ῥεῖοσ, οὗ ἴῃ6 βϑουστος νῆσθπος ἴδ Ενδηρθο- 
1151 ἀσγον [8 ἱἰηΐοσπχαίίοη ; ῬΏ}5ῖ ἢδ 
δπάς οἶδθαγ τοκθὴ8 οἵ [Ὡς τσεβεσῦης 
δἀϊον ἴῃ ὅϑῖ. 1υΚ6, νἢῸ Ῥά48565 ονὸσ (ἢ ς 
Ρυγϑυϊς οὗ τῇς ἀἰδβοῖρίεβ, ἰηςθηϑιῆς5 [ἢς 
Θχργοϑϑίοῃ οὐὕἁἩ ἀυίγ, “ τπλυϑί ρσθδοῖ," δηά 
δ πιυῖ65 ΟΣ ἴῃ8 σῇοστθ διηρίψυοιβ 
ἐς φὴς 1 ἔοτι," (6 ΟἸΘΑΓΟΙ ταίθσθηςα 
ἴο ἴῇῆ6 ὨΘΑΥΘΏΪΥ σοιηγηϊδϑίοη, ἰἢ [ἢ6 
ψοΙάβ “δὴ 1 βεης "5 αὶ αῖὸ νὰ ἴο 
ΕΠ ῺΚ οἵ ἴθ5ε νυ θῖῖοβ οὗ ορἰπίου, ὃυϊ 
ταὶ τῆς βείθηοα ψὨ]οἢ διτῖνο8 δὶ {Ποῖ 
[85 ποῖ γεῖ τεδοῃθδά βυτὰ στουῃὰ ΑἹ! 
(ῃαϊ 195 βδυ16 ἰ5 τῃλῖ οὗ ἵἴνο δοςοουηῖίϑ, 
οι δχϑοῖὶν ἴῃ ὨΔΙΤΔΟΏΥ, ΟἿΘ 15 ῶτὰ- 
Ῥῃὶς διῃηά {1 οὗ ἀεῖδι!, της οἴμας τποτα 
ζοηοσαὶ δηὰ ψἱἢ 1655 πηι ΠΔηα]ηρ. 
Οπα 8ᾶγ5 ἰῃμαὶ (6 το ζεηθγαὶ ἢδ5 
Ὀδοη ἰοπηθα ἔγοια τὰσοσίηρ ΟΠ δοιηθ- 
(Ὠϊηρ οὗ τῆς τόσα ἢ}]} ; δηοίμογ (Ὠ η}κ5 
[αὶ ἴῃὰ 81. Ματῖκ γε ἢᾶνο ἃ ἰαΐεγ ἤδηά, 
ΜΠ τάογο ΠΟΛΎ 5Κ1}}, 8] ἃρ ἢ 
5.11 τους θ5 ἃ πδιταῖῦνε ἰῃμαΐ ΤΟαΌΪΓΟΒ 
(ἢϊ5 ἰτδαϊπηθης ἴοσ 1158 1ΠΠΟΓΑΤΥ ἰηίογαϑί. 
Οηθ ἤδαῖβ ἴῆε νοῖϊςθ οὗ Ῥεῖοσ ἤδσθ, ἃ 
᾿ἰνίηρ Ὑιίηεθ5 οὗ ἴῃ6 βϑοθῆε. Αποίδεσ, 
ΒΟΙῺ6 ποτα ΟΡ ϊοπιΐβεγ ΟΥΓ δάϊΐοτσ, τα κίηρ 
ἢἷ8 Ὀεβὶ οὗ [ἢ6 τηδίοιδ]β δῖ ἢῚ5 σοτη- 
τηδλπά. ΑἿΊ 1686 οσδηποῖ ὃς ἴπι6, δπά 
{ΠῸν ἀϊδοτγοάϊε τὴ6 τηοιῃοὰ τπδῖ 155ι165 ἴῃ 
5 οἢ σοὨδιΞίοη. 

ΤΠΪβ ἰ5 Ὀυϊ ἃ 51:8}} ὄχδῃρὶε. ον 
σοιηρὶείς ἴα ἴῃ6 ἀϊνεύρεῆοα, ΠλΔΥ ὑδ 

1 ΕΪη]εἰυπρ,᾽ ἷ. 8 94. 
3 « Κοιητηδηΐϊον,᾿ Ματῖΐ 1. 29. 
5. ΜαγκυΞ- Ευδηροϊίυτη,᾽ ἐν ἐσ. 



ἹΝΤΕΚΟΘΟΟΤΙΟΝ. 

ραϊμοσθα ἴσο σοσηρατης δἰτηοβῖ ΔῺΥ 
ἴνο ψτιοτβ οἡ (ἢ 5υρ͵)εςῖ, ὙΤὨυ5 Μο}Κ- 
ΤΑΙ 5ᾶνϑ, “Τὸ τθοἢ βουρῆϊ ἰογ Οο95- 
ΡεΪβ, “οὐτρίηδὶ Μαιπον, “οτἰσίηδὶ Μασ, 
“οσσιμαὶ Γυκε,, οὐ “ὈοοΟΚ οἵ βαγίῃηρϑο, 
ΔΓΕ ΤΏΡΓΕ ΔΉ ς 165. Μογοεσ, ἴῃ 815 ἴυγη, 
ΔΙΏΒ 05, Ὡοῖ ψιδουῖΐ τοάβοη, δραϊηϑῖ 
ΜοΙκΚιηδτβ ἰάθα τῃδὲ τ[ῃ6 Οοβρεὶ οἵ 5ι. 
Μαῖκ νὰβ νι ο 8ἃ5 ἃ Ῥσζοίεβδί δραϊηϑῖ 
ἴῃ6 [ον 8 τοδοῦοη ὄχργοββοα ἴῃ (ἣς 
ἈΑροσάῖγρϑβε ; ἴπδϊ 1ἴ σοχαρθίηθς ΠΟηουτ 
ΙοΥ 81: Ραὺ} δηὰ ἢ15 ἀοοίτηθβ ἢ τῃς 
δόμος οὗ Οδυγοῦ σονογηηθδηῖϊ οὗ Ῥεῖοτσ, 
δῃηά τῃδιὶ ἔγομι [ἴ σδιὴς 411] οἴποσ Ἐνδῃ- 
6]1. 4] παττδῦνοβ, ΠΏ ἴῃ πυροῦ. Ης 

7ΆΒΕΥ οΠατδοίοτ865 [15 ἃ5 ἃ τ οτα Οὐ 08] 
οχίσανδρδῃςς.3 

δις. Ἐχαρρεγαίεα Τλεογίές.---- τὰ τὰ 
(6 ϑθασοῦ δεν ““τεπάἀδηςὶεβ" οὗ ἴδῃς 
Τυθϊηροη δοῇοοὶ, δὰ (ἢς υη]γηϊδά 
τοδηιίδοϊυγε οὐ ἁ ““ οτρίηδὶ" δηὰ “το- 
εὐϊο " (σοβροὶθ, ἤᾶνα οὈδουτοά τς 
Ὠϑίοσίοδὶ ίδοῖβΌ. Ὅς ἰου Σ ἢΔ85 ΤηΔ9]- 
δεά 4 ἀϊδρυῖα θεῦνθεη Τὺ] δηὰ Ῥείοσ, 
οὗ νῃ]οἢ ροτῦαρ8 τὰ Κπον 85 τ ἢ 85 
Δ ὧδε Κηονῃ, ἰηΐο 4 Κιηά οἵ τηοσαὶ 
ΠΟΙ νι Β]5οὴ οὗ ἴη6 ΟΒυτοὶ ἸΑϑιης ἴοσ το 
σομἴυτο8. Ὑὴοα Ἰαιῖῖοῦ δϑϑυπηθ8 ἴῃ ἴῃ6 
οασὶγ (υτοῦ δὴ Ἰπαϊβογοηςς ἴο νυθη 
τεοοτὰβ δηᾶὰ ἃ αἰβροβιοῃ ἴο τηοη δηὰ 
οὔδηρε ἴοι, πνἢϊο ἀτὰ αὐ ἰΠΟΟΙ815- 
ἴεπ ΜΙ ΔΩΥ ΤΠΘΟΣΥ οὗ ἱπεριγαίίοη, δηὰ 
ὙΏΙΟΣ Πᾶνα ΣΟῪ ἢ0 οΟἴδπεσ ἰουπάδιοι 
ἴδ ἴῃς ἰδεῖ τθαὶ 10 15 σοῃνθηϊθηϊ ἴο 
ἀἴσροβϑα οὗ ΔΩΥ͂ Ῥάβϑασο, δάνοσβδε ἴο ἃ 
ἴΠθοΙγ ἀρους ἴ[ἢ6 ὈΟΟΚ, Ὁγ ϑϑισηίης 1ἴ 
ἴο ἃ ἔοσείζεη παμά. [Ιὲ νγὰβ αἴ μα Ὀπης 
θεϊενεὰ παῖ ἴῃ Μαγοίοῃβ Οοϑρεὶ ψοῖς 
16 τοῖηδ. ἰπη5 οὗ ἴῃς οτρίμαὶ Τὰκα, δηὰ 
ἴῃαι τη (σοβρεὶ οὗ τῆς Ἠεῦτεννβ νὰ8 ἴῃ 6 
οὔρίηαὶ Μαῖζον : Ὀυϊ ἴΠ656 νἱονγα 416 
ὯΟΝ ΠΥ τείυϊεα, ὙΠΟΙῈ ΤΟΙ] Δ] 5 ἴο ι.5 
του ςἢ δηλ] γ 515, τηϊηυῖα δηα σ Κι} 4:1, οἵ ἴῃ 6 
βϑογεά τοχί ; [ἢ6 ῬΥΘΤΏ1565 ἅτ δυυηάδηίς 
δηὰ δάμη ]θ, {{ Ὲ τῆλ  βορασαῖθ ἰῃδῖῃ 
ἔτοση τῆς ἐδηΐϊαϑίὶς σοπο] βοηβ ; δηὰ 1 
6 ΤῸ Δβκοά ΠΟΥ ψὲ ἄδγα ἴο σΠ Δ] Θηρ6 
ἙΠΟΠΟΪυ5οηβ Ἰουηδεα Οἡ 50 ταις βίθπαγ, 
ἴη6 δβϑινεῦ 15 ἴἢαϊ (ΠΔΥ ΟΠ] οηρα ΟὨ 6 
ΔΏΟΙΠΘΙ, Ὀεϊηρ σολίΤδαϊοίοιγ. ΑΔΟΙΠΟΓ 
τηοῖποά ςθοηβ ἴο ὕε δορά : ομὸ ψῇῃϊοῆ 

᾿Β[4}} ἀ68] εν γθηΠΥ δηὰ σΔσοί Πν τ τἢ 
ἴλοϊβ, δηὰ 5}4}} Ὀ6 τηοϑβί ραγϑίπῃοῃϊοιβ ἃ5 
ἴο Ὠγροίμος65. ᾿ 

1 4 Ἐνρηρεϊίςη, Ρ. Ὑἱ. 
3. Με" ΤΗΝ ΠΕ; 

ὉΟΒΘΧΙΟΏ, ἰδ 4}1 (ἢτοα πδιγαῖϊνθϑ. 

χὶχ 

τ ὙΠ] θῈ ὨδοσσβΆσΥ, Ῥείοσο ΔΩΥ ζεησσαὶ 
εἶονν 15 Δἀορίεά, ἴο ἀχαιηΐης ἴῃς Δοῖς ταὶ 
σοησοσ οδοῦ οὗ τῆς βυπορῖϊς (σοβρεαὶς 
βαρδσγδίοὶγ. 

ΤῊΕ ΟΟὈΒΡΕΙ͂, ΑΟΟΟΒΌΙΝΟ ΤῸ 91. 
ΜΑΤΤΗΕΝ. 

δ τό. 72ε ΜἼα5.---Ἰὰ ἴῃ 1515. οἵ τῆε 
ἈΑροϑι|65 οὗ [6508 (Μαῖί. χ. ; Μασὶς 1}. ; 
Κα νὶ, ; δῃα Αοίβ 1.) [ἤθγο 15 δὴ Αροβίὶς 
οὗ 6 ἢδτηθ οὗ Μαῖίίποεν ; ἰὴ Μϑαῖί χ. 2 
ἢθ6 15 οαἱδὰ 4 “ρυδ]οδη." ὝὙΠετε 15 
ΘΟΥΘΙΎ ῬΓΟΌΔΌΙ ΠΥ τῃδὶ (Π6 δοςσουηῖΐ οὗ [ἢ 6 
οΔ] Πρ οὗ Μείδπον (Μαῖῖ, ᾿χ. 9) τείετβ ἴο 
[Π6 βᾶτὴ6 ρϑύβοῃ ὴΟ Ὀδατα [ἢ6 Ὠδηηδ οὗ 
[νι (Μασὶς 11. 4; 1ὰκ6 ν. 2)). Τῆς 
λοῖβ ἀῖο ἴΠ6 βδῖῆθ, δῃα οσουΓΣ ἢ [86 5λτὴ6 

Ης 
ΙΩΔΥ Ὦᾶνα Ὀδδη οδ]]δὰ ,ονὶ Ὀδίοσε ἢ6 
Ὀδοδῖης 8ῃ Αροϑίϊς, διὰ Μαιίῃεν δἴϊ- 
ψαγὰβ: [ἤετ6 15 ποίησ υπυβυλὶ ἴῃ [ἢ 6 
Δ55ΌΠΊΙΠΣ ἃ ΠΟ ΠΔΠῚ6 ΟἹ 5ΟΠῚΘ ᾿τροΥ- 
ἰδηΐ δε οἵ ροϑβιίοῃ : Ῥεῖοσγ δηὰ δι] 
ΔΙῸ ΘΧΔΙΏΡΪς65 οἵ [δ15.} Ιη Μαῖΐκ 11. 14 
δ6 15 οαἰοὰ “(ὃδὃ6 5οὴ οἵ ΑἹρμδυβ," 
Δα 48 ΑἹρἤξβοιι8 γὰβ ἴῇ6 Ὡδῖὴης οἵ ἴἢ6 
ἴλῖῃοσ οὗ 7ατηθβ ἴδ 1.655, 506 ῬΕΙΘΟῺ8 
ἢδνο ἰδουρῆϊ (ἢδῖ ἴῃ6 ὕνο νεσγα Ἰἀθηιοαὶ. 
Οἴδοῖβ Βαανα ἰἀθηδεα ἢ ἰῇ 1,6 Ὁ- 
Ὀδευβ (ῆς ὑχοίῃοσ οὗ 8ῃλ65 ; δῃα (τοά- 
ΘΙ, Ὀοονίηρ [Δὲ ομδ δηά ἴῃ βϑης 
ΑΙΡδους νγὰ5 δίῃοσ οὗ Μαίηεν δηά οὗ 
]δῆγδϑ, σομδυκϑ [Πδὲὶ ἴποῖὸ ψὰ5 ἴἢ5 ἃ 
ὭΘΔΙ σΟΠΠΘΟΙΟΏ οὗἉὨ δι [165 εν ΘΘη 
ἴη6 οτὰ δηὰ ἴῃς Ἐνδηρεἶβ Ἐὸτ 81] 
τπ|5 (Πέτα 18 {|| Πιδίοτοδὶ ρστουηά, 
ΤΏΙ 15 ποῖ ἃ νοσζά δῦουῖί ἴῃς ἰδοῦ 16 
δῃηὰ τη ηἰβυ οὗ Μαίίεν ἴῃ ἴῃς Αςἰς οὗ 
[ῃ6 Αροβίίθβ, ΟΣ ἰῇ ΔΩΥ αἴΠΟΙ ρατί οὗ 
Ὡς Νεν Τεβίδιηθης. ΝΟΣ σδῃ σα] δῆς 
Ὀ6 ῥἰαοθὰ οἡ ἴπε δοοουηῖβ, βοῆς οὗ 
1Ποσ νᾶσυς, δῃηὰ ὄνθὴ σοη Δα ἴοτΥ, 
ΜΠ ΙΟἢ ἃτα σίνθη οἵ 18 ἰαθουγβ Ὀγ ̓ δίει 
ΓΙ ΟΈΓΒ. ΟἸεοηδης οὗ ΑἸοχδηάτδ 3 ρίνεβ 
[ῃ6 τηοβῖ Ργοῦδ 0 ]6 δοοουηῖ ; [πὶ ἢ6 νγ»ᾶϑ8 
Εἰνθὴ ἴο ἀϑοθῦς ρῥγαςίίςδ5, δῃὰ ἴἢδὶ ἢς 
Ῥτεδοιμδα τῇς Οοβροὶ ἴἰο ἴδε Ἡδῦτον5 
ἴοσ δῆδθθῃ γδαῖβ δῆδσ [6 ᾿Ἀϑοθῃϑβίοῃ. 
Ἐπδεθίυ5 τη πομβ ἴπδὶ ἣἢς (ἤδη ᾿νεηΐ ἴο 
ΟἾΠΟΙ Ῥατίβ οὗ (ἢς νοι. 8 ὙΠ ΟΣ ἢ 
γα5 'ἴἴ ἴο Ἐππιορὶα, Μαοβάοηϊα, ἴμε 

1 ζοπι Ἐτζβοῆς, ποίς ου Μϑαῖῖ. ἰχ. 9. 
5 Ῥ ἦτ αι; “ ϑίσζοῃι. νἱ, ἴδ. 
8 Ἐπςευία, ᾿ἰ1. 1. 

ὦ 2 



ΧΧ 

ΠΟΥ οἵ ἴῃς Ευρἢγαῖα8, ἴἰο ἴῃ6 Ῥεῖ- 
βἴδῃβ8, ἴῃς Ῥατιΐδηβ, (ῃς Μϑάδβ, οὐΓ Ἔνθ 
ἴο ἴῃ6 ΑΔΙΠΤΟροΟΡἢαϑΊ ὃ ΑἸ] ἴπ656 δηά 
ΒΙΡΡοτῖ ; 41} ἃ δἰῖκα υμῃιβίοποδίὶ. 
Ἀσεςοτγάϊηρ ἴο (Ἰεπιθηῖ οὗ ΑἸεχαημάπα ἢς 
ἀϊὰ ποῖ Ξυϑου τηαγίγγάοιῃ. [,δίδυ νσιῖοῦβ 
ῖε55 {πιδιγογίηγ, ἤανα ρίνθῃ ἢϊπὶ (δῖ 
Βοηουσ. ΑἹ] (ἢϊ5 15 νεΣΥ ὑποοτίαϊῃ. Ἡΐβ 
ψοΘ6 Πδιτδνο οἵ 6 5ιι5᾽ {6 ἢ45 ὈΘοοΙη6 
τὴς ἰδησυάᾶρα οὗ ἴῃς Ὠδατί ἴο [πουβαηαϑ5 
ἴῃ ανεῖγ ἰαῃά, (ῃς ἢγϑί ἰδαγῃὶ Ἔββοὴ οἵ 
[6 γουηρ δηά ἴῃς ᾿ἰαβὲ οοπϑοϊδθοῃ οὗ 
1(η6 ἀροά, [45 ἰείϊ πο τϑοοσὰ οὗ ἢ18 οὐ 
Ἰἴδ, τοσλ ἴῃς ἀδγ [αἴ ἢ6 τοβὲε ἔγοηι [ἢ 6 
ΡΟ] 1οαη’5 465 Κ ἴο (οἸονν [65115. “Ατηρ 
τ1ὴ6 ἘΕνδηροὶϑίβ, μονανοσ, [ἢ6 Ρυ ]οΔη 
βίδηἀς ἢϊβὶ ἴθ ΟοΥάδσ, δῃὰ ορϑῃβ8 [(ἢθ 
ὈδΔΏΠΟΓ οὗὨ ϑαϊναίίοη, Ἔανθῇ ἃ5 ΜΑΙῪ Μδρ- 
ἄδίθηθ, νῇο πὰ ὈδΘῚ ἃ 5:ΠΠ6Γ, νγὰ5 (ἢ 6 
ἤτοι ἴο Ὀτίηρ Εἀϊηρθ οὗ [ῃ6 τοϑυγτγθο- 
(ἰοη." 2 
ὃ 1τὐὴΊ. Ζαηρμαρε οΥΓ τἦε Οοερεὶ, ---Αα 

ὙΟΙΥ ροησταὶ {γδα οη ΟὈϊαϊηοα τῃαΐ 51. 
Μαίῃον ντοΐς ἃ σοβροῖ ἴῃ ἴῃς Ηδοῦτον 
ΟΥ Αταγησὶς ἀϊαϊθοῖ, Αἱ ἴῃς ποδά οὗ ἴῃς 
"πα οἵ {ται οη οἰδης Ῥαρίδϑ ; ἢδ6 νγὰ8 
Βίβῃορ οὗ Ηϊεταροὶ8, Α.Ὁ. 118, Δηα νγὰϑ 
[Π6 50 ῃο ΑΓ οἵ Ῥοΐγοδγρ, ΟΥὁ Ἄνθη οὗ 591. 
7οπη, (πουρὰ {{π|5 15 νοῖῪ ἀουδία!. Ηἰβς 
(65 ΠΊΟΣΥ τιουηῖβ Ὠίρῆοσ [ὯδΔη ἴΠ6 ἀδῖα 
οὗ ἢ οὐ 16, δίῃςθ 6 ὑσγοίθϑϑοϑ ἴο 
δῖνε νῆᾶὶ ἢς παᾶὰ ποατὰ ἔτοπὶ οἱάδγ 
[οδοῦθγθ, ἃ5 ΑΠβάοῃ δηα Ἰοῇῃ ἴΠ6 Ῥ͵α8- 
Ὀγίεσ. Ἐβοῦιι5 βαγϑ,ὃ “Βυΐ σοῃοετζῃ- 
ἴὴρ Μαίϊμεν τὰς (ΟἸ]ονηρ 15 56]ά, 
.Μεαίζδμον, τοσχείοστεα, Ἴοιηροϑοά [(ἢδ 
ογδοΐθϑβ ἰῃ [Ὡς Ηεῦτον ἴοηρας, δη Ἔν τ 
ΟἿ ᾿ἰηϊετρτγεῖθά ποῖ 45 ἢ6 νγὰβ 8.0 ]6.᾽ ἢ 
Τί ἰ5 Ῥὑσόῦβθὶς, ἔγοτῃ ἴῃς ροϑιτίοη οἵ 1ἢ]15 
Ρᾶϑβᾶρα, παῖ ἰἴξ 185 ἃ αυοίδίοη: ἔγοτῃ 
Ῥαρίαβ; Ῥαυϊ [ἢ]5 15 ποῖ αυϊΐα οογίαϊη. 
ΤΠΟΤα οδὴ Ὀ6 πὸ ἀἄουδὲ [δὶ (Π6 “1ηἴοΓ- 
ΡΓοιην ᾿ τείειβ ἴο ἴΠπ6 [ΓΔΒ] Δ Πρ ΤΤΌΤῚ 
18. Ἡρῦτον ἱπῖο τῆς Ὀδίοσ ΚΠΟΝΙ. 
ατοοῖ. Τῇ ἴθηβα πὸ ἄουδί τχείδιϑ 
ἴο ἴ6 ὕπη|6 θη τἴὯ6 ΟΟ5Ρ6] νγὰβ ἢσϑβί 
οοτηροβεὰ ἴῃ Ηεῦτεν ; 411 [ῃδὶ 15 δείυ- 
ΑΙΪγ δϑϑοτίθα 15, τῃδὶ θη 1 γ͵ὰϑ ἔγβί 
ψγιτς6 ἢ, ΘΔ 0 ἢ τγὰβ ΟὈ] σε ἴο ἰτδηϑὶαῖβ ᾿ἱ 
ἰηῖο ατεεῖς, ἴπογα θδὶηρ πὸ ατεοῖ νϑυβίοῃ 
αἱ ἴῃαι 6. Ῥγοίδδβϑοσ [ἰρδμιίοοῖ σΑΣΓΙ65 

1 ΤΊ οτἱρίπαϊ ραββεαρθα ὅτ ποῖ ρίνεπη δοζο. 
ΤΟΥ ΤΑΥ͂ τὰ ἰουπά ἰῃ Κιίτομβοίεγ; Οἰάες, ἰπ 
Ηειζορ'Ξ Ογοϊοροεάϊα; Μεγετ, “ Κοπιπλεηΐασ ;᾿ 
Μοιτίϑοη ου 51. Μαίίμον. 

ξ 8 Ἐπιοοῦίαβ, 111, 29. 

ΙΝΤΚΟΘΟΌΦΤΙΟΝ. 

(ἢϊ5 ΛιγΠοῚ : “1 ΠΏ ρ]165 (ἣς οχιβίθῃςς οἵ 
ἃ τεοοριϊϑοά Οτοοκ ἰτδηϑίδοη, ᾿ΏΘη 
Ῥαριαβ ντοῖς 7 δὴ διρυσταθηῖ τ ]οἢ Ραῖϑ 
ὉΡΟῚ 1[}15 δοσῖϑὲ σῆοτε ᾿νεῖρῃϊ τῃΔη ᾿ξ οδη 
Ῥοασὶ ΤὨΘ ῥγοϑυρῦοι 15 ἴμἱ ῬΑΡΙΔ5 
νου α ποῖ ἤᾶνο βροόίβη δἵ 8]] οὗ ἴῃς ἀ18Ἐ[[- 
ΟὟ οὗ ἱπιοσργεῦηρ, {{ τῃ4ὶ δὰ Ἰοῃρ 
Ῥᾶ5ϑ8θα ΔΥΑΥ ; ΟΥ δῖ ἴῃ6 ψνϑακοϑῖ, [αἴ ἢΘ 
ψου]α ἤᾶνα τηδηϊ.οπμδα τη6 οχιβίθησα οἵ 
δὴ δυϊποπίδτινα {γα ϑΔοη. [ΙΓΘη 8515 
ϑϑογίβ [ἢ ἴῆ6 (ὐοβρθὶ νγὰ8 τι 6 [ἢ 
Ηδεῦτεν. γε Ποβιϊαῖθ ἴο 84. ὺ σι Ηὰυν, 
[Παἴ 6 15 ΟὨΪΥ τερεδίηρ ἴῃς 5βἰδίοπηθπι 
οὗ Ῥαριῖαβ. ὙΠ Βους τ] Ρ᾿ γίηρ οἰϊᾶ- 
ἘἸοη5, ΨΏΙΟΝ σά 6 ἑουηὰ τὴ Κιγοῖ- 
ΠοΙδσ δπὰ ΒΙβεῖς, 1 15. βυηοθηΐ ἴο 587 
ἴῃαἰ ἴτοῦλ τὴ6 ἢτϑι μα] οἵ ἴῃ6 βδεοοῃὰ 
σδηίυσΥ ἀονγαναγαάβ, ᾿ἃ 88 ἴῃ6 οηθγαὶ 
ὈεΙεῖ ταὶ Μαι εν ντοῖθ [ῸΓ Ὠὶβ ονῃ 
ῬΕΟρΡΙΘ, ἃ [εν ίοσ 7ετνγϑ, δὰ (παῖ ἢς 
ψτοῖο 1 [ῃ6 Ατδιηδῖς, οσ ἰαῖϊς Ηδθῦσον, 
ἰδληρυαρθ. Τῆς τοϑ ον οὗ Ῥαρὶαβ 15 
ϑοιηθνῆδι ἰδιηςοά, 1 νὰ δάτσηϊς τῃαΐ ἢδ 
ΜᾺ5 ἱρῃοταηῖ οἵ ἴῃς Οτθοκ (ἀο8ρ6] 
δοσοζάϊηρ ἴο Μαίίεν, ψ οἷ τηυβὶ ἤανο 
Θχίϑίθα, δηά ἤᾶνθ Ὀθθὴ νν 6 }1] πον 1ἢ 
ἢ15 ὍϊΩ6, δίησα [υ5ηῃ [ἢ6 Μαγίγσ, τιν 
δρουϊ 140, ΔρΡεθαὶβ ἴο [δι νϑυβίοῃ 85 
ἴο ἃ νι 6} -Κηοόν δυϊποῦγ. ῬῬΙΟΌΔΟΙΥ 
Ῥαρίδϑ 5 ου ἃ τόρ βοθηῖϊ Δἰϊορείῃοτ, 
ΔῊ 5ῃαγθᾶ 1τἢ6 πιριϑίδκα οὗ Ἰδην ἰαῖοῦ 
το γ9, οὗ σοηίουηαίηρ [ἢ6 “ Οοϑβρεὶ. οὗ 
(Ὡς Ηεῦτονβ " ἢ (6 Ἡδῦτον Ν᾽ ἜΘ βοὴ 
οὗ ϑὲ. Μαιίδεν (ΗΠρθηίε]α). Βαϊ 51}} 
[(ἢ6 τρᾶ50ὴ5 τοιδίὶ Ὀ6 βἴτοη, ὙΠΟ ΜῈ 
οοὐά 86ῖ δραίηδὶ [Π6 Ὁηδηϊπλοι 5 [651}- 
ΤΩΟΩΥ οὗὨ δποϊθηῖ νσιίετβ, ἴηι {15 σο5Ρ6] 
ἤγϑῖ Δρρεαγϑά ἰὴ ἃ Ηδῦτεν, οὐ Ασδιλδίο, 
ἴοττη.. 

Τῆς 8ἰδἴς οὗ ([ἢ6 οὯ86 τῇδ 6 ἴἢυ5 
Ὀτι εν τηδάθ. Εν ἴῃς ΗΦΌΓΤΕΥ ΟΥΡΊΏΔΙ, 
τῃ6 ἀτρυμηεπῖς 416, (1) ΤῊΘ Δ55Ἔγος οὗ 
Ῥαρῖδ5, [αὶ Μαίίμον στοῖς [Π6 ἀἰνὶηθ 
ΟΥΓΔΟΙΟ5 ἰῃ Ηδῦτοεν, Ὀυϊ ἴπᾶΐ ΘΟ οπα.. 
ἰητογργείθα ἴθ 85 ἢῈ οουἱά, ΤὨΪ5 15 
οοπδιτηδὰ ὈΥ Οπροη (Α.Ὁ. τ8ς ἴο 254); 
(Πα (6 Ἐνδηροὶ δῖ “ ρυ ] 56 11 ἴῃ 
Ηεῦτγον, ἔογ ἴΠ6 υ56: οἱ σοῃνετῖβ ἔσοτὰ 
Τυάαίδμι : 4150 ὈγῪ Ογῃ!] οἵ 76 γιβ4] 6 ὃ 
(ἀϊεὰ αν. 38ς οὐ 386), ὈΥ ἘΡΙΡμδηῖϊυβ" 
(ἀϊεὰ 403), νῆο τεοιηασκβ τἢαἴ Μδίθον 
δίοῃε ντοίς ἴπε (οβρεὶ ἰὰ Ἡεργον, Απὰ 

1. « (οπίειαροσου Ἐσενϊον,᾽ Αὐρτοί, 187ς, ᾿. 
397. 3 Ἑλπδερίυ, Υἱ. 25. 
τι Οδϊοςδ,᾽ νἱὴϊ!. 4 “Ηρ, χχχ. 3. 



ἹΝΤΕΚΟΒΌΟΤΙΟΝ. 

Ὀγ 76τγοπιοὶ (Α.Ὁ. 330 ἴο 420), ψῇο δὰ 5 
(δι, “11 νᾶ5 ὨΟοΐ ΝΟΙῪ οεγίδίη νῇο δά 
αἰϊεσναγὰβ [τδηβ]αῖϊθα ἴἢ6 Οολρεὶ ἰηῖο 
Οτεοῖκ," ὙΤΠοθ6 416 ΟὨΪΥ βοΐης οὗ [ἢς 
δυο 65, ὈυΣ οηουσὴ ἴο 586» ἃ νἱά6- 
Βρτϑδα Ὀδ)οεῖ, (2.) [Ὁ νγ858 συ ρροββά [δ 
[15 σοβροὶ οουἱὰ θὲ ρτοάυςε ἃ. Ῥδη- 
[25 η15, ἃ ϑίοϊς, οοηνοσῖθά ἴο (τ ϑι (ἀϊεὰ 
212), {τὰν ε]]δὰ ἴὰ τ[ῃ6 Εδϑί, δοοοσάϊηρ 
ἴο Ευξδοῦίυ5, 845 (ἊΣ 45 ἴο [πάϊΔ, Ἧς 
ἰουπά ἴμοῖα ἴῃς Οὐσδροὶ δοοοσάϊησς ἴο 
Μαιίδεν, ἴῃ τῆς Ἡεῦτον ἰοηρας, ἴῃ (ἢ6 
Ῥοϑββαϑϑίοῃῃ οὗ [86 Ὀδίϊονοῖβ, τι τ ἤΟΤΩ 
Βα ῃοϊοσιον ἴδ Αροϑβϑιὶα δὰ ἰδεῖ 1 
7ετοσα τηθηοῃβ ἴῃ6 Οοβρεὶ δοοοχά- 
ἱὴρ ἰὼ ἴῃς Ηδῦτοενβ, 85 υϑεὰ Ὀγ [τὴς 
Ναζαζδηθβ ἰῃ 8 ἀἀδγ, 45 Ὀείηρς “ἰἢ6 
οθρεὶ δοοοσαϊῃρ ἴο [Ὡς ΑΡροϑβί165," ΟΥ 88 
τηοϑῖ ΡΘΟΡΪΘ ΒΌΡΡοΒο, ἴῃ6 ““(οβρεὶ δο- 
οογαϊηρς ἴο Μαίϊῃμον," δηὰ ἢς δα ἀς (δὶ 
1 ννᾶ8 Ὀγεβεσνεὰ ἴῃ ἴδ6 Πῦτασγ οὗ ζ- 
δᾶ164.2 ὙΝΘΏΓΥ γεΑΓΒ ΘΑΓΠΘΙ, ὨΟΎΘΥΟΙ, 
Ὡς δα 5Ρροίζθῃ σῆογε ροϊηίβαϊγ οὗ [86 
Ἰάο οὗ [Π15 σοβρεὶ ργεβοσνεὰ δἱ 
(βαγεᾶ : Ὁ πὰ Ὀεΐνθεῃ (686 {Ὁ 
ῬΕΠΟοάΚ, ἃς Πδὰ τηδάς ἃ νΈΓῪ ΤΟΙ Δ  ΚΑΌΪ6 
βίδίθιηθηῖϊ. “Ἷἷἢ ἴῃς (οβροὶ ψῆϊο ἢ τὰς 
Νᾷζατοηθβ δῃά ΕΙΣ 65 36, δὰ τυλέεΛ 
7 ἐαίείν γαπείαξκαί Ἰαῖο Οτεοῖκς οσῃ [6 
Ἡδοῦτον ἴοησιςο, δηά ψὨ]Οἢ 15 οΔ]] 6 ἃ Ὁγ 
ποδὶ ρϑορὶς ἴῃς δυϊμεμς ἀοβρεὶ οἵ 
Μαιίδον, [6 τδη ῆο Πδὰ [Πς νἱποτοά 
Παμβα 15 ἀδβοηρεὰ 85 ἃ ῃλλϑοῃ," 4 ἄζο. 
ΕἸ ΏΕΤΟ, Μὰ ἅτ (οἱὰ Ὀγ [Ἔτοιὴς ἴἢδὶ 
ἢς ἰτδῃβαϊθα ἰξ Ὀοϊὰ ἱπίο ατοοκ δηὰ 
αἰ. Α Ρε]ιεῖ τῇδ ρσγεναιβὰ τπδὲ ἰῃς 
οὔρίηδὶ σοβρεὶ οὗ Μαιίδεν, νυ ἴῃ 
Ἡεῦτον, 5 5111 ἴῃ δχἰβίθηοα διηοηρδί 
ἘΡιοηϊϊος δηὰ Ναζαίθῆθβ, ὑποσ ἰ(ἢς 
ὩΔΙῚΘ οὗ Οοβρεὶ δοοοσζάϊηρ ἴο ἴῃς Ηε- 
ὕσενβ, Τθοδε ἴνο ῬοΟβίΠΟΩ8 ΙΩΔΥ Ὀδ 
ἸΔΚΘῺ ἴο σοργεϑεηῖ (ἢ δποίθηϊ οριηΐοη 
ἃπὰ ἰτδαϊου οὐ ἴδ κβυῦ]εοὶ οὗ ἴῃ6 
ἰδλησυαρεοῖῦ Μαιίον. (3.) 1 νου]ὰ βδϑσω 
ἴ0 ἔο!]ονν (μας ἴπς6 εχιβηρ αοβρεὶ ἰ5 ἃ 
τταηϑἰδιίίοη οὗ ἰμβαὶ Ηδῦγον οτριηαὶ, ἴῃ 6 
ὍΟΣΚ οἱ ἴῃς Βδηά, εἰἴποσ οὗ ἴῃ 6 ΑροβίὶἊ 
ΔΙ τ56]ζ, ἃ5 ΤΏΔΩΥ ΤΠ Κ, ΟΥ οὗ ϑοῖὴθ οὔς 
αὐτο υπκηόνῃ. 
ἢ 18. Οὐγειλίομς Ὁ Ηἰεόγειν Ογίρίμαί.---- 

ὙΏΘΙΘ 8416, ὨΟΜΕΥΟΙ, 5ΊΓΟΩΡ Ιου ηῖ5 
(ἢηδῖ 5ηλῖκε [686 ῬΟΒΙΠΟῺ8 :--τ. ὙΥΩΥ ἀϊὰ 
7Ἔγόσαα σαηβὶαῖα ἰμῖο ατεεῖὶς [6 Οο5ρ6] 

5 4 (δίϑοδ. Ἵδββρ. ἰ. 
3 4 Ὁ 1κ] ς δγαίῃ 451 ἴδε Ῥεϊαρίαης,᾽ ἰἱ, 
5 «Ὅς ψῇν ΠΙῚ ἐΐὰ 4 Οὗ Μεῖὶ, χὶϊ. 13. 

ΧΧΙ 

οὗ τς Ηδῦτονϑ, αἴ ἃ της θη ἴῃς 
Ῥτοϑοηῖ Οσεεῖκ ἴοχὶ υπάοι θα ϊγ εχ ἡ 
{1 ναβ (6 βάτηδ 8ἃ5 Οὔσγ σδῃοηΐοδὶ (σοϑ- 
ΡΕΪ, ἃ βδεραγδαίβ [γϑῃϑ᾽ δ ἢ ννὰ5 Ὡ66611655 ; 
1 ποῖ ἴπῸ βάῖῆθ, ἴδῃ ἃ ἀουῦδῖ νουϊὰ 
β86δλ ἴὸ Ὀ6 [ΤΟΜῊ ΟὨ ἴΠ6 ΟσΔΠΟΙΙΟΔὶ 
Μαῖϊϊιον, 4 ἀουδῖ, Ὠονανοσ, ἡ οἢ πῸ 
οης ἰπουρῃξ οὗ βιυρρεβίηρ. [{ ΤἸΔΥ Ὀ6 
ΚΘ 85 ρῥτγονεά, τῃπαϊ [οτος ἰουπά ἰτὰ- 
Ῥοτίδῃϊ ἀϊδδγεμοθθ θεΐνθοη ἴἢ6 ἴγο. 2. 
ΤὨς αὐοίϊδιίοη5 ρσίνοη ὈΥ ]6ΙΟΏΊ6, δηὰ ὈΥ 
ΟΠΟΙ Ὑτεῖς ἔοι (ἣς Οσβροὶ οὗ {ῃ6 
ΗἩφοῦσονβ, ὙΠΟ Ὦδλνα Ὀδοὰ οδγοί γ 
οοἸἸεοιοὰ ἴῃ 8θνοσαὶ πιοάθχι ᾿γουΐκ5, ἃτα 
αὐϊὸ αἀἰδοτεῶς ἔτοῃ ΟΣ ὅο8ρε] οἵ 
Μαιίδον ; δηὰ [Ὡουρῇ νὰ σὲ Ὀουῃπά ἴο 
ΑἸίονν ἴμαὶ ῥμοϊπῖβ οὗ αἰβδγθηοθ ὙΘῚΘ 
ΤΏΟΓΟ ΚΟΥ ἴο Ὀε αυοῖεά, {Π8ῃ ῥοϊπίβ οὗ 
οοἰποίάδηος, ἃ 15 οἶδα τἢδὶ ἃ ρταοδῖ 
ὨΌΠΊΌΟΙ οὗ ρᾶβϑᾶβθϑ, οὗ δὴ Δροοῖγρῃδὶ 
ΠΠδσδοῖοσ, νος ἰο 6 ἰουηὰ ἴῃ [ἢ6 
Οοϑρεὶ δοοογάϊῃς ἴο ἴῃς Ηροῦτενβ. 4. 
ΤῊ6 ῥάᾶβθᾶρε οὗ Ῥαρίδϑ, οἡ ὙΠῸ 50 
ΤΩ Οἢ 5.655 πᾶ5 Ὀδοη ἰαἰά, δηὰ ὕροῃ 
ψἰοἢ, πῸ ἀουθῖ, βενοσαὶ οἴποσ ρᾶβϑᾶρϑϑ 
οἔὗ ἴῃς Βδίῃοιβ τύ δυ}}}, Ὀδοοῦλα8 νΟσῪ 
ἀβίους ψ ἤδη ἰζ 18 ΟἹ βοὶν δχαιηϊηθα, 
1 ΘνΘΥΥ ομδ ἰηϊεγρτγοῖοά ἴ[ἢ6 Ηδῦτον 
Οσοβρεὶ 45 ἢς οοι!]ά--- Ὧν ψγὰ8 1ἴ νυ ἢ 
ἴῃ Ἡροῦτον, βίθοα ἴοβα ὮΟ σου] ἰηΐε- 
Ρτεῖ ἰπΐο Οτρεῖς, οου]ά ανε τοδα Οσδοῖκ ὃ 
Απά 1 ἴὲ νὰβ τ δ ἴῃ ἩΘΌγον ἰοσ ἴῃ 6 
768 οὗ Ῥαϊεβίηθ, γο Καὸν ἴἢδλὶ ἰδῃ- 
βδυλρε Ὀαβῖ, 1ἃ νγὰβ ῃθοάϊθϑϑ ἴο 1ηϊογρτεῖ 
1 ᾿πῖο δηῃοῖμεσ. [11 δ 6 ἀουρίεά 
ΨΠΟΙΏοΣ 115 τοσηδῖκ οὗ Ῥαρίαϑ, σζαϊπογοὰ 
τοι 8ῃ ΘΆΣΙΟΙ Ἰηἰοιτηδηΐῖ, δηὰ δ]ιοσοὰ ἴῃ 
ἴὴῆ6 ραϊπογίηρ, τηϑδηΐ τόσα (ἤδη (ἢ]85 : 
[δῖ 45 [ἢ15 (σοβρεῖ τννὰβ8 1ὼ Ηθῦτεν, δπὰ 
(Π6 τοϑῖ ἴῃ Οτθοῖ, ἴἤοβο νῦο ψιϑηθὰ ἴο 
Κηοῖν ἴ δῃὰ Ἴορασα 1 τι τῆς τοβῖ, 
τηυϑβί Ἰηἰογρτοῖ 1 Ἰηἴο Οτθεῖκ. 4. 1 τῆς 
Οοϑρεὶ οἵ [δες Ἡοῦτοννβ ννεσα ἴῃς οτὶρίῃμδὶ 
οὗ 8ὲι. Μαίζδον, ἴζε νψμοὶς τἤθοΣγ οὗ 
ΘΟΒΙΘΙοστωδοῆοσ, δάἀορίθα βίῆοα ὈΥ 850 
ΤΑΔΏΥ, ἴπαϊ ἴῃ6 οταςοΐθς (ὡρία) οἵ 85. 
Μδίηον τηθδηΐ [6 ““ Ξαυηρθ᾽" ΟἿΪΥ οὗ 
τῆ 1οτά, τηυδὶ [21] ἴο ἰῃ6 στουπά. Νο 
Οοης ῥγεϊεῃμᾶάβ [ἴῃδὶ ἴῃ6 οβρϑὶ οἵ τῆς 
Ἡεῦγονβ γὰ5 ᾿τηϊϊθαὰ ἴο βαγίηρβ δηὰ ἀϊ5- 
ΟΟυΓδ65 οὗ [6515; δηὰ τς ἐταρτηθηῖβ 
[δὶ τοηλδίῃ ἅτε δηουρῇ ἴο 56} υ5 [ἢδὶ 
ἰ: νὰβ ἃ ἢϊβίουγ, ᾿ἴκε (ἢς τοβὶ σ. 
ΤΠεΙῈ γεῦῈ ἴνο ἴοσῃηβ οὗ ἴ6ς Οοβρεὶ 

 8ὅες ἴδε μαββασεοῦ ςοἸ]]οοίοα ἴῃ ΚιΣΟΠΒοΐεσ, 
οἰδρ. χχχνὶ, 



ΧΧΙΙ 

δοοογάϊηρ ἴο (6 Ἡρῦτενϑ; οηα ἴῃς 
Ο(οβρεὶ δοςερίοα Ὀγ (ἢς Ναζαγββδησ, [νε1- 
οἴδοτ, ἴμᾶὲὶ οἵ ἴῃς ΕΡϊοηϊῖεΘ. ἘΡΙΡἢδ- 
πὰ 8 τὴ! οη5 Ὀοίἢ, δηἀ σομηδοίβ {Π 6 τὴ 
Βοιῃ πῆι 8ι. Μαιῖμεν. Ἐδοῖ ΔΡΡΌΘΑΙΒ 
ἴο ἢᾶνα Ὀδθῃ βοτηθνῃδῖ Δ᾽ ογθα ἔγοηι {6 
Ῥτταϊῆνε τεχί. 6. Τῆς ορίπίου οἵ ΗἸ]- 
σομρίοϊά, [μᾶς ἴᾷ6 (οθρεὶ δοσοτγάϊηρ ἴο 
τῆς ΗδΌΓΕΥΒ 5 1{56]Γ 4 [σδηϑἰδίίοη ἔτοτα 
ἃ Οτθοκ οτρίμαὶ, τοϑίβ ΟἹ ὙΘΙΥ Ἰηρο- 
Ὠίουβ ιρυμηθηῖβ,) ὙΠΟ πᾶν δίηος 
Ῥδθη δραμαοησδα Ὀγ [ῃ6 δυΐδογ οἵ [ἢθτὰ 
ιϑ 8 Ὀὰϊ σδηποῖ Ὀδ 561 δϑιάθ, 1 
(Π6Υ ρῥγαναὶ!, ἴῃ οἱά Οοβρεὶ δοοογαϊηρ' 
ἴο ἴῃς Ηδῦτενγα. ὯΔΥ πᾶνὰ Ὀδοη νττθ ἢ 
ΌΥ Μαίίμεν, δηά γεοὶ να Ὀδθὴ Ροϑ- 
[ΟΥΟΓ ἴο Δηοῖ ντιηῦ οὗ ἢ15 ἰὴ 
Οτθεκ; ἃ ροβϑβίῦϊθ, ἰΓ δὴ παρτγοθᾶ- 
ὉΪ6Ὲ ϑυρροβίθοῃ. Τῆς Οοβροὶ οἵ [ἢ 
Ναζαῖζθαηβ, Ηο] ζᾶ ἀθοηβ ἴὸ Ὀ6, 
ἴῃ ἔδςϊ, ποιμίηρ οἶδα 1ἢδῃ ἃ {γδῃϑαιθ 
δηὰ οἀϊίδα τερτοἀυοίίοη οὗ ἴῃ6 Οτεοκ 
Μαιμεν..͵. “ ΗλΙΑΙΪΥ ΔῊ Οἤδ,᾽ 54γ8 
Κ οἰπη, “ΠΟΥ Ὀ6ίανο5, τι τῃ6 δηοϊθηΐ 
Ομυτοῦ, τἴμαὶ (6 ἰγϑδί86 νγαϑ ΟΥΙΡΊΠΔ]]Υ͂ 
τ ἴῃ ΗΦΌΓΟΥ ; [ἃ 15 ἴοο ἀεδοϊαοαϊΪγ 
ατοοκ. Μοβὶ οἵ ἴπε ᾳιοϊαιοῃ5 ἔτγοπὶ 
(ῆς ΟἹ Τεκίδτηθης ἀτὸ ἴάκθὴ ἔγοτῃ [ἢ 6 
Οτθοῖ, ποῖ ἤἴοτσῃ [6 ΗδΌΓΟΝ νοΊϑίοη, 
δηᾷ ἃ οσογίδϊη Ηθῦτεν οοϊουγηρ 15 ΟΠ ᾶ- 
ταςίεγιβιὶς οὗ τηοβί οὔ [6 ντιίοῦς οὗ ἴῃ 6 
Νον Τεβίδιηδηῖ, ἴῃ σοηϑδοαῦσθῃος οὗ 
1Πποὶγ εν δ οχιίγδοιίοη." ὙὍὉΠ6 δ556- 
ἤοῃ 15 ἴοο βνεαρίηρ. Ηοἰζηδηῃ ὅ ρῖνε5 
ἃ Ἰοῃρ ΑΥΓΑῪ οἵ τεσθηΐῖ τοῖα, ῇο, αἰ. 
ἴδτιηρ τυοῇ ἴῃ (ΠΘΙΓ ΠΟΒΟΙ 5] 08, 8ΓΘ 
δρτεθά [ῃδῖ (6 (οβροὶ δῈ ἴΐ βἰδηάξ 
σδηηος ΡΟΒΒΙΌΙΥ θ6 8 ἰτδῃϑίδίίοη τομὴ ἃ 
Ηοῦτον οὔ ρίηδ]. 

1 ΦἩμρν, χχίχ, 9, ἀπά χχχ 2. ἴῃ Απροιβ 
δάταϊγδ Ὁ] Θυπορϑὶβ, ΠΟ ἜΥΟΓΥ 5οὮο]αγ μου ά 
Ῥοββ6585, [Ὡς βδοοοπὰ ἰπάοχ συϊάε5 ἴο 41} [ἢ Ρᾶ5- 
5665 τοῖὰ [658 Ἂν ἴοττηϑβ ἴῃδὶ τοιμδίῃ ἴο 5. 

ν Ἐνδηρεϊϊεη, Ρ. 117. Οομρ. Οτεάῃοσ, 
“ Βεϊϊτᾶρε,᾽ Ρ. 345. 

3. “. ἩρΡγοσγυτη ὀνδηροὶ πὶ ΠΟ ῖ8 Ἔν ηρο]}- 
οσγατι οὐ ρίπεπι ἰῃνεβιρδητ θυ εἰἰδπλ πιιπς Ατολ- 
τηϑϊβ ρυηοίυπι ῥγοθδεῖ, φυοά ἴοΐ νἱτὶ ἀόοῖΐ τῇ 
δνδηρεῖίο ςΞοουπάυπι Ματουπι ἐγυβῖτα 4υδεδῖνε- 
τυῦι,"--ΗἸρ., “ Ενδηγσ. κοουπάυσηχ Ἡδῦτοθοβ, 
Ρ. 12, 1866. 

4 Ῥαγε 267. δ Ῥᾳρε 268. 
4 Τὸ [δαὶ ᾿ἰςῖ, ψϊςὰ ἰβειυαις Ηιυῳψ, Ῥαυΐυς, 

ἘπιΖβϑοῆα, ϑοδοιΐ, Οτγοάηον, ἍΝΊο, κ᾿ δνεῖιο, 
Βευβ5, ΒΙ Θεοῖς, Ενναϊά, ἮΝ εἰ55, 1 ΊϑΟΩ, Καὶ δβε η, 
ΗΙρσεηε]ά, δηὰ Ὀεἰ ἐσϑοδ, ΠΥ δὲ δἀάοά (δὲ 
Ἐπρ δ παῖηοβ οἱ ΑἸέοσά, Εἰ]οοῖῖ, Ἐοβοσῖς, 
(΄ ̓ Τϑιβϑεσίδι σους οα ἴῃ 6 ΟοβρεῖΞ᾽ ) ὃ δηά Ἀανὶά- 
δοΏ (οῃ δῖ. Μαί πον). 

ἹΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ. 

ὃ το. Οϑιεγα Οὐποίμδίοπς. --- ΤῊΘ 
σοηθγαὶ σομο]βίοηβ, ἴμθη, ἰπᾶὶ 96 θηὶ 
ΑΙΓΔηϊοὰ δὲ ὑχζοϑθηΐῖ ἃῖθ, Τηδίὶ ἴῃ6 6χ- 
ἰδίδῃςβ οὗ 4 Οοβϑρεοὶ δοοοσάϊηρ ἴο ἴῃ6 
Ἡοῦτενς, δἰΠδιυϊοὰ τὸ 5.1. Μαίίδον, ἰ5 
ἀϑϑυγοα ὉΥ (ἢ6 ρεηογαὶ νοῖοα οὗ δησϊδηΐ 
ἰτδαππίοη ; παῖ [Π15 σοβρ6ὶ ψὰ5 566}, ἴῃ 
Οὔδ οἵ [15 ὕνο ἰουτηβ, ὈΥ [θτοιῆθ, δηά 
Ὀγ τὰ ἰταηϑίδιθα ἰηῖο ατεεκ ; [μδϊ [6 
τδαϊ!οη 85 ἴο 118 ΔῈ ΠΟΥΘΏΙΡ 15 ΤΏΔΙΏΪΥ 
ἰταοθδῦ]ς ἴο ῬΑρί45 ; (μδῖ, 850 ΤΥ 45 [ἢ] 
(οβροὶ 16 Κπον ἰο υ5, ἴἴ 15 ποὶ ἴῃς ᾿ 
5ΒΔΠ16 45 Οὔ 8.1. Μαίίπον ; τῃδῖ ἰΐ 15 
ῬτοῦδὈΪγ ἃ ϑεσοηάδιγ ψγοτῖς ἀπά Ροϑ- 
510] ἃ τγδῃβϑίδίίοη ἔτοπὶ Οσαεῖς ϑουγοσβ 5} 
ι(αῖ, Ὑμαῖονοσ Ὀ6 ἴἢ6 ΤοὯ86 νι (6 
Ἡδοῦτγεν σοβροὶ, να ἢανα ἴῃ [ἢ6 σδῃοΪ- 
οδὶ 8ι. Μαίμονν ἃ νοῦ ἴ[ῃαὶ ἢὰ5 Ὀδθῃ 
τοςαϊνθα ἔγοτῃ ἴῃς δαι]δϑὶ ὮπηῈ5 ἃ5 ἴῃ 6 
στ ηρ οὗ [ἴῃς Αροϑβί!ε, δπά ἰἢδε 1 15 ηοὶ 
ἃ ὈΓΔΏΒΙαἰΙΟΏ ἴτομλ δὴν ἩδΌΓΟΝ βουτγοα. 
Τῆς Οοβρεϊ, [ἤδη͵ ννὰ5 τι τθ ἴῃ ατεεκ. 

δ. 2οϑ. Ζαμρμαρε οΥΓ δ αίεσίρε.----ἶπ α 
ἀο ποῖ σὲ ἀἴδοιιδ5 ἴἢ6 αυσϑοη 50 
ΔΌΪ δριιαῖοά ὉΥ Ηυρ αηὰ ὈὉγ Ὦτ. Ἐο- 
Ὀογίβ .45 ἴο (ἢ6 ΟΥΙΡΊη4] ἰδηρυᾶρα οὗἁ ΟἿΓ 
Ιοτὰ δηὰ τἰῃ6 Αροβῖϊδϑ; ὑὕῖ 6 ορίῃϊοὴ 
ταὶ ατοεῖκ νγᾶ5 ἴἢ ΠΟΙΟῚ 1156 ἴῃ Ῥα]65- 
ἘΏΘ 15 ποῖ ἴο Ὀ6 αἰδηθ5θα 845 ἃ πλοῦ 
ΡΑιδάοχ, Ῥαϊοϑίίηςὀ ψν45, κὸ γγαϊθϑ, 
ὈΠΙΏριαΙ, Οατεεκ 8 ἴῃ6 τοηρτιο οὗ {Π8 
εὐἀυοδῖεά, δηὰ Ατδπγαὶς οὗ τῇς ῥθορΐϑ. 
ϑοῆς ΕὨΡΠΘῃλ6η ψου]ά Ὠδδιϊαῖα ἴο ἀ6- 
ΒΟΓῸΘ ὈΓΘΟΙΒΟΙΥ [ῃ6 διηουηῖ οὗ 56 οὗ 
ΕἸ ρ] 5 δπα ὙΥ οἰβἢ ἰὼ οἴ Ιν, ΒΔΑΠΡΌΤ, 
Αδεγγβίν τη, δὰ ϑδηβοα, Αρουὶ (ἢς 
ἰδῆσυαρο οἵ 76γιϑαίθι, σδρεγηδιτῃ, 84- 
τηλτῖᾶ, δη Βοι] ἤδη, να βμουϊά μαννα 
δτεαῖοῦ ἀουϊγ. ΟἾἱγΥ οπἱς οὗ [ῃε Νοὺν 
Ταβίατηθηῖ θοοΚ5 15 δ εσεα ἴο πᾶνε Ὀθθ 
τ 6 1 Ατδιηδίο : δα 1ῃ6 τοιμαγκ οὗ 
Ῥαρίδβ 566 πὶ5 ἴο ἱπάϊοδῖα δῃ ἱπΡΓ 55 Ο ἢ 
(ἢαῖ 4 ϑγτο-μαϊάδιὶς Ὀοοῖς ψουϊὰ ἰννγαγϑ 
Ὅδ6 ποραϊηρ 88 ἰηϊογργοίεσ, Βιυῖ ᾿ἴ 15 
ἴοο το ἴο δᾶ ἴμδὶ [ἢ οᾶ86 [48 ὈδδᾺ 
τηδάδ οὔΐ ἴοσ ἴῃς ρορυΐασ υ8ς οἵ Οτεοὶς 
ἴῃ Ῥαϊθϑησ. 
ὃ 21. Φαΐίε 977 {δε Οοεῤεί, δέζογε 2.6 

Φεωίγμποι οΧΓ “εγωδαζο».--- αὶ ἀδῖρ 

1 1, βοὶηρ (πουρῶῖ δαὶ ἴῃς Οὐοκεροὶ οἵ ἴδε 
Ἡδῦτεννβ νγὰβ ἴῃ6 ρηπιὶνε Οοβρεῖὶ : ΕἸΠΒΠοτη 
τπουρῆὶ ἰτ τηυκὲ ὃς [ἢ πεαγοϑὶ ἴο ἰἴ, ΕὙδηςΚο, 
Π εἰ ῖΖϑοῦ, Ἐν], ΒΊεεἰκς, Ηο]ίζαιδθη, Ν᾽ οἰ Κπιδσ, 
Ετογίαρ, ᾿Δῦρετ, αἱὶ τεγατὰ {μὶ9 ἃ5 ἃ 5ΘοΟ Δ ΓΥ͂ 
ΡῬτοάἀυοίίοι, πᾶ την οὗὨ ἐδεῖὰ 85 δῃ δάδρίαϊ οι 
οὗ [ἢς «ςδποηΐοαὶ 81, Μαίϊζδιεν. Η:ρεηξεϊά, 
Ενδηρ. ες. Ηοῦτ. Ρ. 12. Ηοϊιζιρδθῃ, Ρ. 267. 



ἹΝΤΕΚΟΒΘΌΟςΤΙΟΝ. 

5 ἴο Ὅς ἀϑβίριβά ἴο (15 σοϑρε] Τς 
Δηοϊθηΐ δυϊῃο68 {611} τ.5 ἰῃαὶ 1ξ τνᾶ5 
πτιτῖ6 116 Ῥεΐεσ δηὰ Ῥαὺὶ ῥγεδοπῃεά 
ἴῃ οτχης (Ἰχεῃδο5), δηὰ πὶ Μαιίζον 
ντοῖς ἢγϑὶ οὗ 41} (Οπίρεη, δηὰ (]δηδηῖ 
οὗ ΑἸεχδῃάπηλ). 

Μοάδγῃ τύυϊΐῖοῖβ ἤᾶνα αἱζογθά ἐμεῖς 
γἱ ον 5 ΟἹ 115 5Ὀ)]εοῖ, Βαυτ, νῇο Ἰονεὰ 
ἴο 566 1 Θδοῦ ψόοσκ Π6 οἷον ργοάυςϊ οὗ 
ἴνγο ““τοηάδηοὶθ5," 4 {Πη|1|ν 6 γ54]}158 σοΥ- 
τεσσ ἃ Τυάδικίησ, ρυϊ ἴῃς ἀαδία δἱ 
130, νι ουϊ ΔῺΥ δυϊποῦγ, δὰ νιοαυϊ 
οΔττυὴρ Τουνοοῃ ἴο οἰμοῖβ. σ᾽ ]Κ- 
ΤΩΔΥ 4065 ἰξ Ὀεΐψεεῃ τος δηά 110. 
ΟΥδοΣ υυίεῖβ, βγη ἴο ἴμ6 ορροϑβὶ(6 
Θοχίγεσωθ, μάνα ρἰδοθα [ῃ6 ἀδῖβ ΥἘΓΥ ΘΔΥΪΥ 
ἰηάςεά : Ἐοδεχίβ, 237-41; ΤονΏβοη, ἴῃ 
16 Ῥοριηηϊηρ οὗ 37. Τῆς Ἰαῖοσ ἀδῖθβ 
ΜΕΙΟ ἄχοά ἢ ἃ νἱοῖν ἴο μα ΤΟΟΙ (οσ 
τῇς ““τεμάεηοϊς5," δηὰ (ῃς “εὐϊίηρβ " 
δηά “χο- οὐ ηρ5,᾽ Ὡς τὴς (σοβροϊὶ νγὰ8 
8814 ἰο οὀχδιδιῖ, τς ῥγοῦϊθιη Ὀείηρ ἴο 
ἴΔκ6 85 το} {πὲ οὖ οὗ ἴῃ6 Ξεοοῃὰ 
ΟΘΠΓΟΣΥ 8ἃ5 (6 δνυϊάθησε ἴοσ ἴΠ6 δδυὶν 
ὀχιβίδηςς οὗ [ἴῃς Οοβροὶ Ἄοουὰ ΡῈ 50Ρ- 
Ῥοβϑα ἴο βυβθεσ. ΗΠ ΠΡΟ 6] 1 δῃὰ Βυηβοη 
ὅο ἴῃε ἔαγίμεθοὶ ἰμ δποϊάϊηρ ἴῃδὲ [ἰ6 
Οο5Ρεὶ υπάογινεηί σοηβίδηϊ γενιβϑίοη δηὰ 
αἰεγδῦοῃ, ἀπὰ αἀϊὰ ποῖ δϑϑυπια 115 ὅπ 8] 
ἔοστω υη8}] δἴϊεσ (ἢ ἔμπας οὗ Γ 511η Μαγγτ 
(ϑΑΥ 150)ὲ. ΟΥ̓ [Ὠ15 “ Ἔνδῆρε]ς Ῥτοῖδι, 
ΜΠ 118 σοηβίδηϊ τηοἰδι ΟΡ Ο515, 3 1Π6ΓῈ 
158 ὯΟ ονἱάδθῃηςθ. Βυΐ 4 ἰδῖρε οἶδϑθθ οὗ 
ὙΪΓΏ65565 ὈΘρη ἴο 866 [Πδῖ 5οπὶ Ὁ͵ΤΩ6 
Ὀεύνεδη ἴῃς γεᾶῖβ ὅο δηὰ 70 165 τῇς 
ἀδῖε οὗ ἴῃς σοϊῃροϑιοῃ οὗ οὺὖγ Οοϑβρεὶ; 
δΔη4 τἢς δνιάδῃος ἴοσ [18 185 ἢοΐ ΙΏΘ͵Γδ 
ξυοϑοοσκΚ. ὙΠεγα 15 ποίπίηρ ἴῃ ἴῃ 6 
Οοθραὶ ἴο πίηξ ἴο υ5 ἴμαὶ 76 Γυ5α ] θτ 
δά ἰτοδάγ []16η, της (ἢ6 τϑηρ]Ὲ νὰ 5 
ἀεκιτογεά. Πα ιρῆϊ οὐ (ῃς ἀἰ5. 1068 
(Μαῖὶ, χχῖν. 195-20) δά ποῖ γεῖ ἴδ κθη 
Ῥίδοθβ. [Ι͂ἢ ἴδ ρτθαΐ ῬτΌρἤ ΟΥ οἵ [6518 
ἩΠοτοίη (ἢ6 ἰγρίςδὶ ἀοοισυσςοη οὗ [6 1- 
ΒΔΊΟΤῚ ΔΡΡΘΑΥΒ ΠΑΙΟΪΥ απ ἢ ρι 5 Π 4 Ὁ]6 Ἰὴ 
Ῥοϊηϊ οἵ "" ρεσβρεοῦνε οἵ ἔπιε ἢ ἔτοῃῃ ἴῃ6 
ἡιάρτηδης οὗ τῆς νῇῆοϊε που, [Παγα 
νοῦ Ἱα βυγοῖὶγ Ὀ6 Ξοῦης ψοτγά οὗ σοϊητηθηῖ 
ἴγοῖὰ ἴῃ6 Ενδηρο σέ, ἢ ομ6 στοαί ῥοῦ- 
ὕοη δά Ὀδθ σοτρ]οίεα δηὰ δα ρα5866 
οὔ οὗ ῬτΟΡἤΘΟΥ Ιῃἴο Ὠβίοτυ, ψἢ1]8ῖ (ἢ 6 
ΟἾΠΟΙ τοιηδίπθὰ γοῖ ὑπ] 6}16 8. ϑοπΊα 

1 δοίη " Ενδηροϊεη,᾽ Βαῖ ἴῃ δί5 Ἰαἰεβὲ υγοτῖς 
Ἧς γἴἷδςαβ ἰΐ τ᾽ ΒΟΓΥ δῆεν ἴῃς [411] οὗ ]εγιβα]εηι. 
᾿ ΕἸπΙεἰτιπρ, Ῥ. 497. 

3 Ἡο]ϊΖτηδηη. 

ΧΧΙΙ 

οὗ τῆς βαγίηρδ 0811] ἴοσ βοἢ σοπιηδηΐῖ, 
ΤῊΘ ῥτόρθοου [Πα ἴῃς δηὰ 5ῃουϊὰ σοτηθ, 
ΏΘη ἴῃ ροβροὶ οὗ ἴῃς Κιηράοιῃ δαά 
Ὀδοὴ Ρσοδοῃθα ἴῃ 411} (ἢς πψοι]ά, ἴοσ ἃ 
ΜἸΓΏ655 ὉηΪΟ 41} Ὠδίίοῃ 8 (χχίὶν. 14); [6 
Ῥτογαῖβε {παὶ [15 ρεπεγδίοῃ 5Βου]ἀ ποῖ 
Ρᾶ585 {1}} 411 {λε86ὲ [Ὠϊηρθ γετα Π]Π]16ἀ 
(χχῖν. 34); ἴῃ υκῖοσ βυγρσῖβα ἢ ΠΟ ἢ 
ἴβοθα οδἸΔπηηο9 ϑῃου!ὰ ονεγίακα τωθῃ 
(χχὶν. 36---1) ; 411 [ἢ656 τεοεῖνα ἴΏ ΘΓ 
τηοϑὲ ρον ΓΙ σομγηθηῖ ἤθη ἴἢ6 ΟἸΓΥ͂ 
οὗ 7επιβαίθη [498 ἰδ] θη δι άβδι (6 
Ποιτοῖβ οὗ νψᾶσζ, δῃὰ (ῃς βϑοοῃά 50θῃ6, 
ὈΘΠΙμα 1, 15 ἀϊδοϊοϑεὰ ἴο ἴῃς Ἔχρθοῖδ- 
ὕοη. ὙΠΟ Με 411 (ἢς ““ 8018 
οαϊίοῦβ ἢ γῆο, δοοογάϊηρ ἴο ἴῃς Τὰυριη- 
βεη 50 ῃοοὶ, γογα ἰνγᾶυβ δ ΜΟΥ σεραὶσ- 
ἵῃὴρ δηὰ {ππηηληρ ἴῃ6 ἢἤτθ Ἃοβρεὶ" 
ΤῊ ΔΏΒΨΘΟΙ 5665 ἴο ὃς ἴῃδὶ ἴῃ6 “νοῦς 
Ὀείοτα υ8 νὰ8 ψΠτοῃ Ὀείοτε (ἢ 6 {118]- 
τηοηΐ οὗ [ἢὯ6 ὈΙΌΡΒΘΟΥ, δπὰ ψὩ]15ὲ [6τὰ- 
58]6 1} θἴ͵Ὃ8 5111} ἃ οἰ, δηὰ ἴῃς [68 ἃ 
πδίίοη, δά ἴῖἢ6 ἴθαρία Οοὐΐβ ονῃ 
ἤουβ6. ὙΠΕοΙΘ ἃζὸ ἴποβο, ᾿μαἀδοά, ν᾿ ῖο 
τείυϑε ἴο δάμη δὲ [6505 οδπ ᾶνο ῥῖο- 
Ῥμοβίοα τῇς ἀδδβισυσθοῃ οὗ ἴῃς ἴδιΏρ]6, 
Ὀοοαυδα ΠΟΥ ψ]8ὴ ἴο δχοϊιθ Ἔν σΥ 
ΒΌΡΟΓΩΔίαυΓαΙ οἰθγηθηῖ ἔσο Η!5 6. Βυϊῖ 
ΠΙΒΊΟΣΥ 5ῃουϊὰ μοὶ Ὀ6 ραγεὰ ἀἄονῃ ίοσ ἃ 
ῬΓΘΟΟΠΟΘΡΏΟΩ οὗ (15 κὶπά, ὙΤμαῖ ἃ 
ΒΌΠΓΏΪΒΕ ΟΥ ἐοσευοάϊηρ οὗ [Π6 ἀεβίσγιο- 
ἄοη οὗ (δε ἴειρὶς Ὠυηρ δρουϊ [ἢ ΘΑΙΪΥ 
ῬΓΘΔοΠρ οὗ ΟΠΠΒΟΔΙΙΥ 15 νΕΓΥ ΟἸΘΑΓ, 
ΤῊ Ιογὰ υδοα ᾿ξ 85 ἃ ἄριιγε οὗ ΗΙ5 ονῃ 
ΓΕΒΌ Στ ΟἴοΩ ; “’ ἀΕϑ5: ΤΟΥ (ἢ 15 (εμρὶς, δηὰ 
ἴῃ ἴἤτος ἀδΥὺς 1 ν1}} ταῖβα 10 ὕὑρ ἢ (Το 
1, 19) ; δηὰ [818 ψὰ5 τωδς ρατὶ οἵ Ηἰ8 
δοουβδίοη δὲ ἴ[Π6 ἰδαϑδὶ (Μαῖί. χχνἹ. 61 : 
Μαῖκ χὶν. 58). 1ἴ ννὰβ ρατὶ οὗ ἴῃ ᾿ἰηαϊοῖί- 
τηδηΐ οὗ ϑίερἤρΘ; 4150 : “Ὗε πᾶνε Ὠβαγά 
πὰ Β4Υ ἴῃαϊ [658 5}4}} ἀδϑίτου ἰἢ]8 
Ρίδος" (Αοἰβ νὶ. 1:4). ὙΠΕῸῪ ψεῖα [2156 
Μ65565 ΜΏΟ 54] ἃ ἱϊξ, Ὀυϊ [66 νγὰϑ 
8026 ροτὰ οὗ {τ ἴῃ (6 δοοιιβδίοῃ, 
8ἃ5 ἴῃ τῆς Ῥάγα 6] ομδα δραϊηϑὶ τῆς [,οτά, 
ΤΟ ἀεδισυσοῃ δα Ὀδοη τηθηξοηοά, 
ἴο 54Υ ἴῃς ᾿ἰοαδῖ. Απά νῇῆδϊς πνοηάδογὺ 
ΤῊΙ8 ΨΏΟ]6 ῬΓΟΡΏΘΟΥ, ἴῃ ὈΟΙᾺ 1158 Ῥαγίϑ, 
ῖ5 Ὀυὰϊ δὴ διρίοσ ἰτοαϊμηθηϊ οὗ ἴῃς Ρῥ]ο- 
ἴτε ἀγάσ ὈΥ δηϊοὶ ἰοὴρ Ὀείοτε: 
ΦΑΙΟΣ ἰἤγθοεοοσα δηὰ ἔνο δαῖτα 5}4]] 
Μδβϑιδῇ ὃς ουϊ οὔ, Ὀὰϊ ποῖ ἕο ΗΠ 56]: 
δΔηἀ τῆς Ῥθορῖὶς οἵ Ὡς Ῥυηποα (ἢδὶ 5}4]}} 
ΟΟΠῚ6 514}} ἀΘβίσου (ῃ6 οἰ δῃὰ τῃς6 5δηο- 
[ΌΔΙΥ ; 8π4 τἢς δμᾶ (Πεσθοῦ 5}4}} Ὀ8 
ΜΠ ἃ Βοοά. Αμπὰ Ηε 5841} σοηᾶστα ἴῃς 



χχὶν ἹΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ. 

οονθηδηΐ ΜΠ] ἸΏΔΗΥ͂ ῸΓ Οὐδ νοοῖ : δηὰ 
Ο1ὴ [ὴ6 τηϊαϑὶ οὗ [ῃῆ6 νοοῖὶς Ηδ 5141] οδιιϑ6 
τῆς 5δοπῆςς δηὰ [6 ονδίίοη ἴο ς68486, 
δηὰ ἕοσ ἴἢ6 ονοσβργοδαϊηρς οἵ δροιηϊηδ- 
Ὠοῃβ5 Ης 541} τηδκα 1ἰ ἀδβοϊδίθ, ὄνθῃ 
ὈἘΠἅῸ] τῆς σομδυτηχηδίϊοη, δηα (δὶ ἀξδίοσ- 
τηϊηοα 504}} θ6 Ρουγεὰ ὕροῦ ἴῃς ἀ680- 
Ιαῖς " (4. ἰχ. 26, 2)). ὕρομῃ [16 
ΜΟΙ, [ῃ6 ΟΡΙ που ἴἢδιὶ ἴΠ6 []} οὗ Τοτὺ- 
86] 61Ὁ Μὰ5 Ὡοΐ Δοσοιλρ 5η6α ἤδη [ἢ]5 
Οοδροὶ νὰϑ Ρυ] ]5η6, ἢ845 ραϊποα 
δτοιηά, δηὰ Ὀδοορὴα ἴπ6 ρϑῆεσαὶ δε]ϊεῖ; 
1086 ΟἿΪΥ τόβοτνα Ὀεὶηρ [ἢ18, [δι ΤΏΔΗΥ 
6 αν ἴη6 ἢτϑι ἀταίς οὗ (ἢς Οοβρεὶ ἴο 
Ἦανα Ὀδθῶ 1η δχίβίδηος Ὀείογο αἍὉ. 70, 
11:15 θαὶην δδβεογνασάβ βυρ)]εςοιθὰ ἴο ομδ 
ΟΥ̓ ΤΏΟΥΘ ΓΕΥ 5] ΟΠ 5. 

8. 22. δέ ὥηρ ὀζογε.--- ΟἹ ἴῃς οἴδος 
Βαπαᾶ, 11 15. Ῥσόθαῦ]ὶς (ἰδὲ (ἢ6 ἀσδίσγιο- 
ὕομ οὗ ἴδ6 οἷ νὰ8 ποῖ ὅσ οὐ ἃ 
σοῃϑίἀοσα Ὁ] 6 ὕμπηα Ὀείνοθ [ἢ6 ἐνοηίβ 
οἵ (6 Τ,ογ 5 [ἴδ δὰ ἴῃ6 πη ρ τηυϑβὶ 
ἤανθ δἰαρβοά, οὔ ἴβοσε νου θῈ ἢ 
ίοτοθ ἴῃ ἰῇς νόσάβ, “ἀπὸ [ἢ15 ἀδγ" 
(Μαῖξς. χχνὶ!, 8, χχυἹ. 15). Ὑμαΐθνεσ 
ΤΏΘΟΣΥ γῪα ᾿ἰῃο]]η6 ἴο, οὗ ἴῃς οὐρίῃ οὗ 
ἴῃς (σοβρε]8, 1 βθϑηλβ ἀρτεϑὰ (δι βοῦλ8 
Ὦμηθ τοῦδὲ ἤάνα εἰδρβοά Ὀεΐνεθῃ τἢ6 
Ἐσδυττο οι δηα [Π6 ρσαβθηϊ πλεγαίνοϑ 
δίῃ ῥγεραῖθὰα ; πῇθίθοῦ τῃ6 ΤἤδοΙΥ οἵ 
δῃηιοσδάσηξ ργοδοβίης οἵ οὗ νυτθη ἀοου- 
Ἰηοηῖα δηά τηοβί ἔανοισ, [Ι͂ἢ τἢ6 οδβ6 
οὗ ὅὲ. Ταικο, ἴὭοΙα οδῦ 6 20 ἄἀουθί. 
ΜϑηΥ μαὰ ἰδκεὼ ἴῃ μαμὰ ἴῃ6 ἢἰϑβίοιγ οὗ 
716805 (μ|κὲ ἰ, 1). Τῆς τὐδαϊοηβ οα 
115 Ῥοϊῃϊ ἃ.Ὲ βοδῃίυ, δῃᾷὰ ἠοῖ τη ἢ ἴο 
δα (τις, Ἰτϑηθουβ (1. 1) [6115 1.8 
ἴδ ἴῃς Οοθροὶ οὗ 85:. Μαί εν 'ψᾶ5 
πιο ΨὮ15ὲ ΒοΙοσ δῃὰ Ῥδὺ] σϑῦὰ δί 
Εομης;3 ὃυῖϊ 1 [8485 Ὀδδὴ [51] ζΣὸ- 
τηλικοαὰ τῃδί ("18 18 σίνθῃ ΟΥ̓ [σγϑηςδι8, 
ΒΟΐῖ 85 ἃ Θοῃ ΠΡυςοη ἴο σΠτΟΏΟΪΟρΥ δἱ 4]},3 
Δη6 νγὰ τηιιϑὶ ποῖ ἰΔῪ ἴοο τηυσἣ 5.655 ΟἹ 
τ, Τηδ τδαϊάοῃ ἴπαἰ Μδιίῖθον σουηδϊηθά 
ἴῃ Ῥαϊοϑῃθ ἴογ δίϊδεῃ γϑᾶγβ δῆ τῇς 
᾿Αϑβεβθηβίου, δῃὰ ἴδῃ ἀεραγίοά, ποιυ]ὰ ὕ6 
Ἰησοῃπιβίθηϊ νι [815. ὕροι ἴδε ψΠοΪΟ, 
6 ΤῈ Ῥυ5η6α ὈΥῪ ΡῥγοΟΡΔὈΠ  Π165 οἢ οἰ Π ΟΣ 
5ἰ4ς ἴονναγὰβ ἃ ἄἀδαίες βοιῃθνῇοσε δρουΐ 
64-ὄς. ΤΕ 50ς]4] δηκὶ ρο]ῖοαὶ σση- 
αϊάοῃ οὗ Ῥαϊδβεηδ δ ἰμδῖ ἴτης [Ὠχοαιοηδὰ 
ἃ ψτεαῖ οὐἱϑδῖὶβΊ. Θοοεῖν τνᾶ8 ἴαϑι ἀδθ- 

1 Τῆωυς ΘοΒοηϊοῖ ρΐδοοβ πὸ ἀδίο δου 70, δὰ 
Κείπι Ὀείοτε 70, ἴμε αἀἰβεγεηος Ὀεΐπρ' ΟἿΪΥ ἰδδῖ 
οὔς Μ ποῖ δάπιϊξ δῃ οἰθπιοηΐ οὗ ρσορῆἤεογ. 

3 (ομρ. Επρευίυ, ν. 8, . 5 Μοσγξοῃ, 

ΟἸΐηρ ᾿μῖο δηδγοῦν, δὰ ἴμοτα βθοιηοᾶ 
ὯΟ ΠΕΟΙ͂Ρ το ΔῺΥ αὐδτΙίοσ. ΤὭοΣΘ γὰ8 
ςαρθηΐ ΤΟΆΒΟΏ [ῸΣ ἀδβιππηρ ἴο 5θοῦζα ἴῃ 
ἃ Ῥοστ)δΏσηϊ (ΟΠῺ, (οΥ ἴῃ6 [ἐν ]58}} σου- 
νοτῖβ, ἴὩ6 Οο5ρεὶ ἰδοῖβ ὙΠΟ δὰ 50 
Ἰοὴρ Ὀδοα ριθδοῃρα ἴο ἴζοση ἴσοηὶ οἵα) ᾿ 
υδαϊύοη, δηὰ ρδυῆδρβ ἔζοϊῃ ϑβοραγαῖθ 
Δα ἔγαρτηθηῖαιυ Ὠδιταῖϊνος. Αὔἶοῦ (ἢ 6 
ἀφαῖῃ οἱ (ΟἸδυάϊι5, ἃ πεδάθδα ἢο ρτεαῖ 
ἰογαβισῃϊ ἴο ἀἴβοοσῃ ἴῃ 6 ΡῈ] τθδὲ Ὀεβοὶ 
(ἢς Ἰονϑ Ὡδάοη. ΒΕ Ϊχ, ἴο δάορε [ἢ6 
ὈΠΟΥ σΟὨΟΙδθμ 6855 οἱ Τδοιϊζιι5, “' διγ οι 
ΘΥΘΙΥ Κιηά οὗ σι Εν δηα ἰυδῖ, ἐχογοϊϑοα 
1ῃ6 το δὶ οος νι τῃ6 5ου] δῃὰ βρὶπὶ 
οὗ ἃ 5ἰανθ" Τὴρ γοδιβ οὗ τηυίιδὶ 
τηϊδίσιδὲ είν ἴἢ6 σοηαθοσίοῖβ δηὰ 
ἃ Ῥιοιά δηῃᾶὰ 5.116 τάσθ, μδὰ τηδάθ 
δονογῃιηθηΐ δἰσηοϑὶ ᾿τ ροβϑὶῦ 6. ὍΤνο 
γεαῖβ οὗ πομῃμοϑὲὶ οημάδανουῦ οὐ [Ἃἢ6 
Ρατί οὗ Ἐδβίυ5 (Α.Ὁ. ὅο-ὅ2) οουϊὰ ἀο 
1|||6 ἴο τθοδ]} 254 ἔτοτ [15 δηδτγοῆγ. 
ΗΙ9 βιισσθβθοῦ ΑἸ ίηι5 (62--4) νὰ5 ἃ 
ΤΟΙ ΣΟΌὈοΓ, Ὀεηΐ οἡ ρψεϊηρ ροϊά ἔτοτῃ 
ΔΏΥ ΟἸΑΙΙΟΙ ΌΥ ΔΩΥ͂ Τηδᾶπη5. ΏΘΩ ἢδ 
νΔ5 ΤΟΟΔ]]οα, ἢ ορεηεα [ἢς ἀοοῦβ οὗ 1] 
[6 ῬΠ5οΏ8, δηά “Ἰεῆ [6 ᾿Γβοη5 ΘρΡίγ, 
Ὀυϊ (ἢ Ἰαπὰ 8116ἀ νεῖῖὶ (Ὠϊδνε8 " (7 οβ ρΡἢ, 
“Αμδᾳ.,᾿ ΧΧ, 9. 5). Α5 τῆς οδηάϊΐο ἤδτηθ 
᾿Αϑδίβ ἃ βῆδαου ἴσου ἰδ6 11η16- ἰδ, 50 
ἀϊὰ τΠ6 νἱ] δῖον οὗ ΑἸθίμυβ ἀρρϑασ ἀυ1} 
Ὁγ ἴῃς Ἰ᾿ἰσξ οὗ 15 ϑιιος 6550 15 στηϊδάθοάς. 
(σεβϑὶυ5 ΕἸογις (ΛΑ . 64-66) ννγὰβ ἃ τηοῖα 
Ὀγιφαμα, το πιδὰ οτερί ἰηΐο ἴῃς ΚιηρΙν 
δ6ελῖ. ΄ βορῆιβ8 δὴ ΠΑΙΪγ δηὰ νογάβ 
ἴο ἀδϑοσῖθε δ15 οοράυςῖ, ΤΑ ΓΑΙ5ΟΣΥ οὗ 
1ἢ6 Ῥδορῖὶς ὑμδσ [818 δν]} βυςοσοϑβίοη 
ταιδὶ βᾶνα Ὀδθῃ ρτοδὶ: [ΠΕΣ Θηδυζδησα 
ἰᾳχϑὰ ἴο ἴῃ6 υἱηοξῖ “Ηον Ἰοηρ, Ο 
Ιοτὰ ν᾽ [Ιτ νὰβ ἱπηροβϑὶῦὶα ἴπαὶ [ἢΪ8 
βῃου α ἰΔϑῖ, Τῇ οἱουάβ ψεζὰ ραίπουηρς 
50 πος μαι (ΠΟῪ τηιϑὲ δἱ ἰαϑὶ εχρίοάς 
1η τυηάοτ, δὰ ἴῃ θο]15 οὗ ἤδάνθῃ τὶ 
(411. [τ νγγὰβ ὑγοῦδ ον τὰ τα ἄπιθ οἵ 
ἔδνθγ ἢ} δχρθοίϊδθοῃ ἰδαὶ (ἢς (οβροεὶ 
Ὀείοτβ υ5 58 Ὀγουραϊ ἰπῖο ἃ τυτι θα 
βῆαδρθ. Ῥδιδῦϊος πὰ ἱπηᾶροὸβ οἵ ἰὴς 
δτεαὶ Ἰυάρτησηΐ, ποῖ ῥτγεβεσνεὰ ὉΥ (ἢ8 
οἴδοσ Ἐνδῃρε δίς, ἂτρ στοιρθα ἤσχα ὈΥῪ 
σὲ, Μαίζῃεν (χχίν. 43; χχν. 46). Τῆς 
γψνοσὰβ οὗ 6515, ρεμβηδὰ ὃὉγ 8ι. Μαίϊῃεν 
δίοῃθβ, πγυϑὲ ἤᾶνθ βθεῃγεα ΓΟ Ρῥτο- 
Ῥῃθς οὗὐ (1ϊ8 ουδ]θβθοῆθς {ἰππ6: 
“ὙὙμετείοσα τ... δᾶρίθβ Ὀ6 ραϊπετοά 
ἰορείμεγ" (Μαῖξ, χχὶν. 26--2ὡ8), ΜῈ ἃ 

1 Ηΐκι, ν. 9. 



ΙΝΤΕΑΟΘΌΟΤΙΟΝ. 

ΒΟΟΙΕΙΥ δθουϊ ἴο ρατὶ δϑυημάοσ, πὰ τῆς 
σοηϑίδηϊς ἴδδυ οὗ ρεϊβοουοῃ, ἴῃς ἀ15- 
ΕἸΡΙ69 ἢγυκῖ παν Ὀδοοῆς σοηνποσα 
ἴθδε τῃ6 ῥγεοίουβ ἀδροβὶ οἵ τῆς Οο9- 
ῬῈῚ τηῦδὲ ηο ἰοῆρει Ὀ6 ἰτυκίοα ἴο [[- 
ἀϊᾶοη «αἷοβθ.0 Μεῖζον 15 ἀσραχίίηρ ; 
οἴει Ὦδνε ζοπθ. αἊΑμηὰ τ:τῃογείοστε ἰῃς 
Αροβῖῖα ρδίπειβ ἱπίο ἃ Οοβρεὶ [6 
ἰτεάϑυγε οὗ ρῥσεδοιηρ ἴπδὲ [ῃ6 (δυτγοῆ 

Ἧον [Ὧν ἀϊά ἢδ6 086 Τηδίοτ- 
1415 Θχιϑηρ δἵ [6 ὈΠῖδ ἢ ΔΠα ΠΟΥ͂Ν ΤΔΗΥ͂ 
πα 5 οὗ ἴδ ΜΕΙῈ ἴῃ οχιβίοποο ΤῸ 
ΔΏΘΜΨΕΙ ἴΠ656 Π.ΘΒΕΟἢ 5 15 ΔΌΘΟΙ [6 ΪῪ ἰση- 
Ῥοϑϑῖθ]ϊα ἢον. Τῇδ φεοησσαὶ 5041 οὗ 
ἈΡοϑίο!!ς ργθδοπίησ, 885 ΟἹ θεῖον (Ὠ1η}68, 
ἰουτηθα ἴἢς ρτουμάνοτκ: ἰξ ννᾶ8 86], 
δηδ 5414 δραὶη 0880] 11 Πδὰ {8116 ἰηἴο 8 
ἄχοα ἴοστη οὗ ποζσάβ. ϑρδεςῖδὶ στεροτῖβ 
δΔηἃ τπιΐσῃ τοζογάβ οὗ [815 ἀἰδοουσεα 
δηὰ τῆδι ἸΟΌΓΏΘΥ ΤῊΊΔΥ πᾶνδ ὈΘΟῺ ἃνΔ1}- 
ΔΌΪς : δυϊ ἃς δειηρὶ ἴο ἀϊἰδεπίδεηρὶο 
ἴθοτὰ 18 νδίη, ἰ τηἀοδα (ΠΟΥ δὲ ἰο ὃς 
ΒοιρὮϊ αἱ 4]}, 
ᾧ 23. 7.» λὲς 12ε δαί οΥ 146 Οοεβεϊ ας τῦέ 

ἄαυε 42 1---15 ἴὉ15 Δρρτοχίτηδίῖθ ἀδίβ ἴο Ὁ6 
οοηϑἀοτεα ἰῃδὶ οὗ ἴῃς αἀτεεῖ Οοϑβρεϊ, οΥ 
αἱ οὗ τῆς Ηδθῦτον Μεαιίμον, δἰϊοσνψασαβ 
Το-εαϊϊδὰ δηὰ ἰτδηβίδίεα δ ΤΏΘ ΔΏΒΨΕΣΙ 
͵5, (ηδξ 411 τἰῃ6 τϑαβϑοηϊηρ ἴῃδὶ τρδκοϑ 1ἰ 
ῬΓΟΌΔΟΌΪς τὲ (ἢϊς σοσροὶ νὰ8 τυ δῦ 
Ῥείοτε ἴῃς ἀδϑιτισοῃ οἵ ΓΘγυβα] πη), ἐχ- 
οἰυάεβ ἴῃς ποῦὔοῃ οὔ δὴγ βυῦρβεαιυςδηὶ 
οὐϊῦηρ, ὙΠΟ πουἹὰ διηουηΐ ἴὸ ἃ 
τοοδϑίην δορὰ τοοοηβισιοῖοη οὗ [(ἢς 
Οοβροὶ. ὝΒοεῖα που Ὦᾶνε ὈδΘΩ 80πλς 
Το- διτδηροιήθης οὗ (ἢ6 δβομδίοϊορίοδὶ 
τοαϊο!οηβ, 80 45 ἴο ἀἰξάηρι!βη [τἢς 

βοἄ, το (δὶ νῆϊοῃ 51} ατνναϊοὰ 
δΙΙδΙοπ, Απά, οὔσας τόσο, ὑροὴ ψδῖ 
ἀοα8 1015 ἴΏδοτγ οἵ το- ἀὐϊπηρ τοϑῖ, τὶ ἢ 
88 αἀἰδίυσρεα ἴπ6 νἱδίοῃ οὗ 850 ἵωδηΥ 
τηούσσῃ ττεῖβ ἢ ὕροῃ ἴνο Ροϊηΐθ. [ἢ 
8ὴ οΟὔβουχε αυοίδτιοη, ἐσρέά 15 δεϊά 
ἴο τὴδᾶῃ ἀἰδθοουτβόβ  Δδηά, ἰτἰἢοτχείοσζοε, 
Μαῖίμον στοῖς τῃ6 ἀἰβοοιιγοε οὗ 6518 
ΟἾΪΥ, δῃᾶ ἴῃς ἐφερές ετα ἱηοογροζαῖθα 
ἴτοῃῃ δῖ, Μαῖκ; δῃά πος “" δΥθΤῪ ΟἿ6 
Ἰητοσρτσεῖςα "τῆς Ηδρτον ὥρα Ἰηῖο στοαῖς 
(85 ἢ6 85 40]6,᾿ [Πογδίοσθ, ἴἤθτο ννᾶβ 
ΟὨ6 ἰδῖοσ σσδϑοὶς [γα 9] ΔΏοΣ οὗ Μαίίῃεν, 
ἀἰδογοηὶ ἤοῦὶ ἴῃς Ηοῦτον ἴῃ 115 50Ὁ- 
δίδμποθ, ἃ8 δ ὐσδοϊησ αἰδοοῦτθαεβ δηᾶ 
ὀνθηΐβ ἰίοο. Βυΐϊ (6 νοτὰ ρρία ἀοδ65 
ὨΟΐ ΠΕΟΟΘΘΑΤΙΪΥ, ΠΟΥ Ἔν ἢ ὈΓΟΌΔΟΪΥ, ὈΘΑΓ 
[0.15 τηεδηϊηνρ, ἀμ Ῥαρίδ8 δνυἀθηιν ΚΗΘ 
Ὧο ἀϊβείεηος Ὀεΐϊνδοη ἴῃς δβίδρὶς οἵ 

ΧΧν 

σὲ, Μαιίπονβ Οοβρεὶ, δηὰ (ἢδὶ οὗ δὲ 
Μαῖκ; Ὀοΐῇ σεῖς (ὐοβρδὶ Ὠϊδβίοσιεβ. οὗ 
[86 βάση ιηδ, Αηά, 50 (ἃ 85 ἰδ σϑ- 
τολῖκ δῦουϊ [6 Ιηϊοτρσούηρς ἴῃ6 Ηοῦχεν 
Οοβραὶ ἰβ ἰο 6 ρῥγδϑβοῦ, ἴἴ τηυβξὶ 6 
τηδδηῖ ἴο ΔΡΡΙῪ ἴο ἃ [ἰπιϊϊθα [τΏ6, ἴοσ, 
Ὀογοηά 411] ἀουῦδὲ ἴῇῆς Οοβρεὶ οὗ ϑ8ι. 
Μαίίον, ἴῃ 115 Οτϑοὶς ἔοπ, Ῥγἃ8 ἰὴ ὁχ- 
ἰδίσῃοθ ἤθη Ῥαρίδϑ ᾿ἰνθὰ, Μοδῃξμιηο, 
ἯῈΘ αν ἃ Πρῃϊ ἴο δϑῖς Ψψῃγ, "ἢ {ΠΟῚ6 
ΝᾺ8 41} (15 οαὐἰπηρ δηὰ οοηρασι- 
808, ΟΧίοπαϊηρ (Ὧἃσ ['ἴἴο τὴ6 5ϑοοηά 
σοηζγ, ἰὸὶ 5 ἀοὴθ Ἰἴῇ ἃ ΤΩΔΏΠΟΙ 50 
ῬοΙβιποίοσυ. ΑΩΥ δαϊίοῦ οουϊὰά δᾶνὰ 
Ὀτουφὰξ ἴἢ6 γος βγῃορῖὶς (σοβρεἶβ ἰηΐο 
ΔΥ ΟΙΟΘΟΥ Πδιοηγ, ΜΠ ΘΓ 5518]] 
(σου δ] οὐ ἱηιε! σοηοθ. [ΙΓ ἰἢς οσρίηδὶ 
Μαῖκ ψἂβ8 υδεῦ ἴοσ ἴῃς στουπαποσίς οὗ 
ϑῖ, Μαιμονβ Ὠἰβίοσυ, ΨὮΥ ὯΔ5 (ἢ6 ἰαῖοσ 
Ματῖὶς ἀδρατίθα ἔγοτι 11 ἰῃ 850 ἸΏΔΩΥ ΡδΓ- 
συ ϊατβῦ ΕνεΙ ἰδίου Ὠδηὰ νου] ᾶνα 
δἰπηδα δἱ οιεαδίεσ σοῃίοστη  ὑεῖνθοη 
ἴνο ΟΥ Ιπογὰ6 δχίδιίίηρ Οο5ρ6}8; ἴδ6 
ἀἰβεγθηοοβ ἴδδὶ τοτηδίη οὐρῆὶ δὲ 16αϑί 
ἴο ψυατὰ 8 ἴτοπι (ἢ 5υβρίοίοῦ οὗ 8 
σοῃϑδίδης ῥὑζοοῦβϑβ οὗ ἔτος οὐπηρ δηά 
Δἰτογδ ἢ. 

ἢ 124. 714 Ῥοεέμίαίς 9ο,ΧΓἡἮὨ 7Ζὥπέ.---Ἰὴ 
ἴῃ6 ἸοΏρΟΥ ἀϊδοοιτθοβ αίνδη ὮὉΥ 8.. Μαῖ- 
(Πονγ, ΤΩΏΔΗΥ͂ 5Δυ]ηῦ5 416 ραϊμειθὰ ὕὑρ 
ΨὨΙΟΝ ἅτε τεοοτάρα οἰβονῃοσα ἢ σοη- 
ποχίοη ὑἱ{ὰ ανθηΐβ ἴἢΔὶ ράνθ σῖβα ἴο 
ἴθ (ςἢ. ν.--νἱῖ., χ,, χχὶ!!.). ΤῊΐ5 15 ΘΟ- 
5ἰϑίθης σῇ ἢ [ἢ6 Ὠγροίῃ 6815 οὗ ἃ βϑεραζαίθ 
ζοἸ]οοϊίοη οἵ ἀϊδοουγϑδος, Ὀυξ ἰδ ἀο0653 ποὶ 
ΌΥ ΔΗΥ͂ ΙΩ6Δη8 ἀεοτηαηα ἱ. Νοσ 15 ἰΐ 
ΘΑΞΥ ἴο υὑπάογϑίδῃα πον ἃ νουἹὰ Ὀς Ρο9- 
81:016 ἴο σοῃροβα ἃ νοϊυπια οὗ ἀϊθοουγβος 
ψῖβους τῆς ἰταιηόνοῦκ οὗ δνθηῖϊβ ΟἹ 
ψΏΙΟἢ (ἢ6 αἰδοουζθοθ ΜΟΙ ἤυσηρ. [Ἂἢ- 
ἀεοά, [15 αἰ που Ὧδ5 Ὀδθῃ ἔΓΔΏΚΙΥ 
δατηϊ6α, ΝοΥ [85 ἴῃς οἰεηθηΐ οὗ ὈσΩΘ 
τεοεϊνεὰ κυϊῆηοϊοηϊ σομβιἀδγαϊῖίοη ἔσγοσα 
ἴῆοβε ψῦο ἰοϊϊον (μθοτὶθβ οὗ σεἀδοιὶοη. 
ΤΙ͵ ἴοσ Ὄχδῆρίθ, [ῃ6 τϑαϑοῦβ Ὀ6 οοῃ- 
αἰαϑῖνα ἴογ βυρροβίηρ ἴμαῖ [ῃ6 (σοβρεὶ οὗ 
51, Μαίίζον ννγὰ8 ντιτῖθη Ὀοίοτα ἴῃ 6 (]]} 
οἵ 7 ἐπι84 161, ΔΏΥ ΤΠΘΟΙΎ ἩΏΙΓἢ ΒΌΡΡΟΒ65 
ἴχγεθ οὐ ίουγ βίαρϑϑ οὗ 115 ΘΟ ΡΟΒΙ ΟῚ 
Μ}} δηα 1156]{ ργθϑϑθα ἴο ἀθδίῃ Ὁγ τῆς 
ὩὨΔΙΤΟΝΏ655 Οἱ [ἢ6 νν4}}85 νῃογοῃ ἰτ 15 
οομρδηθῆ. ἣΠυς τοαυϊα πηα ἴοὸσ [πὰ 
ΠΟΙΔΡΟΒΙ ΠΟ (34Υ) οὗ ἃ Ὀοαγ οἵ Ὠμϊ- 
οσοὐυτθα5 οὗ [δ6 [Ι,οτά, οσ ἴῃ 811] ρσοθδ- 
ὈΠΠῪ ΠΟΥ Μ6ΙΟ υδοα ΟΓΑΙΪΥ ἴῺ Ὀσθδοῆ- 
ἴῃ Ὀείογαε ΔὴγῪ οὔς υπμάσιϊοοϊς ἴο τὸ- 



χχνὶ 

ἄυςς πο ἴο στην ; (ἤδη τηοτα ἘΠῚΘ 
15 Τααυ θα ἴοσ (ἢς οοἸ]δοιεα ψοσκ ἴο 
φαῖμεν ψεῖρῃς οὗ διυιῃμουν συβηοϊδηϊ ἴο 
ΘΏ40]6 ἃ ἴο θ6 τωδᾶς [ῃ6 στουμάποτικ οὗ 
ἃ ἴτεβῃ ὈοΟκΚ. ϑύρροβε ἴπδῖ δοσ [ἢ15 
1ὴ86 6 ψοσκ, σοϊηροβθα οὗ [π6 8)15- 
σουβ68 δηά οἵ βογὴβ Ἠιβίοσιοδὶ τεοοσγά 
οὗ δνθηΐβ, 458 Ὀδθδθη ἐγατηθά, ἱξ ἴοο ν}}} 
ΓΟΠ]ΘΓα ἔτὴς ἴο ραϊῃ 4 ἰοοίϊπρ, δηᾶ ἴο 
ΒΌΡΡΙΔας τοοοτς οἱάθὺ Ὀυϊ 1655 ροτίεθςος, 
ΤῆὮφδα 115 ον σὴ το άθθου 15 βυρροβοά 
ἴο τααυΐτα ἃ σογίδ! σΟΙΤΘΟΏΟΣ τοῦ ἃ 
ἔγεβϑὴ μαηάᾶ, ρῥιδρατθα ἴο ργεόβθοηῖ [6 
Ὀηΐνοτϑαὶ, [ἢ6 ϑηθ]α 5ἰάθ, οὗ τη Ὠϊνιηδ 
Τηδβϑᾶρθ. [5 ἴἤθσα ὈΠῚ6 [ῸΓ 411 [15 18 
τῆς ᾿ξ οὐ δρουΐ [ῃϊτίγ-ῆνο Ὑοδῖβ ὃ 
Βαὺυῦ νὰϑ τὶσῃϊ ἤδη ἢ6 ἀειηδηᾶθα (δγ 
ἸΟΏΡΟΣΙ τἰπ16 [ῸΣ Ὦ]8 δοἤθπια οὗ ἀδνοῖὶορ- 
τηθηῖ ; 5ποσίδῃ ἴῃς {ἰτη6, Δηα ἴῃ 6 5οἤΘΙΩ6 
8 5ΒῃάΚθῆ. [Ιἱ 15 ουγίοιιβ ἴο ποίϊος [ῃδΐ 
ΔΏΟΓΠΟΣ ΤΏΘΟΣΥ οὗ ἀενεϊοργηθηϊ 15 Ρ8858- 
ἱηρ Ττουρἢ ἴῃς 58πὴ6 {τ|4], (ἢ 6 [ΘΟΙΥ 
οὗ ““παἴυγαὶ 96] οΟἢ "ἢ γὰ5 Ὀαβθα ὕροὴ 
ἃ Ῥοκίι]αίς οὗ υ]τλϊτεὰ πλ6 ; Ὀυϊ ἴῃ6 
ΤαΘΆΓΟΠ65 οὗ ΤὨοιηθοὴ δῃηά οἴθευβ ἴοσ- 
ὈϊΙὰ τῇς σομοθδϑβϑίοη οὗ ὑπ] γϊθα {1π16, 
Δα 56 80πὶ6 Οἶθδσ Ἰἰπητατοηϑ ; δηῦ, 
[πὲ Ὀθεϊηρ 50, [ἢ 6 [ΠΘΟΥΥ 1156] τυβῖ σῃδτς 
[Πς δία οἵ 115 δπιηἀδιηδηΐαὶ ρου ϊαῖο. 

8. 25. Ολαγαςίςγ οΥΓὙ 426ε ἵογᾷ.----Βαῖ, 
δῇοσ 411}, [ὴ6 τϑαὶ δηϑινοσ ἴο ΔΎ [ΠΘΟΥΥ͂ 
οὗ τοἀδοῦοῃ, ψΠΟΙΠΟΥ ὈΥ ΨΑΥ οὗ διδίηρ 
Τοροῖθοῦ 4 ὈΟΟΚ οἵ αἴξοουτθοβ σὑἱἢ 
ἃ Ὀοοῖς οὗ ονθηΐβ, ΟΥ ὈΥ ἸΝΔΥ οἵ οοΥ- 
ΤΟ Πρ 8 βίους [πα Δ]Ζίηρ “ το ἄθηον ἢ 
ὉΥ ἴδ τ] οσ δηά 1655 οχοϊυϑῖνο “ τοηἀ- 
ΘΏΟΥ ἢ το ἀ8. ὈΏΙν ΓΒΔ 5, 1165 ἴῃ (ἢς 
ὈΒΑΓΔΟΙΟΣ οὗ ἴΠ6 ψοῦκ ἴ56].. Α Ῥοοκ 
ταὶ Παᾶ υπάετρομα δυο ἰτοαϊτηθηΐ 85 
ἩΠρολίο] 41 δυρροβϑοβ (6 ἤχβὶ Οοθρεὶ 
ἴο ἢᾶνθ τϑοαῖνθα, ψου]Ἱὰ ὈΘΑΥ τδυῖκ5 οὗ 
Ὀοίηρ ἃ πλοῖα σοιηρ διίοη, Α βίτουῃβ 
᾿παϊνιαυ δ! 7, δηὰ ἃ οἰθΑΓ ῬυΓΡΟΞΒΘ, 81ὰ 
Ἰησοηβϑίθηϊ ψ1 σας ραϊσἤποσκ. Βαυϊΐ 
ἴῃς Ὁδαγδοῖοσ οὗ (ἢ]5 Οσοβρεὶ 15. Ὁπὶ όχι, 
Δηα ΨΟΙῪ 5.ΓΟΏΡΙΥ τηλτκοα. [15 οδ]δοῖ, 
ἴτοτῃ Ὀερηηῖηρ ἴο 6πά, 8 ἴο 5ῃ6:ν [6508 
88 ἴῃ. Μοββίδῃ οὗ τῆς 7ἐν8, δπὰ ἴο 
ἀδθοπθο “τς Κιηράοτη οὗ ἤράνθη," 
ὙΠΟ Ηδ οδηθ ἴο ἰουπὰ προ Θασίῃ. 
ΤῊΣ Ενδηρο δὲ 1568 15 σΟῸΠΙΤΥΤΉΘ ἢ 
ἴο ΤΟσορηϊ86 ἴῃ 165818 ΟΠ σβῖ, ἴῃ β8ρ116 
οὗ ἴῃ68 πδῦοῃαδὶ το͵θοϊου οὗ Ηΐτὰ, ἰῇ 
Βρί(Ϊ6 οὗ (ἢ6 αἀδΙκηθθθ ἴῃ ὙΠιο Ηἰἱἰπς 

Δ  Ἐνδηρε]ϊδη,᾽ Ρ. 106. 

ΙΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ. 

ΤΩΪΆΙΒΌΥ οἰοβοά, τῇ6 Ῥοβοὴ ἴοὸ Ὑ ῇΟΙΣ 
(ὃς Ρῥτορῃοῖβ Ἰοοκοά, δηὰ νῇο ἢ 8116 ἀ 
(ΠΕΣ ψοσάς ἰῇ 41} [δὶ Ηδς αϊά εδηά 
ὑηάοσνοηῖ, ΤΏδ ῬὮῆγαβοβ “ Κιηράοτῃ οὗ 
ἤδάνθῃ " (υβδεα (Ὠιτίγ-ῦνο ἘΓ.65), δηά, 
“τΠδὲ 1 τοῖρῃς 6 {16]16ἀ " (υβοὰ πἰης 
ΟΥ ἴδ {{π|65), πᾶ τ ῖς [Π15 ρΡυΓΡΟΒ6, 
ὃ 26. )ς Οὐρίοριές αμαά ὐγ μα ω76.-- 

Τῆς ψοΥκ 15 σατο] σοηβίπιςίεα, Αρατγῖ 
ἴτοιαῃ ἴῃ6 δοοουὴηΐ οὗ ἴπμ6 οὨ]ἀῃοοά, 
[Ὡ6 ΤΩΪΏΙΒΕΙΥ [4115 ἱἰπῖο ἴγχο Ῥοσίίοῃϑβ : 
τῆς οῇῆο!Δ] 16 ἴῃ Ο411|66, Δηα ἴῃ6 ὕτθ- 
Ῥαιδίοη ἕογ ἴδε οτυςϊβχίοη ; ἴῃς Βαριβια 
Ὀεϊηρ ἴῃς ᾿ἰπἰτοἀυποου ἴο ομδ οὗ [ἢ 656, 
δῃηὰ ἴῃ6 Τγδηβκῆρυγαῖοη ἴο [6 οἴδπος. 
Ἑδοῇ οὗ ἴπο Ὀερίη5 νι ἃ οτιμδὶ 8Δ}- 
πουησοιμθηΐ οὗ ἴΠ6 Ενδῃρε πὶ ; ““ [ΤΟΙ 
[δὶ ἴπηθ [6505 Ὀσρδὴ ἴο ργεδοῇ δηά ἴο 
58, Κδρδηῖΐῖ: ἴοσ ἴῃ6 Κιηράοιῃ οὗ Ὠδανθῇ 
5. δ μΒβαηά" (ἷν. 17); δηὰ “ ποτ [παῖ 
ὕμης ἴοτίῃ Ὀδραη 6805 ἴο 906} υπῖο 
ΗΙἸς ἀϊδοῖρ]65, ον (δῖ Ηδ πηυϑὶ σο υῃΐο 
76 βάθη, δηὰ ϑυβοῦ ἸΔΩΥ (Ὠϊηρε οὗ 
ἴῃ οἰάοσβ δπα Ἵοἰὶεῖ ργιεϑίβ πὰ βου 65, 
δηἀ Ὀ6 ΚΙ]οα, ἀπά ΡῈ ταϊϑεά δραίη ἴῃ 6 
τηϊγὰ ἀδγ " (χνί. 21). ΤὨε οπδ οἵ ἴ[π656 
βίαροβ ἰαδᾶς Ὠδίιγα Υ ὉΡ ἴο ἴῃς οἴει, 
765ὺ5 ἰδδοῆθα Ἰορ, δηά ψοτῦκβ τοηε 8 
οὗ ἴονα, δῃᾶ τἢδη ἰδῖαϑ δοοουὴῖ ἢ 
τ[ῆ6 δροϑβῖϊος οὗ τς τόϑυϊ οἵ 411] τῃϊς 
δοξινιγ Ὀείοτο Ηδ υηΐο! 45 ἴῃς ἰδίου οὗ 
Η!Ξς βυ βοπηρ. “ὙΠΟ ἀὁ στηξδὴ 540 ἴῃ 
Ι δι δ᾽" Ὀυπὴρ [Π6 ᾿δεῖον βίαζο, [παῖ οὗ 
[6 οτοβ8, [6 δου νιν δηὰ ἴῃ6 ρῥσγθδοῃίης 
Τοοθάς Ὀεοίοτο ἴῃς βῃδάον οἵ ἴῃ6 σοτηϊῃς 
δνθηΐβ. [Ι͂ἢ τῆς ἰοστηοῦ βίαρε [6 Θε ΠΏ Ὲ 
ΟὨ ἴῃ Μουηΐ 15 ρυΐ ουἱ οὗὨ 115 ῥΪδοὰ 
(εορ. [κΚ6}, δηὰ πιδᾷςε ἴῃς οροηΐϊηρ οὗ 
[Π6 τ] ΒΊΓΥ, ἔοσ ἴἴ 15 [6 ποὸνν ἰὰνν οὗ (ἢ 6 
ὩΘῊ “Κιησάοιῃ οὗ πεοάνθη," δηά τηυβὶ 
Ὀ6 Ῥχουγῃξ ἱπῖο [86 τηοβί Ῥτοιηϊηεηΐ 
Ρἷδεθ. Τμθὰ (Ποὺ (ν}1}. ἀπά 1χ.) Ῥσοοίβ 
οὗ Η)5 νομάοι- τουϊκίηρς ρόνοῦ; ἤδη [6 
βοῃϊηρ ἰοσῖ ὈΥ ἴῃ6 ϑῃμερμοσγά οἵ ἴῃ 6 
ῬΘΟΡΙΘΟ, ἴῃς ΑΡοβίϊεβ. ἴο [6 ἌσΠΙΠ]άσθῃ οὗ 
Ιϑυδϑὶ, ἰ ψβοσ ἴῃ6 πον Κιηράοτῃ νγὰ5 
οἴετοα (χ.). Τμὸ εθεοὶ οὗ Ηἰ8 σους 
ΟἹ νδζίουῦβ οἶδϑβθοὸβ δηά ῃΪδοθβ ὯΟΝ 
5ῆ6 5 1ἴ56][ : Το ἰ5 ἴῃ ἀουδῖ (χὶ. 1--6) ; 
[ῃ8 ῬΘΟρΙῈ ἃσε ρεύνειβε (χὶ. 18, 10); 
ΟΠογαζίῃ δηὰ Βεῖῃβαιἀδ γα ἤδσγάθγ ἴο 
ΠΟΏΥΙΏΓ6 ἴδῃ Ἴγτεα δηὰ ϑιάοῃ (χὶ. 2ο-- 
22); ἴῃ6 ῬΠασίβθθϑ, ογατηροὰ δῃὰ Ἵου- 
δηρὰ ὈΥ ἴῃς ρίοβεθβ οὗ [ἢ6 ἰανν, οδηῃοῖ 
υπἀοτβίδηἃ ἴῃς (ὐοβροὶ ΕΠ ἐνε ἃ 
1πῈ|6 (χι..). 



ἹΝΤΕΚΟΘΌΟΤΙΟΝ. χχνὶϊ 

ΝΟΥ͂ ἃ ζτουρ οἵ ρῬαγδῦ]68 οὗ (δ Κίηρ- 
ἄοταῃ οὗ Οοα 86δηι5 ἴο ὃὈ6 ἴῃ6 ορεηίῃρ 
οὗ ἃ {τε8}} ρεγιοα ; τῆς 5ίσυσίαγε θδίηρ 
βοβονμαὶ (ἢ6 58:6. ΕἾγϑί, ἴδοβα 
Ῥασδθϊθβ, δηϑνοσηρ ἴο ἴῃ6 ϑοσζιοη οὐ 
ἴθ Μουὴῖ; τἢδῃ πὸ ΤΑ Γ80]65, δηὰ 
Ἔν Ὼ ΤΟΤΕ ςοηβρίουουϑθ-- ἴῃ ἴνο [δεὐ- 
ἱῃρβ οὗ ἴὴ6 τ] τ ἀ65 Π ἃ π|||6 Ὀγοδὰ 
{(χῖν., χν.); δια [145{}γ, 4 ἔτγθϑῇ δοσουπὶ 
οὗ [6 ταβ0}15 οὗ ἴῃς τοδοβίηρ, ἃ5 ΒΏΘ ΝῺ 
ὮΝ νάῇοι8 τηϊηαβ: “ΠΟ ἀο τηθῃ 
8 ἴπᾶῖ 1 (ῃἢς δοη οἵ Μδὴ διῃ" 
(χν 13)--Βυῖΐϊ νῆοτὰ 88 γε ἴμδὶ 1 
81 δ᾽ (ν. 15), ΤῊΪΒ βοςοῃά δβεαοίίοῃ 
[48 ῬΙΟΌΔΟΙΥ ἔοσ 118. οὨϊεῖ ϑοθῆς ἃ πεν 
ΤΩΙ ΒΞ ΟΠΔΤΥ οἰτοι τουημα (1166. 8: 
Τακα ρίδοθϑ ἴῃ6 φράγδὺϊς οἵ ἐῃθ βονεσ 
ἀπ ἴῃς Ὀδριμπῖηρ οὗ βυσῇ ἃ ἸοΟυΓΏΘΥ, 
ὙΠ 6}, Δοσοιμρϑηϊθα Ὀγ ἴῃς Ὑ νοῖνο, δηά 
ὩΟΝ ΟΥ̓ σοΙίδϊη ΜΟΙΘΏ 84Ϊ]50, ῇο 
παὰ Ὀδοὴ πεαϊθὰ οἵ ον} Ξριτιῖς, Ηθ 
Ῥαββεὰ (Ὡσουρὴ ἴῃς ἰδηά, σατεγίηρ τ ἢ 
Ἡΐϊπι (δε ραα [ἀϊηρ8 οὐ αοα ([μκικα 
νἹ}. 1-- 5). 

ΤὨτγουρδοῦϊ τῇς ἢτβέ ὅτοαΐ βεοοῃ 
(ϊν.-χν}) τἢ6 ΡῬυγροδα ὭΘνΟΣ ἢδρθ ΟΥ 
ΟὨδηοβ: [ἢ18 Κἰησάοπι οὗ Μαββιδῇ 15 
Ῥτοδοῃοά ἴο ἴῃς [εν ὯΟ ἡγατα 115 ΠΟΙΓΒ : 
1ὴυ8 ἃ νγὰ8 ὑγεδοπαάᾶ, ἴυ8 1 τρὰβ Θἢ- 
ἔοτοοα, δῃηὰ ἴδυ5 τεοεῖϊνεα Ὀγ [Π6 ὑηρταῖθ- 
τ] Ρεοφὶς ; ψ}1οῖ οὐ [ῃ6 ἀδγκοσ 16 550}5 
οὗ τῆς βεοομὰ ρατί, [ῃ6 α15010165 υπάοῖ- 
βίοοα ποίπιηρ δὲ ἴδ6 ομπὰ οὗ [ἢ6 ἤχϑι. 
4Ἐ6 ἰἱ ἴδ ἴοιῃ ΤὮθο, [οτὰ, (15 5}4}} 
Ὡοῖ θ6 υπῖο ΤὭΏΕΘ᾽" (χνυ!, 22). 

Τῆς βοοομὰ κβθοϊοῃ, ορϑῃΐηᾷ νἱἢ 
1ῃς ΤΙδηϑῆσυτδύου δηᾶ (6 νυν] 1.655 ἴσοῦλ 
ἤοάνθῃ, ᾽δ5 1158 Θϑο ἴοο; δυΐ 1ἢ18 
ἀϊηδ [ἢ6 οἰτοὶο 15 Ὡδιτόνοῦ, ἴο ΜὨϊοῦ [ἰ 15 
δαάγοβθοα : [ἢ6 ἀἸ5ο1 0165 ᾿ΠΟ᾽ πον ΙΘΆΤῃ 
ἴὴη6 ἀοοίπηςσ οὗ 5υβετιμα δῃὰ ἴἢ6 ΟσΟβ8, 
816 ἴο ἰϑᾶσῃ ἴῃ6 οἴδιοβ οἱ βυβοιηρ 4150: 
ἴῃ [Π6 ΟὨΙ 5 υγΠ Υ (χν}. 3, 4); ἴῃ τῃς 
[ο,οΥ σοῃϑιἀδγδίίοῃ [οσ ἴΠ6 31:241165[ δῃὰ 
γοακοβὶ (ΧΥ]]. 10-14}; ἴὼ ([ἢς σοηδίδηϊ 
ἰοτρίνθῃθββ οὗ τοηρβ (ΥΥ. 21--25); ἴῃ 6 
5Βιτεησίῃ οὗ Ηἰ5 τηϊηϊβδίεθ ψόουῦ ά 116. 
Μίγδοϊοβ ἴο ον (Χῖχ.--χα.), θὰς [ΏΘΥ το 
ὯοΣξ 80 Ρτομηϊηεηῖ ὩΟΥ ἴῃ ἴἢ6 παττγδῖϊνο. 
Αραΐη δηά ἀραῖῃ ὑπῈ δ] ΟΟΠΊΥ͂ ΡΓΟΡΉΘΟΥ͂ 
οἵ Ηΐξς ἀδαῖῃ 15 ῥτεββθᾶ βοηβς ἴο [ἢ6 
ἀἰβοὶρ]ε8 (χν!. 22, χν]ϊ. 22, ΧΧ, 17--ἸΟ, 
ΧΧΥ]. 1, 2): ὕπΠ1}} δὲ ἰδὲ (ἢ6 Δ] ΒΙτηθαὶ 
οοσηθ8. ΑἹ] τἴῃ6 πνου]Ἱὰ οὗ ̓ ΄υἀδ54 ρΡά45568, 
ἴου ἃ Κιπὰ οἵ ὑυάρταοηῖ, Ὀείοσε Ηἰ5 
Μιάρστηθηΐ 86δῖ ; δοῖῦδα δηὰ ῬΏδχιβθα, 

δῃὰ ἴῃς ἀοομμθαά 76τιβαίοση, ΠΟΘΙ ἢ 
ἴΠ656 Τὰ ]6 80 Ῥδυνθύβευ, ἀτὸ πςΘΥΪ σΟΠ- 
ἀειηηοά (ΧΧΙ..) : δηὰ [Ὠσουρσῇ [Π6 8ῃιο Κα 
δῃά ὅτε οὗ [Π6 οἰἐγ᾽5 ἀδβίπι 0} τᾶν Ὀ6 
566} ἴΠ6 ρταδηά 1268 οὗ ἃ ρυδαῖου ͵υἀρ- 
τηθηΐ (Χχὶν. ΧΧΥΪ.). 
ὃ 27. Οὐγοίξέονε “4π5τ0ε7 ἐα.----1 ὙΩΔΥ͂ 

Ὀς τπουρῆὶ δὶ ἴο δϑοσῖρε ἴο [Ὡς (ο8- 
ΡΕΪ ἃ βιγυσίυτε 80 δι ῆςα] 5 ἴο θα ΚΘ 
15 Ὠιἰδίοσιοδὶ νας; ἴμαϊ 1 ομδηραβ 
ἴῃς Οοδϑροὶ ἔϊοῃῃ ἃ ἢιβίοιυ ἰθΐο δῇ 
Δροίοσυ. Τῇ ϑηΘΟΥ ἴο [ἢ 5 8 50}- 
Ρ δα ὉΥ ἃ οοπδιἀεγαϊίοῃ οὗ ἴῃ6 Αροϑβιίεϑ' 
Ῥύυγροβο, δῃὰ οὗ ἴῃς πιοᾶς ἴῃ ψΠοἢ ἰξ 
45 θδθη (6116, Τὸ ῥσγονιἀς οοπιρίοῖς 
ΤΩΘΠΏΊΟΙΤΒ οὗ [68115 85 ἢοΐ [ἢ ἰηιοητοι 
οὗ ΔῊΥ οἵ ἴῃς ϑδοτϑά νυτϊοιβ. “ΤὮδΥ ἀο 
Ὠοΐ Ἰηϊοηα ἴο Ὠδῖταῖς ἴῃ ἢ βίου οἵ 
7685, Ῥυϊ ἴο Ῥσγοοϊδίη τῇς 5αἰνδίοῃ 
ὙΠΙΟῚ Π45 Δρρϑδῖθα οἡ ἴδ δασίῃ ἴῃ (ἢ 6 
ῬΦΥβΟΙ δΔῃα [ἢ ΠΙΒίοΙΥ οὗ [658 ΟΠ γίβι." 1} 
Τῆς Οοβροὶβ ετα ἴο ὃδ6 τῃ6 ἀροβίοϊϊς 
Ῥτοδοδίηρ ἴῃ ἃ τσ 5ῃᾶρ6. Τα ἢχϑοὶ 
Ῥγεδοβίηρ οὗ ἴῃ6 Οοβρεὶ ἰὑτηςὰ οὐ [ἢ 6 
ίαοϊ5 οὗ ἃ [6 (Αοσἰβ 11, 22) ; δηὰ 50 1ῃ8 
[λεῖϊβ νουϊὰ ΔΡΡϑδσ ἴῃ {Π6 ᾿τυτιτθη ὈΟΟΚΒ, 
ΜΠ ΠΟΙΘΙΏ [ἢ]5 ῥγοδοηϊης 8 χϑὰ δηὰ 
ὈΓαδοσνοα. Βυὶ [ἢ λοῖβ ψοσα οὔ 86 [ὉΣ 
ῖ1ὴ6. οὔθ οομθοῦ ρῥυγροβθβα οὗ 4]} [6 
Ῥτοδομίης δηὰ τὑτιηρ, ἴπαὶ οἵ σδιυιβίη 
ΤΏΘΏ ἴο ταρθηῖ δηὰ Ὀ6]1ενα δηᾶ δι γασα 
ἴῃς σοβρεὶ οὗ [ε5805. ΝΟΥ͂,, [118 σεησσγαὶ 
ΡΌΓΡΟΒΘ 158 ϑοιῃθνδῖ τηοαϊῆδα ἴῃ Μαῖ- 
ἴονγ, ΌὉΥ ἴῃς ν]δὰ ἴο ἴὑτ τῆς 7ενν5 ἴο 
Οηγχίβί : 1115 ἃ ἀοβρεὶ υτϊτδη ἢτϑι οἵ 4]] 
[δὶ (οαΐβ Οἤοβθῃ ῬΘΟΡΙῈ προς ὈδΙΙονς 
Δα τοοοῖνα ἰδ το Ὀαιονίηρῦ. ὙΠ 
ὈΟΟΙ 15 Ῥεγνδάθδα ὈΥ [ἢϊ15 Ῥύυγροβα: ἴο. 
ΜΑΙ [15 [ἃ τηονθ8 ψΓῸ 4 οοηδίδηϊ 
ῬΙΟρτε58. ΤὮΘ διγδηρειηθηΐ 15 ποῖ 056 
οὗ ἁἀτίιῆςα ; Ὀυϊ ἴῃ6 ψΟ]6 15 τηουϊάοά 
Ὀγ [ἢς βατηεϑὶ ῬύΓροβα οὗ 6 υτίτοσ. 
ΤῊ ενθηΐβ 416 Ὡοΐ αἰτδηρεὰ ὈΥ͂ ΔΗ͂ 
ΘΧογοῖδα οὗ ΠΙΟΓΑΓΥ 5111}; θὰ (ἢ γ (4]} 
Ἰπίο {ΠΕΙ͂Σ δαὶ ρἰδοθβ ἴῃ [86 Οοϑρεῖὶ οὗ 
τῆς Κιηράοτχῃ. 

ὃ ,β. 7πέγηαΐ Ορηδέφζρις)».--- ΤῊ οτος 15, 
ΠΟΥΟΥΟΙ, ἃ ἴδινγ ἴοδῖ οὗ [6 Ἠιβίοσ τοδὶ 
νδὶις οὗ συςἢ} 4 ὈοοΙ. [1 [ἢξ νυ οῦ 15 
αὐ δ 7επιβἢ; 1 ἴτομγ ἢϊ5 (οϑθραὶ 8ΓῈ 
ποοάσρα οὐἱ (δἰηρβ σοπησοίοα 1} [ἢ6 
δαῖτα τοσοροῃ οὗ ἴη6 Ο(σμῃ]65 ᾿πίο [ἢ 6 
ϑρῇοσε οἱ Οοὐΐβ ἰονβ, γῇ ἢ ΔΡΡΘΑΙ ἴῃ 
ΟἾΒΕΙ ζΟ5ΡΕἸ8; [πεὰ [ἢ]5 845 Μ1]1 80 

1 Κεὶ!, ἢ. 3. 



ΧΧνΙ 

ἀουδιὶ δβδος ἴῃς εςαμμδῖϊε οὗ [6 ψότκ. 
Βαὶ [ἢϊ5 15 σοηίδβϑθαϊγ ποῖ ἴῃς ο8536 ; ἀπα 
Βαυῦβ ὙὯ0]6 βγϑίθηι οὗ ἰῃἰ ρει Δ ΟΣ 
ταδί οὐ [ἢς ροβιυϊδῖα [δὶ ἰἤετα 18 1ἢ 
ΟἿΓ Οοδϑρδὶ ἃ υῃϊνεῖβαὶ ἃ8 Μ6]1] ἃ5 ἃ 
ἠυάαϊζίησ εἰετηθηῖ, ὙὍμα ἰδίου μ6 566 κ5 
ἴῃ 1ῃ6 οὔ ρίηδὶ “ Οοβρεὶ δοοοσζαϊηξ ἴο ἴῃ 6 
Ἡδεῦτον3,᾽ ἀπά (6 ἔΌπΩοΣ ἴῃ ἴῃς Ξοἤδη- 
ἱηρ μαῃά οὗ ἴῃς οὐϊῖοτ τῆο 15 βξῃρροβοα 
ἴο μανς ἀενεϊορεά τῃ6 ῥγθβθηΐ σοβρεὶ 
ουὐ οὔ Ἢ ΨΥ ἰὰὸ νὰ ὨδοΘβΘΑΙΥ [0 
ἀβϑυσὴθ (πὶ ([Π6 ἴπο οἰοηθηῖβ ἀἸὰ ποῖ 
ΑΙβα ἴῃ τῆς δο5 (Πδιηβοῖνοβ, δηὰ ΜὮΥ 
ἰϊ δῃουϊά Ὀδ ἃ ζΘΏΘΓΑΙ ΡΠ ΏΟΙΡΪῈ τπαΐ ΟΠ 6 
ὙΙΟΙ ΟΔῺ ΟἿΪΥ τοργοϑεηΐ οὔ 5ις οὗ ἃ 
δῦ )εοῖ, ἀτὰ αυοβοηβ ηοΐ 416 ΘΑΘΥ ἴο 
δΔησΟΙ. Βυΐϊ αἱ 4]1 ὄνθηῖβ (ἢς ἴδοϊ 18 
δατηιιδὰ ἴτῃ4ἰ [818 (σο5ρ6] δεῖβ ἰοσζίῃ 
6805 85 ἴῃς Κιῃρ οὗ ἴῃς [ενν5, δηὰ 4150 
845 ἴῃ6 ϑανίουγ οὗ (ἢς ποῖά, Απᾶ (Ὠϊ8 
15. ΟὨ6 ρῥῖοοΐῦ, ἴο υῃρτγο) υἀϊοθα πιϊηάβ, οὗ 
118. ὨἰδίοΟΥΟ81 ΟΠΔσδοῖοσ, 

“ ΤῊς ρῥγεδοδιηρ [οὐ 6808 ἴῃ [5 
6ο8ρ6]1}]" 5ὰγ8 Κεῖπι, νῆοϑε ἰἘβ  ΩΟΠΥ 
8 (ἢ τήοσὰ 5 Γηρ τοῦτ 15 ἴγθα [τοδί- 
τηδηὶϊ οὗ βοιὴβ ραᾶσίβ οὗ δὲ. Μαίίδοεν, 
“ ΘΥΟΣ ον ἐογναγά, ΤΌΤΩ 80 Δρρτοδοῆ- 
ἴὴς Κιησάομῃ ἴο οὔθ ΜὨίοῆ 8848 ΠΟΠΊΘ, 
δηά πὨΙΟὮ 15 ἴο σΟση6, ἔοτ 8ῃ δ ρἢδ- 
Ἐς υἱΐογαπος οὗ ἴῃς ἰδνν ἴο ἃ οὐ ς5η] 
ΨΠΙΟΝ ΘνΟΣ ρτονβ ΠΙ]οσ, ἔτοτὼ [16 οδ] Πρ 
οὗ 411} Ιβγαδθὶ ἴο ἴῆς οδιηρ οὗ :πίδηϊβ, 
ἔτοτῃ ἃ οδι!ηρ οἱ ἴΠ6 768 ἴο ἃ ΟΔ]Πεν 
οὗ ἴα (δ! 65, ἔτοσῃ ἃ ργεδοδίηρ οἵ (ἢ6 
Μεββιδῇ ἴο ἃ ργεδοιίηρ οὗ (ἢ ὅοπ, δῃὰ 
βΠΔΙΥ ἴο ἃ ρῥιδδομίη οὗ τῇς Οἴοβ8. 
ΤὨΟ γΡγοοϊατηδίίοῃ δὲ βεϑασοα ΡὮΠΡΡὶ 
οἔ ἴῃς Μεββίδῃ ἂπὰ οὗ Ηἰ5 βυὔελης 18 
ΤΊΟΤΟ ΟἰοαιΪν διἰτδηρεα ἴῃ 811 115 ρδσῖβ 
1ΠΔῈ ἰῃ ΔΗΥ͂ Οἴου Οοβροὶ, [Ι}ἢ ἴῃ δοῖς 
οὗ 7655, [ῃ6 σταάαδίοη5 οὗ ἴδ τηϊτδου- 
Ἰου8 δῖό ῃοΐ ἴο Ὀ6 τηϊβίδκϑη, ἴσοι τς 
δτϑὶ βίαρψα οὗ τῇς ταῖσδ. θβ δέου (ῃς 96ῖ- 
ΤΩΟ Οὗ ἴπε Μουηῖ, ἴο ἴδ [τῃϊγὰ δηά 
ἔουτίἢ 18 ψ Ὠϊοἢ [Πουβαηας τὸ ἰεὰ, ΤΒἊα 
ἀἰ5ο 1 0165 βἴθδα!γ δάνδηςθ ἴσο νᾶρυς 
δατηϊγαϊίοη ἴο ἴῃς ζταη δοκηον εας- 
τηθηὶ δηΔΙΪΥ πδᾶς ΌΥ Ῥεῖδσ. Τῆς οοῦ- 
ἢϊοῖ νι [6 ῬΘΟΡΙΘ δηὰ (Π6ῚΣ ᾿θδα δῖ 15 
ΒΟὟΪ Ὀδρυη : [6505 ὨΟΡ65, ἴῃ 6 Ῥθορῖὶβθ 
Ὀεῖονο, 6 ῬΠδτβοοΘ 16 ἴῃ 5|906ῆ86, 
δῃς [6515 51}}} Ῥφθδτβ ψττ τῆσδ ; Ὀυΐ ἴῃ 
ἴ)6 πάςε οὗ ἘΠ5 σάγοοῦ ἃ ἀδδαϊν κυδ 
5 ἀδοϊατθαὰ οὐ οί 5465; δηὰ 7655 
υπάογβίοοά Ὀγ Ηἰδ5 ἀἸβεῖρῖθ5, γῆο βυρροτί 
Η τὰ, Ὀυϊ τχϊδυηάδοτβιοο, μαϊδα, διῃά 

ἹΝΤΕΟΘΟΟΤΙΟΝ. 

Ῥετβεσυϊεα ΌΥ ἴῃς ἰεδάοτς οὗ ἴῆ6 πδιίίοη 
(Δκ65, ἴῃ [26 Ὡδη6 οὗ Οσοά, Ηἰς ἀεϑΥ 
οἵ ἀδαίῃ. Τα ςοπδίβίθπου οὗ [15 ΤΕΡΊο- 
ΒΘὨΔΙΊΟΩ 18 ρἰδῖη δηα ΘΧΙΓΕΙΔΟΪΥ βαρ ]6."} 
ὃ 29ς. Οἱ 7 είαν»ια Οποζαξ!ο715.:--- 

Τοῖς 15 ΟἿδ τῇοζε ἴεβὶ οὗ [ἢ6 οΠρὶ- 
ὉΔ4}}ν οὗ 1ῃ15 σοβροὶ, μᾶγηεῖὶγ, (παῖ πῃ οἢ 
Δγ.568 ΠΌΙΩ ἃ ΠΟΠΒΙἀΘΙΔΊΟΣ οὗ ἴῃς ΟἸὰ 
Τεβιδηθηῖ αυοίδιίοηθΒ. Ηδῖὸ δὴ δχ- 
σΟἸ δῆ δόσνοθ ἢᾶ5 Ὀὕδθη τοηδεγδά ἴο 
ὈΠΌΙΟΔΙ] βιυάδθηϊβ ὈΥ ἴἢ6 δν, Ὁ. Μ. 
Τυγρῖθ ΌΥ 19 “ΟἸΪὰ ΤΤεκίαμηδης ἴῃ τῆς 
Νεν,2 ἴῃ ὙΠΙΟΣ 4} τη6 ΟΙἹα Τεβιδιθηὶ 
Ῥᾶβϑᾶσοβ ἰουῃά 1ὴ ἴῃς Νὸν Τακίδιηδηῖ 
816 ΤοΙΏραγοα σ|0ἢ ἴῃ6 ϑοριυδρίηϊ νοῖ- 
8:0, δῃὰ ψἢ τῃἢ6 Ἡδῦτεν ΒΙ0Ϊ6. Οὗ 
ἴῃς 278 ρᾶ5βᾶρθβ δχδιημηδά, δρουϊ 4ὲ 
816 ἰουπά ἴῃ 81. Μαϊίμεν. δε ἂῖὸ ποῖ 
ἀϊδροϑθεά ἴο ἰΔῪ γτεαΐῖ βίζθββ οὐ [06 ἀζχυ- 
τηθηΐ ἴο Ὀ6 ρμαϊμοτγοα ἴσοτῃ [ἴἢ056 αυοΐδ- 
[005 845 ἴο [86 ΗΘΌΣΟΝ ΟΥ Οτεεὶς ΟΥΡΙῈ 
οὗ ἴῆς ἀοδβρεὶ. ὙΠοῖα 18 σΟΓΔΙΏΪΥ Ὧ0 
ὈΠΙΙΌΤΏ ὯΟΤ οχϑοὶ ἰο]ονίηρ οἵ [ἂς 
ἩδεΌΣΕΝ ΟΠ ΔΙ ; ΠΟΥ ἢδ5 ἰἢδϊ οουζεξς 
Ὀδοῦ ἰδκο ΜΏΙΟΝ 8. ΠΊΟΙΘ ὐδηβίδίογ 
νοῦ ἁ μπᾶνὰ Ὀδοη ἰεηρίοα ἴο ῥτείει--- οὔ 
δαάορίης ἴΠ6 ρῬάϑϑᾶροβ ἔγοπι (ἢς ϑδρᾷιδ- 
αἰαῖ τῃδξ οοιτοβροηάδά ἴο [6 ραββϑᾶροβ 
ἴη τἴἢς (Ξυρροβοα) Ηθῦτεν Οοβρεῖ. 
ΤὭΘτα 15 8 οοτῖδιῃ ἱπάσδροπάφης ἰτϑαῖ- 
τοοηΐ οὗ [ἢ6 αυοίϊδοηβ, ἴο δοοουηΐ ἴογ 
ὙΠΙΟἢ νὰ βῃοι ἃ πᾶν ἰο οομβιάογ ψηδὶ 
ψὰ8 ἴῃ6 οὐ͵]εος οὗ [ἂς οἰϊζαϊίοη8, δηὰ 
Ψψῆαὶ νψὰβ ἴῃ 5ἰδπάδασά οὗ 
αἰτηθὰ αἱ. Βιυὶ ΒΙεεῖς δηά ὩὮς γγεῖίς 
αν πιδᾶς τῃ6 ἱπιροτίδηϊ ΟὈβεσνδΏοῃ 
ἰῃαϊ ἴῃ ἴπ6 εοἸϊδιίήοης [δὶ οσοῦ ἴῃ ἴῃ 6 
Ὀοαγ οὗ [π6 παιταῦνε (ῃ6 ϑερίιλριηΐϊ ἰς 
ϑοὰ ; ψΠ|ϊσῖ 1 086 ὙΠΟΒ ἴΠ6 Ἐνδη- 
οὶ δὶ ἱηϊτοάυςο8 45 ρασΐ οὗ ἢ15 οὐῇ 
τοῆδοϊίοης, ποῖ 88 Ὀδοὴ ἃ σϑοοῦγβ6 
ἴο ἴ)6 Ηδῦτοεν. ΤῊ ϊ5, ΠΟΤΌΝ ΟΣ, ΓΟ ΓΕ 5 
ΒοΙὴς σαβογναίίοη; (ἢ6 ϑορίυδριηϊς ἢἃ5 
Θχογοϊδοα 115 ᾿Ἰηῆυπσοηςα [Ὠτουρῃοῦῖ, ονθῃ 
ΜΏΘΙΟ ἴδοῖα ἢα8 ὈδΘΏ ἃ τεοίδιθηοα ἴο 
[η6 Ἡεοῦτεν. Τὴδ τοδθσ ΤΩΔΥ τοίοσ ἴὸ 
ἰ,. 23; 11, 15; 11. 18; 11. 22; ἵν. το, τό; 
ΥἹ. 17 ΧΙ, 17-2ι; ΧΙ, 45; ΧΧῚ, κυ; 
χΧχνὶ, 9. ΤΏ ἰαϑὲ ραϑϑᾶγθ 15 ἃ ἴτες 
(τοδίπηθηὶ οὗ [ῃ6 οτρίηδὶ, ἔγοσὰ τ] ἢ 1ἰ 
ἀδορατῖβ ον, ἰὰ νοσαβ δὲ Ἰδαϑὲ; γοεῖ ἰΐ 

1 Κεῖ, 1. ΕΝ 
5 Τοπάου, 1868. Μτ. ϑαηάδυ Ὡἱονβ Ὠἰτηβοϊζ 

ἴο Ξρϑαῖ βουιεν δὶ 5] ΡΠ ΏΡῚΥ οὗ Με. Τυγρὶε 5 
δ. ο]αυϑῃὶρ ; ψὶπουϊ ἀρραγεηΐϊ γεδθοῦ. [{ ΠΊΔΥῪ 
86 τἰδβεὰ ἰδὲ τὰ δὰ πλοσγε βυς Ἰαοῦτγοεϊδ. 



ἹΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ. 

58 τηϑηϊίοϑὶ ἴηι τῆς ΗΘΌΤΟΝ νὰϑ υβεὰ 
ἢετο, δῃὰ ἴῃς ϑεριυδρίηῖ ἀδο δ, ΤῊς 
Ἰηΐδγδῃςο, τοῦ ἃ β'δησγαδαὶ οοῃϑἰ ἀδιδίοηῃ οὗ 
ἴΠ656 ραϑδαρ65 15, ἰῃδι [Π6 ΤΕΥ οἵ [Πθτω 
15 ἃ ον, ἴο ψῇομι Ὀοίὰ ἴΒ6 Ηδῦτον δηά 
τῆς Οτοεὶκ νοσβίοηβ ΘΙ δοοθϑϑ]6, δπὰ 
Ὑ{0 Δα πογοά, ν ΟἿ 6 ΟΥ̓ ἴννο ΘΧΟΘΡΈΏΟΩὨΒ, 
ἴο ἴῃς Ηδοῦτεν ἴοχὶ ἴῃ ῥσαίοσθησς. ἢ 

Βυῖ (ὃς ἰηΐδγοηος ἔσο [18 086 οὗ 
ἴηε Ηδεῦτεν, ταί τι ἴῃ 6 Ῥσουλθηςς 
δίνθη ἴο ἰῃ6 ϑερίιπλριηῖ, ἰὼ ραβϑαζθβ 
ΠΟ. ΟΟΟὺΣ ἴῃ {[Π6 ὈΟΑγ οὗ ἴῃ 6 Ὡδιτγδνα, 
νοῦ ἃ βοο ἴο δὲ ἴμαὶ ἴπ6 παϊταῖνε 
Ῥατῖ, δἱ ᾿οδϑβῖ, 15 ὯῸ ἰσῃβίδοη ἔτουῃ 
ἃ ἩΗεῦτον ογσίηδὶ, ΤὙνο εδχρἰδηδ- 
ἘοΏ 5 5θθ ἴο βυρχοϑὶ ἰποῖβεῖνοβ ; (ἢδὶ 
οἔὗ Ηπ διὰ οὗ γ. Ἀοθοζγι8---ἰηδὲ ατεοκ 
ΜᾺ5 ἴῃς υϑιαὶ ἰδηρσιάσα οἱ Ῥαϊδϑθης 
δῖ ἰῃαΐ τἰπς, δηά τμαῖ [6 οἰ Διὶ ΟΠ5 ΟΓΟ 
δτϑῖ τηδάθ 1 Οὔθοὶς ΌΥ [6505 δα Ηἰς 
ἀἰ5εῖρ]65, ψἢο, τ[πουρσὴ Ὠανίηρ ἴπ6 σομ»- 
τοδηά οἱ Ὀοϊῃ ἰοῆσυθσθ, ΕΙῈ δοςιιβίοτηδα 
ἴο ποϊὰ [:πίσγοοιγβε ἴῃ Οτοοῖς : δηὰ, 
8ἃ59 δῇ δἰϊοσηδίνε, ταὶ πο Μϑιῖπον 
οοιῃροβοα [06 Οοβρεϊ, ἴῃς βυρδϑίδμος οὗ 
ἴῃς παγγδῖῖνα δὰ δἰγοδαγ ἴθ ἃ Οασδβαΐς 
ἰοπὴ δηά ϑἤδρε, ὙΠΟ ΠΟΥ 85 οτὰὶ ργθδοὶ- 
Ἰῃρ' ΟΥ̓ 845 5οὴ 6 το ἀοουχηοηῖ, ΕἸΠΘΥ 
δ ρροϑι ου 15 δάνθιβα ἴο ἴῃς [ΏΘΟΙΥ οὗ 
ἃ ργοοδάδηϊ ΗΘ ΌΓΟΝ νογβίοη οὗ οὔγ ὅο9- 
Ῥεὶ. Τα δσριμηθηὶ οὗ Ὦσ. ἘοΡοτῖβ ἢ 
ἴα 5υὈ)εοῖ οὗ [Ὡς ἰδησιάαρσα οἵ Ῥαὶεβῇῃς 
566 Π18 Ἰποομοϊιβῖνς [566 ἢ. χχὶϊ δρονο]. 
ΤΩς Οτγεοὶς ἰοησὰς ψὰϑ τηποἢ αἰ 
Ῥαϊεβίίης τᾶβ ὈΠῚΏΉσυΔΙ, ΤΠδ οἀυςσαϊοα 
ο[5565 Δα [ἢ6 οσοτηηδηά οὗ Ὀοϊὰ,. Βαῖ 
ἴδε ᾳυεδίίου 15, ἢ πνουὰ Ὀ6 υδοὰ 

᾿ 8ιηοησθί [ΠΟΘΙΏΒΟΪνοβ, [ἢ (ΑΓΔ, ἰηϊο- 
οοῦγδα6, ὈΥ ἴῃς οἰ] άσθῃ οὗ ἴἢ6 Ρθορΐα. 
“Ως Ἰοᾶτῃ ἘὨΡ Π 5ἢ, δὰ οδῃ βρϑαὶς ἴἴ,7 
841ἃ ἃ Ὑ 613} οδγρϑβηΐοσ, “" Ὀυϊ ὲ ΠΟΥΟΥ 
036 ἃ ποτὰ οὗ ᾿ξ ἴῃ σορνοιββοῃ οχοερί 

, ΜΉΘΏ δος ΕΠ] ΞΔ η 1865 ἴο οοη- 
γεῖβα ὙΠῚἨΕῸῃ 05." ΤΠ] 18 4 πδίυγαὶ [ἴῃ- 
ΒΌ πος, ἴο Κοαρ [ὃς ἐχοῖϊς βρϑθοῦ ἔοὸσ 
χοῦς 86; δηὰ ἰῃ (ἢδ οΑ536 οὗ (Π6 [68 
ἴῃς δι οὗ Ποῦ βρϑθο στ ἰδς 
ἰδησύαρε οὗ [Π6 ΙΓ ΠΟΙ ὈοΟΚ8 που] ὃς 
ἃ ἴαΥ ΒΟΏΣοΙ [6 ἴο [Πεῖγ νϑγηδου δῦ 
ἴοηρυς, Βιυῖ ἰῃυβ (ΔΓ ΨγὙὰ ΙΏΔῪ ρο, [Παΐ 
1 τὰς ῥσαϑθηῖ σοβρεὶ σοσα Ὀυϊ ἃ ἰδ ῃ5]4- 
οπ, Ὀοΐὰ οἶά586ε8 οἵ αυοίδοηϑ---ἰῃο56 
ὙΠ] ἢ ΟΟΟὺΣ ἴῃ τἢ6 παιταῖνο, δὰ ἰποβα 

Δ Ἡο]ισπιδθη, 299. θὲ Ν εἴϊεο, “ ΕἰηἸεϊτὑρ ς᾽ 
ῬΡ. 198, 199. : Ρ. 38. Τυτγρίε, ῥασεένε. 

χχΧΙΧ 

ἩὮΙΟΝ δῖ ἰπιτοδυοοα ἴῃ [ἢὯ6 ττιοι8 
τοῆος(085--ουϊὰ 6 Ὠαπαϊοὰ ἴῃ τἢς 
β81ὴς ὙΔΥ. 
ὃ 30. «λον εἀίῤ.--- Τῆς δυϊβοτβιρ 

οὗ τῃ15. σοθροὶ ὰ5 Ὀδθῇ δδϑρῃθα ὉΥῪ 
ἴῃς υμΐνοσβαὶ νοὶοα οὗ δηῇ αι ἴο (ῃς 
ΑΡοβῖὶς Μαείϊεν. Μοάετῃη οσοϊδηι, 
Ιεὰ Ὁγ ϑεδυ]Ζ, 45 Ὀγουρῆς ἀουῦνίβ οἡ 
1815: δηὰ δὴ Ορίη!ΟΩ ὈγΘν4115 1 βοὴ 
αυδγίοτβ, (δῖ, [που [ΠΟΙΘ ΤΏΔΥ μᾶνὸ 
Ὀεοη ἃ Οοβρεὶ τττίθῃ Ὀγ' ἴῃ6 Αροϑβιὶς 
Μεῖζον, ΠΟ ἢ ΤΩΔΥ ἤᾶνα Ὀδοη τϑεὰ 
ΙΏΟΙΘ ΟΓ 6895. ἴῃ ἴΠ6 οοῃροβιίοη οἵ 
[ἢ6 ρῥγοβϑθῶϊ σοβροὶ, ἴδε ρταϑοης πους 
[485 Ὡοῖΐ δὴ ᾿ροβίοϊις οσϊφίηῃ. ΤΤῆβ 
διρυτηθηῖς οὗ ϑομυϊΣ, νγ6}} δηϑνογεὰ ὈΥῪ 
ἘπΠιΖβοῆς,3 τὸ ϑδοιηοῃαὶ ἤηδ- ἄγαν. 
ὝΝΉΥ, ἴου Ὄχδιρίὶθ, βϑῃου!ὰ ποῖ δὴ Αροϑβίὶθ 
αν υϑοα βυςἢ ἃ φζεῃοταὶ ἔόστῃ 8ἃ5 ἰδὲ 
ἴῃ Μαῖξ. ἱν. 295 δπὰ [ἢδὲ ἰῇ ἰχ, 35 ἰῃ 
ΒΌΓΩΓΩΙΩΩΣ ὉρΡ ἃ ριοαὶ τη888 οἵ δοῖβ οὗ 
76βυ8, πρϊοῇ ἢθ οοὐυἱά ποῖ ποῖος ἰῃ 
ἀεί} ὙΤῆδθ οὐ ϊϑϑῖου οὗ 8ἃ Ὠδηθ ΟΥ 
ὨΔΙΏ65, 'ῃΏ Μαίῖ. χχ. 30, 15 δίϑὸ τπουρὰὶ 
ἴο Ὀ6 ἃ φῥτοοῖ οὗ [ῃς ναδῃὶ οἵ [Πα Κπον- 
Ἰθάχα νοοῖ ἃ οομῃρδηλου ψουὰ ἤδᾶνα 
δά. Βιυῖ [ἢ6 86 Νἃ5 Οὗ ὨῸ ΠροΓΙ- 
8506 ἴο ἴῇς ρυγροβε οὗ ἴῃς ἀοβρεὶ, δηᾷ 
[ὴ6 πυρρίγίης οὗ ἃ πάπα ΟΥ οὗ οΟἴΠΟΣ 
ΤΑΪΏΟΙ ῬΑΙΠΟΌΪΑΓΒ 15 αυϊϊα ἃ5 τηυοἢ τἢς 
τηδτίς οἵ ἃ ἰδίοσ ττιῖοσ, ΩΡ ἴο σΟΠΩΓΤ, 
διηὰ σοϊηρϊοῖα ἃ ἰβίογυ, 85 1 15 οὗ [86 
ἤγβι ντιῖεσ. ΤΠδῖ ονθῃῖβ ΟΥ 5ΔΥυΪΩρ5 ΔΙῸ 
νος τορεδῖθα, (παῖ ἴῃ6 ΠὨΓΟΒΟΙΟρΡΊΟΔΙ 
οΥ̓ου 18 ἰοβῖ ἴῃ ζΈΏΘΙΑΙ ἜΧΡΥ 55: 0η9, ΞΌΟΝ 
ἃ5 “Ἶὴ [086 ἀδγ5," “160, δῃὰ Ὠδηλθδ 
οὗ Ῥειβοβ ᾿ἰοϑίὶ ἴῃ “8 οοσίδιη ἴδῃ, “ἃ 
ψοιηδη," δηὰ τῃἢ6 [κα : (686 δ8θϑῃ 
ΠΔΙΑΪΥ τοϊοναηξς ἴο ἴῃς ρΡοβιοη [Πδὶ ἰῃς 
Οοβρεὶ νὰβ μοὶ νττθη ΟΥ̓ Δ ΑΡοΒβ(]6᾽ 5 
απ, [ε 19 δάμη οὰ (αὶ ᾿νδη ΟΥὉ 
ΚὨΙΓΥ γοᾶγβ μδὰ οἰαρβεά ; δῃάᾶ, ᾿ἴ τς 
ΤΑΔΕ 15 ἴοὸ δ6 διριθδα δραζί ἰτοζὰ 4]] 
αυεβιοῃβ ΟΥ̓ ᾿ῃϑρισταῦοη, ἰξ τηϊρῆϊ Ὀς 
ῬΟΒ51016 ἴπδιὶ βοΐχθ ὨδσΩ65 ΜΟΙ 1685 ΓΘ- 
τοοι οτο, ἀηα βοΐὴθ ὨΔΙΊ65 6858 ΜοΙὮ 
τεοοσγάϊης ἴδῃ δα οὔσβ θδθῃ (ἢ ο856. 
ΤἼδ τορε!Ποη οὗ 5:}21147 ὀνθηΐβ 15 δῖ 
Δεοίυλ!Υ ΟΟΟΌΪΒ ἴῃ ΔΩΥ [ἰδ : [Π6Γ6 15. Ὡ0 
ὙΟΏΘΕΙ ψηδίονοσ (ας ἴῃς ὈΠΑΓΒ665, 
ὍΠΟ ψοῚῸ το Τοποογμδα δῦουϊ [86 
οἰαὶπη8 οὗ 76581.8, Βῃου α δὶς δὲ οῃς [6 
ἴοσ α "βρη" δηὰ δὶ δῇοῖμοσ ἴοσ "ἃ 

1 Ὀὶς ςδτίΞ! ἰοἢς [δὮγα σοῦ μοὶ σοῦ ΑὈδηά- 
ΤΩΔῊ].; 3 Ιῃ Μεῖϊὶ, 
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βίη τοῦτ ἤδάνϑῃ " (Μαῖξ, χὶ!. 8 ; χνὶ. 1). 
Αηά νῆογα [ἢ6 σΠΤΟΠΟΪΟΘΎ 56ο5 ἴο ὃς 
ἂῖ ίαυϊῖ, ἴῃς ἀχρίδηδίίοη βθθβ ἴὸ δα 
ἴπδϊ {86 ζεοησγαὶ ρυτροθα οὗ (6 Ενδηρο- 
158 ἰ5 ἴο χίνα ἃ ῥιοίυτε οὗ [6508 ταῖῃεσ 
1ἼΔπ ἃ ΟὨγΟΏΪοΪῈ οὗ ἢϊ5. 116; δῃά ἴμαΐ 
Ψ}1151 (ἢ6 αἰ γ ψγὰβ ΠΟΙ ΠΟΥ ῥγδβθηΐ ἴο 
Ὦ18 Τὴ ΠΟΥ ῥτοϊηϊδεὰ ΌὉΥ ἢ15 ποτγάϑ, 
ἴῃς ἰοτπηοΥ ἢ45 Ὀ66Ὶ ρίνοη ἢ δρυηάδηιϊ 
ὈΠρὨΔ655 δα ΟἸΘΆΓΏ 658. 
ὃ 41. Οὐγεαϊέονι.---ἰἰτ 156 δἰ]οροᾶ, πον- 

Ἔνοσ, ἀραϊηϑὶ ἴη6 ΑΡροϑίοϊςο οπρίη οἵ ἴῃς 
Οοβρεῖ, (πὲ τηᾶτκβ οὗ ἃ οὔδηρε οὗ ρυτ- 
ῬΟΒ6, ΟΥ ταῖῃετ οὗ ἵνο ἀϊβεσγοηϊ ρυσροβα5, 
816 ἴο δ6 ἰουηᾷ ἴῃ 1ἴἃ,7)2'ὦ [{15 βυρροβϑά τῃδὲ 
(6 οἷάοτ οἰδιηθηῖΐ ἴῃ 1ἴ 'τγνὰ5 τυττῖδ ΜΉ Θη 
ΟὨγϑδη 7 5 οἤετοὰ ἴο ἴῃ6 [6ν5 
δίοῃθ, δῃὰ πῆθῃ (Ὠγϑὲ ννᾶ5. σοπῃοοσϊνοά 
οὗ 45 ἰῆς Μεϑβίδῃ οὗ ἴῃς εν: Ὀυῖ τἴηδῖ 
ἃ ὭόνοΙ Οἰοηθηΐ 85 ἱποοτροζαῖθα, σὸ- 
Ρτοβοη πρ ἴπ6 νυ 6 Ὁ νον οὗ [6 Ῥυγροβς 
οἵ (ῃηΞαδηϊν, [αὶ ῥτοναι θὰ δἤον τῃς 
Ῥτοδοϊνης οἵ Ῥαὰϊ πα ἴδκδϑη οἤεςϊ, ἴῃ 
ΜΠΙΟΝ ἴῃς Τρῆϊ5 οὗ (ῃ6 Οδῃτ 65. ποῖα 
Τεοσορτ θα, δηά ἴῃς (ο]ὰ οὗ (ῃς 1,οτὰ τνᾶ5 
ορϑηβδά ἴο “8]} παϊϊοῃβ.᾽ [Ιἢ ξυρροτί οὗ 
{Π|5 νον, ἴ06 Θχῃοσίδίοῃ ποῖ ἴο οδβί 
Ῥδατὶβ Ὀείοτε ὅσης (νἱ1. 6) ; ἴῃς δη- 
πουποσηθηΐ ἰπαΐ [Π6 ΑΡοϑί]658 ββουϊὰ 
ποῖ ἢανα ρόοηα ἴπγουρῃ (ἢ6 οἰτ65 οἵ 
15:46] Ὀείοτε ἴῃς ϑὅοπ οὗ Μβῃ 5ξπουϊά 
σΟΙΏ6 (Χ, 22) δῖ (δουρῆς το Ὀεϊοηρ ἴο 
ἴ8ο ιν ϑἢ οἰθπηθηῖ ; δὰ τς ττεδίβ ἴο 
ἴῆ6 υῃθοϊϊονης [6τγ8 [πὶ (ἢ6 ΘΙ ΏΘη 
βῃῆουϊά ΡῈ οαδἱἹδὰ ἰηϑιθαὰ (χὶ. 11: 
Χχὶ, 42); ἴῃς δῃηουποειηθηΐ οὗ Ηἰ5 το- 
ἴυγῃ δἰϊοσ ἴῃς (οβροὶ 8ῃηου]ἃ ἢανα Ὀδοη 
Ῥίοδοῃοα ἴο 811 ἴῃ6 νοὶ (χχίν. 14); 
8Δηἃ [ἴῃ6 ΟΧΡΓΣΟ885 ΟΟΙΩΠ 550 ἴο [ῖἢς 
ἈΑΡοϑίῖεβ ἴο ὈδρίϊΖε δῃὰ δάγηϊ ρεορὶς οὗ 
811} ὨΔ ΠΟ 8 (ΧΧΥΙΪ. 19); 816 βυρροβθά ἴο 
Ῥαϊοκοῃ ἴπ6 ργόβοῆοθα οὗ ἃ ἀϊδοεγεηῖ 
᾿δηά, γσυϊάοα ΌΥ ψ]άοΥ δἰπηβ. ΤῊ ἴνο 
δοσουηῖθ οὗ ἴπ6 σδης ΠῚ τόμ (ᾶροῖ- 
δῦσα (Υ111. 5) δηὰ οἵ [6 ψοπίδῃ οὗ 
Οαμδδῃ (χν. 21-28) τὰ δἱἱερεὰ ἴο Ὀ6 
ΟΡΡοβδϑά ἴῃ ἴῃς βδῖης ψᾶγ. Βαυϊΐ ἰῃ οὐάδσ 
ἴο βρροῖῖ (ἢ15 νον, ψ οὐρὰς ἴο 
τη ἴδῃ, 45 ἱπάδοαά ϑίταυβςς ἀοθβ ποῖ 
μιεϑιδία ἴο ἀο, (1) [δῖ [ἤδγα τὰ “" σοῦ- 
᾿ὐδαϊσῃοηβ" 1’ (ἢ6 παιγαῖΐϊνα ψὩΙΟἢ 
ΤΏΔΚΟΒ 50Π16 5:10} ὨγΥΡοί οϑὶ8 ὨΘΟΘΒΞΑΤΥ. 
Τῆς τηοῖο δοϊ (ῃλῖ (ἤδῚῸ ἃΓῸ ραβϑᾶρδϑ 
ἴῃ ἃ ψοῖῖκς ἴῃ ψηϊοἢ Τρροβίϊα ἰάθαβ δῖα 
Ἐχργοϑϑοα δηα σοηίζαβίθα 15 ὯῸ ΞΌΓΡΓΙΒΘ 
ἴο 08, (ΟΣ 411} Πιβίοτγυ, 411 ὑγοοθβϑ868 οὗ 

[πουρῆϊ, ἅτ τηδς ὕρ οἵ [656 δῃηῖ1- 
ὨΟΙ,Ϊ65---[ἤ 656 ορροβίηρ δἰδιγδηΐβ, ὙΠΙΟἢ 
Τηιβὶ δηά τΠ6ὶῦ σοηο!] δου ἴῃ ἔδοεϊ. 
Νον ἴῃς ᾿ἰπ6 οὗ ἱπουρῆϊς ἰὼ 8ῖ. Μαί- 
{πον 5 ὙΕΙῪ ΟΙΘαΥ δῃὰ οοιρὶεῖς ἴῃ 
561 7655 15 16 Μαεβθίαῃ οὗ ἴδῃς 
7εν 5; Ηε οὔεις ΗϊτηβοΙ ἴο ἴδ πὶ ἃ5 
δυο, ποῖ ἰῃ ψοτζὰ δἷἴοῃθ, Ὀυϊ ἴῃ ψουκϑ οὗ 
ΡΟΣ, δῃά εἰσῃβ δηὰ ψοπάοτθ, Τὸ ἴῃς 
]7εννβ, δῃὰ ἴο ποῃβς οἴδοσ, Ὀεϊοηρβ [ἢ 6 
ἸΏ Ππεπίδμος οὗ ἴῃς Κιηράοχῃ, υπ1}} [ΠΟῪ 
58Π8}} αν Ὠδὰ {1} Ὡσὴθ ἴο δοςορῖ οἵ 
τεΐθςοὶ ᾿ξ, ὙΤΠδὶ της οὗ ργουδίοῃ Ὀερη5 
ἢ τ[Π6 ῥγοδοῃίηρ' οὗ ἴῃς Αροϑίϊθβ ; 1ἴ 
δηἀς νὰ τὴς το]θοϊίοη σῇ ἴῃς [6 νν8, 50 
Ῥαιμοιοα!Υ ἀερίοτεά Ὀγ 6515 (χχῃ. 
27): Ὀυϊ παῖ ταὐ οἴ οἢ 15 πηδᾶς τηδηϊδϑὶ 
ὙΠΟ [6πιβαΐίθη, δραμάοηθα ὉΥ ἴῃ 
ΟΠ σίςξὶ ψβοῦὶ 9ὴ6 [898 ὐδπάοῃρδά, 18 
αὐτου ἀεοβίσογοά, “Ὑυδὔου 5}.4}1 ῃοὶ πᾶνὰ 
σοτωρίεῖθα (ἢ εἰγουϊ οὗ τῆς ἴον οὗ 
5146] Ὀδίοσε (ἢῈ [,ογὰ 5}4}} οοπης ἴο 
͵αάρε 5γδ6] 7" 115 ψε ἴαϊκθ, τὶ ϑοδοίϊ, 
ἴο Ὀ6 [ἴῃς τηοδηϊηρ οὗ Μαῖίί. χ, 22. Βυϊ 
ψ ἢ. 118 οθογιηρ ἴο [6 [ενγ8 οὗ [ἴῃς 
Εἀϊηρε οὐ ἰτὃ6 Κιηράομῃμ, πεσε τηυϑί 
Αἰναγβ ἤᾶνα Ὀδοη ῥσθϑεηῖ ἴῃ ἰάδα οὗ ἃ 
ΡΟϑ5:016 σο)]θσοη ὈΥ ἴῃς [6νγ5, δῃὰ οὗ 
ἴῃς σομβοαυδης685 (Πδἴ πλυϑὲ (ΟἸ]ΟΥ͂, ἰΤΟΙΤᾺ 
ἴμαῖ. Τὶ Μεβϑίδῃ 9ῃουϊὰ θὲ ἃ Ὁ]655- 
ἴῃς ἴο 411] [86 παϊΐοῃβ 5 Ὧ0 ΠΕ ἰάθα : 
1 νᾶ8 ἴῃς σοπϑοίδηϊ ποῖς οὗ ὑσορῇθογ. 
Ης νὰβ ἴο Ὀδοοῖρα 50 τῆγουρῇ [ἢ6 80- 
σορίδμοε οὗ ἴπε Τεἴνϑ; Ὀυϊ 1[{{ΠῸΥ ταὐθοὶ 
Ηϊμη Οοὐ᾽β ρυγροβϑεβ ᾶσεὲ ποῖ οὐ ἴπαϊ 
δεοοουηῖ ἴο 41. Απὰ 81, Μδίίον 15. 88 
Οἶθασ οὐ [ἢ οὴ6 ρΡοϊηΐ ἃ85 οὔ ἴδ ΟἴΠΟΥΙ, 
Νοῖ υῃ[}} ἴῃ6 “Πουβα 15 ἰείζξ πηΐο ΠΕΟῚ 
ἀοβοϊαῖς " ἀο (ἢ6 ἀϊτεοῖ τζῃϊθ οὗ τῃ6 
Οδῃ 65 ἴο ἴπ6 ποσὰ οὗ βαϊναίΐοῃ σοπΊ6 
ἰηῖο νίαν. ϑίηος [ΠΕΥ σδηποῖ ὃ6 βανθὰ 
[ΚὨγουρῇ [Π6 [ἐνϑ5, [ΠΟΥ 5}|8}} Ὀ6 βανεὰ 
σψῖδους τε. “Ὁ γέ πᾶ ἰθδοῇ δἱΪ 
Ὠδίοη8." ὙΤὨΘ ολβ6 οἵ [ἢ6 οσεηιυτοι 15 
Ὡοῖ ἃ ἈΔΡΡΥ 56ἰεςῦοη οὗ ἃ ίδοϊ ἴο ὕγονε 
ἃ σεῃῖα “ ἰοηάθηοΥ " 1ῃ [Π15 σο5ρ6|, ἔοτ 
ἰξ 15 γἰδίη ταὶ ἢς νβ (τοαϊϑα 85 δὶ ἰθαϑὶ 
ἃ (ποηὰ οὗ σοὐ᾿β Ρεορὶο: πα δά τηοσα 
(δ τὰς (Δ οὗ ἃ 7δνν, ἰο ψηΐοἢ [6588 
Η 56] Γ ὈθΑ5 νιη685: “1 ἢάνα ποῖ 
ἰουπὰ 850 ψτεαῖ ἔδι(ἢ, πὸ ποῖ ἰῃ 15γ86] " 
(1. 10); δπὰ με βμενθά (ἢς ψοσκβ οἵ 
ἃ εν, ίοσ “πὲ Ἰονθῖῃ τῇς ῃδίοῃ, δηᾶ 
μαῖὴ Ὀυ} ὃς ἃ σγῃάροριο" (κε νἹ]. 
5): 6 Ψψ͵ὰ)β [Τοαῖθα 45 ἃ οἰ οὗ [Π6 
Κιηράοιι. 
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δ. 32. ϑωρερεα7}.---Ἴὰ ἴδοι ἰξ 18 ὈῪ 1ἢ]5 
ὙΠΟΙΕΏ685 οὗ ᾿ωρτγεββίοι, [ἢ]8 ὉηΠῪ οὗ 
ΡῬίγροβο, [15 Ὀσοδά δηᾶ νίζοσζοιβ ρίοϊιγα 
οἵ Τεβ08, 85 δἴ οηςβ ἴῃς Μεββίδῃ οἵ ῥτο- 
ῬΏΘΟΥ, δά ἴπδ Ἰονίηρ, βυ ἤευηρ ΘΑνΊΟΟΣ 
οὗ ἴ(δ6 νοτὶᾶ, τῃδὲ [Π6 δυϊῃου!ν οὗ 8ι. 
Μαίῃεν 845 δῇ δυῖΐῃθηξς ὨΙΒΊΟΥΥ 18 Υἱηα]- 
εδἰεὰ, [115 ποῖ ῥτγεϊθι δα ἰῃδὲ [Π]5 ἱτη- 
ῬΓΘΒΒΙΟῺ Ὑ11] ργονδ}}, τ [086 ἢΟ ΟΡΘῺ 
[η6 Ὀοοῖκς τὴ [Π6ῚΓ ταϊη 8 ργο-οοςυρὶοα 
Ὑὑἢ ἃ ΤΠΘΟΙΥ οὗ .Ζορία, οὐ “ἢ ἃ ψου- 
ἄτοιιβ ουςῃδίομς (4|16ἃ φοηάδρς ; ταὶμ 5 
ΔΙΤΟΔαΥ ἴῃ Ῥοββθβδίοῃ οἵ ἴἤεβα “"140]5 οὗ 
106 σἂν" δῖα ποῖ ἴῃ6 δοβὶ Ἰυᾶροβ ἴῃ 
ΒΌΘΝ ἃ τηδῖζοσ. ΟἿδ 5665 ἴῃ ἴΠ6 Ὀα]εῦι]} 
ἰηβῆυξῃςε οὗ [δὶ οὔς 1ἀθ4 οὗ ΘΟ] οῖοι- 
ΤΔΟῦ ΟΣ [παὶ Μαιεν σοταρὶϊοὰ 4 μνοτῖκ 
ςοῃϑββίίηρ οὗ ἀϊδοοιγβοβ οὗ 650} ΟὨ]Υ,--- 
ἃ ὨΟΙΟΠ υἱτεΥῪ βίγαηρε ἴο 411 (τ βδη 
δυϊαιλγ, δηὰ υἱίει!ν ἀεβαπιϊα οἵ το- 
ἀσσγῃ ον! ά6ηο6,---ΠΒ ον ἀΘΟΡΙΥ δουῖϊα δηὰ 
Ἰδαση θα τηϊηβ. ΣΔΥ Ὅς ὑϊ]Δ55οὰ ΌΥ͂ ῥῖὸ- 
Ἑοοβοοροῃβ ἀογνεὰ ΠῸμη ἴἤοδα δὐοιϊΐ 
ἴΠοΏ. ΤὨ15 δἰγισγανσι ΓΏΘΟΙΥ πδιυηΐβ ἃ 
δυςσαοϑίοη οὗ διλϊηθηῖ Ἡτοῖβ, ἀογῃ ἴο 
Ἐδυθ5. Ομδα 8665 ΠΟΙ ὨΘΟΘΒΒΑΙΥ ἰΐ 
ΤΏΔΥ ὯὉ6 ἴο τεοοσηθηοα ἴῃς ἴδΔ5κ οὗ 
οὐ Ποΐϑγα ὈΥ Ἔβοδρίηρ ἔγοιῃ 41] [πθοϊορίοδὶ 
ῬΙΟΡΟΒ56538: 8, δὰ ΌὈΥ ἀρρ γί ἴο ἴῃ6 
ψοῖΐς 1 Πδηὰ σϑυοσοῆσθ, οδμάουτ, δηά 
ϑοοά δοῆβθ. 1, ραυϊηρ ἴῃς οἴοβοσ δἱγ οὗ ἴῃς 
βίαν δμὰ ροϊηρ οὐἱ ᾿Ἰπίο ἴῃς Ὀτοδὰ δεϊὰ 
οὗ ἰ6 Ομυτοῦ, νὰ δηά ἰῃαῖ [15 τχοβί 
δησίθηΐ ΟὈ5ρ6] μᾶ8 δοαυϊγοά, δἀπὰ 88 
Κορὲ τπ6 σοπβάδησα οὗ ἴῃ6 ΔΙ} ἸῺ 
811 ἀρ65; δῃὰ ἴδε ἰεβὶ [ΏΘΥ ἤᾶνα δρ- 
ΡΙεὰ το ἴξ 85, 1 ἃ τουρῇ οπθ, 88}} 
ἀδοίδινα ; τὰς Οοβροὶ 5306) }8 1.15 [6 508, 
ὙΠΟΙΩΏ ΜπῚ 566, δὶ Τοσα σἂ ὈὉδ 
βαϊὰ ἴογ ἃ Ὀοοῖὶς [δὴ [αὶ 1 45 ὈδΘΩ 
τοσαινθα πΠΊν Υ94}}}7 ὈΥ ἴῃς ΟὨυτϊοῇ 88 ἃ 
Ῥτοἀυσθοῃ οὗ [6 ἢτβὶ ἄρε οἵ Οδηβα- 
δηΐϊῖγ, [δι 1 85 Ὀδο αἰ Πρυϊοα υηδη1- 
ΤΩΟΙΙΒΙΥ ἴο ἴπ6 δυΐῃοσ ψῇοβθα Ὡδῖηθ ἱΐ 
Ὀ6Α75, δῃηά πὶ 115 σοηίδηϊβ ᾶἃ16 ἃ ἢ ΠῚ 
δηὰ σοταρϊ δία ἰτδοϊηρ οὗ (6 ᾿ἰκο 655 οὗ 
(ἢ 1 οτὰ οἵ 1116} ΟπΠΒοίβιλ 18 οὗ σουγϑοα 
ῬΟΒΘΙΌΪῈ ΟἹ 411 ἴἢ656 ροϊηΐβ; ἰξ ΤΔΥῪ 
τᾶ Κα μοῦ ἴοσ 1156] δγ Π ΤῈ : ὨΔΥ, [5 
ὙΟΥΚ ΤῊΑΥ Ὀ6 0561} ΔΗΥΝΊΘΓΙΟ (0 ἃ (οῖ- 
ἰδϊη ἄερτοθ. Βυΐ ΡῬοΙθδΔρ5 οπα οἵ ἴἴϑ 
115365 15 ἴο ἰΘΔοἢ υὃ5 ψῃδί 1 σδηποῖ ἀ0 : 
δια ΠΟΙ 115 ]ΓΏ655 ἀρτθα5 ποῖ ἱοσοίῃοτ, 
«Αοοοτάϊηρ ἴο ἀϊνεῖβ νυιοτβ, Μδίπον 15 
[6 οΪάσεδι τοῦ δηά ποῖ [Π6 οἰδεῖ; ἃ 
ατοοὶς τυὰῖῆηΐζοσ, Ὀυῖϊ ἃ Ηδῦτεν; ἢ15 ψΟΙΚ 

᾿χχχί 

ἴῃς ἐουηάδαίίοη οὗ [6 Οοβροΐ οὗ Ματῖς, 
Ὁυϊ ἄταν το (παῖ ΘΆΣΙΟΙ 5.0 ]ΘΓ 
τοοοχὰ ; ἰὲ 1ἰβ ἴῃς τοῖκ οὗ δὴ Αροβίϊο, 
Ὀυϊ τἤδγρ ἅγα ροβινα γϑα90ὴ8 δρδαϊηβί 
τοραταϊηρ 1 45 ἔγοῃῃ δὴ Αροϑβίὶθ᾽ 5 ῃδπα. " 
1185 6 οὗ τοδοδίηρ 18 Οἶθασ δηὰ Ἷοῆ- 
βἰϑιθῃϊ ; γεῖ σι ἢ 5..}}] Κηϊδ το οδὴ ἀϊ5- 
δϑοῖ ουξκ͵ ἴῃς νατου5 ἢῦχοβ οὗ ἰομάἀθης 68 
ΜΏΙΟὮ τᾶ Κ6 10 50 τηδη 14 δηά 80 [{{π||6 
οοῃϑβιβίθης ψ ἢ (561, [[8 ὉΠ 15 56 
δνϊάθηῖ ; δηὰ γαὶ 1 Ὥσνοσ οομηποα 
ἴοῦ ἴνο ἀδοδάδς ἴῃς 88πη6, 80 δοῖίνθ 
ὝΟΙΟ ἴΠ6 Θὐϊΐοτβ ἴῃ τηδίκίην 11 δἰγοβῇ, 
115 Ἰποοῃβἰϑίθῃς 65 τιϊῃ τ[ῃ6 ΟἴΠοΓ Ο(ο9- 
Ρεἷβ βίατί ουΐ ἴο σϑσοὶθθθ ὁγδϑ: δηὰ γεῖ 
ΤΏΔΗΥ ᾿δπαὰβ ΜΕΘ ΟΟΠΒΔΗΓΥ δὲ σοσκ 
ὈΠΏρΊΩρ, ος Οσοβρεὶ ἴο Ὀδᾶσ οἢ δῃοίδογ, 
διὰ δἰϊοσίηρ δαοῇ ὈΥ τὰς ἸΙρῃϊ οὗ [86 
οἴμοι. ὍΤησβε Ὀεϊηρ ἴΠ6 τοϑ}}18, γὸ μάνα 
ἃ Τρῆϊ ἴο βυβρεοῖ [ῃ6 τηείποά : 1ἴ 15 
Ἔνθ Δ᾽] ον ]6 ἴο ἀουδὲ ψῃοίμες [Πόσα 
ΟΔῺ Ὁδς ΔΗΥ͂ (06 ὈΠΠΟΙΡΙ65 οὐ ΜΏΙΟΣ 
Γ65}15 80 ἀϊἰβοοσάδῃϊ οδὴ Ὀ6 Ὀα586ά. 

ΤΗΣ ΟΟΒΡΕΙ, ΑΟΟΟΆΡΙΝΟ ΤῸ 951, ΜΑξκ. 

8.32. Μ»ήμ ΜΜαγξζ.--- [6 πάτὴθ Ματῖκ 
(Ξ ἴσνερηον ὃ) νψ͵ὰϑ ἴπ6 βυγηδίὴς οἵ 
Τοῦ (Αςῖβ αἱ, 12) ῆο 18 πϑ08}}γ 50}- 
ῬΡοβοα ἴο πᾶνῈ Ὀδθη. [ῃ6 δίδου οἵ [ἢ]9 
Οοβροὶ. Οτοῖυβ τηδἰηϊδίηβ τῆ οου- 
ΓΓΑΙΥ, Οὐ [ἴῃ6 στουηὰ ἴῃδὲ (ἢς Θαη]οβὶ 
ὙΤΙΪΟΙΒ ὩΟΤΠΟΓΕ 04}} ἴη6 Ενδηρο θὲ ὉΥ 
[ἢ6 πᾶς οὗ Ϊοῆη, δηὰ (πδΐ {Π6Ὺ δ]- 
ὙΆγ5 Οσϑοθ6 ἮΙ 85 [6 ΟΟΙΏΡΔΗΪΟΏ 
οὗ Ῥεῖοσ δηὰ ποῖ οὗ Ραυ].. Βυϊ οδη 
γὰ8 ἴπ6 ον ]βὴ Ὠδηγ6, δηὰ Μδϑδικ, ἃ 
Ὡδὴ6 οὗ τεαυθσηΐ υ86 διηοηρβὶ (ἢδ 
Ἐοιηδῃβ8, ψὰ8 δαορίοα αἤεγινασάβ, δηὰ 
ξτδάυδ!γ βυροτβεάςα ἴῃ6 οἴμετ. [πάφεὰ 
6 οδὴ διηοβδὶ ἰγσᾶοθ [6 ρζοόοσθϑθ, Τῇῃδ 
Τοῦῃ Ματῖ οἵ Ας(β χὶϊ. 12, 25, δὰ τῆς 
Τολη οὗ Ασίϑ Χ. τς, 12, Ὀεσοπιθ5 Μασκ 
ΟὨΪΥ͂ ἴῃ Αεοῖς χν. 29, (οἱ. ἵν. 1ο, 2 ΤΊμ,. 
ἵν. 11, ῬΏΙΘΩ. 24. ΤΏ οἤδηχο οὗ ] μη 
ἴο Μαῖκ 15 ἀπαίοβρουβ ἴο {πὶ οὗ ϑαὺϊ ἴο 
Ῥαυ]: δηά [ἢ6 ἀραμάοῃχηθηῖΐ οὗ ἴῃ 6 δαυ] οΣ 
ἴογ {{|Ὲ ἰαΐθυ ἤδῖὴθ 5 σοῃηδοῖδα ἴῃ ὈΟΙἢ 
ολ565 ἢ (ἢ6 σἤδηρσε οἵ ταϊιρίοη δηά 
ἴῃς σοπιπηθῃοειηεηΐ οὗ ἃ ΠΟΥ͂ ᾿ς, [56 
δῦονθ, Ρ. χὶχ) ὙΠΕΙΕ 15 πὸ ἱῃοοῃδβίϑῖ- 
ΘΠΟΥ͂ ἴῃ ἴῃς Υἱοῦ [ἢδΔι 6 ΤΏΔΥ ᾶνα τ] η15- 

Σ Μογτίϑου ου Ματῖς, γ8ο αὐοίοε ΕἸοῖκ, “  ετ- 
δὶεῖοι, ΥΝ ὀγιεγθυοὶ, 



χΧΧΙΙ 

ἰοτοὰ ἰο ἴγο Αροβίῖςβ, Ῥειὸσ δῃὰ Ραδυϊ. 
ΗΙς5 ἀδβεσίίοι οἵ Ραδιυΐ, ἴῃ ἢ 18 τ 155] ΟΠ ΔΤΥ 
Ἰουγησυ, ΠΔΔΥ πᾶνε ὈΘΘη οδυβοα ΡΑΓΙΥ ὮὉΥ 
ἃ, 5 ἰο ταο]οίῃ Ῥεῖογ δῃά [ἢς Αροϑβῖῖθς 
Ῥγθδομίης ἴῃ Ῥδθβηθ, ΡῬΑΣΕΥ ὉΥ τῃς 
ἴξαγ οὗ ἃ ΡεΠ]οῖ5 ᾿ΟΌΓΠΘΥ, ῬΑΙΠΥ ὉΥ͂ ἃ 
56η86 Οὗ 1655 ἤίῃμοϑ85 ἴογ [ἢ6 ομο Κιπά οὗ 
ἰαθους ἴδῃ ἴον (6 οἰμοσ, ὙὍΤμδῖ [ἤθτα 
νγὰ38 ἃ ΟΘΟΠΠΟΧΙΟΏ δαΐνοοη Ῥοῖοσ δηά 
Μαῖὶκ ἰ8 ρἱαίῃ ἴσο Αοῖβ χΧὶϊ. 12, ἤθη 
Ῥεῖοσ, ἔγοθα ἔσοηι ργίβοη, 15 τοργεβεηϊθα 
85 φοίης δἴ οὔος ἴο ἴῃ6 ουδα οὗ ΜΑΙ 
ἴῃς τηοῖῃεσ οὗ ̓ οὴ Μασκ, “ΘΓ ΤΏΔΗΥ 
ΜΟΙ χαϊποτεὰ ἰοροίθοσ ῥσαγίηρ." ΤὨΘ 
οἷά ττῖϑιβ 816 5Ένοτα ΡΟ; ἴῃ6 τηοῦνος 
οἵ [18 ἀδβοσγίοῃ ; Ὀυὰὲ 88. Ῥδὺ] δϑϑῖρτϑ 
ὭΟπΟ, ἰπουρῃ Β6 ον άθη ΠΥ ὈΪδτηθ5. ἴῃ 6 
τὐπῆηρ Ὀδοὶς; δῃά νὰ δῖα ᾿δεα [ἢ 
βιυρροβίης [δὲ (ἢ 6 τηοίϊνεβ ἴῃ [15 σᾶ56, 
45 ἰηπἠοοα ἰῃ τηοϑὲ οἴμοιβ, 6ΓῈ σηϊχϑα, 
ῬιοΟῦΔΟΙΥ Π]ολη Μαῖκ ννἂβ8 σοηνοσίθα ὈΥ 
Ῥοῖίοσ, ἔτοῖῃ τρθοῦηρ Πῖπλ δὶ βοὴθ [116 
ἴῃ ἢ]15 τοίου μου56, Ὁ Ὧ6 δρθϑδῖϑξ οὗ 
“Μαζοὺβ τγ 50} ᾿" ((Ο]. ἱν. 1ο).3 

Τοῆη Μαῖῖκ νὰβ ἴῃς 508 οὗ οὴβς Μδῖγ, 
ψῦο ἀν εῖ! αἵ 76 πιβαίθ, - ΤΏρτα ἢ νγ85 
Ῥτ δον Ὀοσῃ (Αοίβ χὶὶ. 12). Ηδ νγὰβ 
[86. σουβὶῃ οὗ ΒΑτμΔΡρα8 ((οἱ. ἱν. 1ο). 
ΤΏς τΠΘΟΥΥ (δαὶ ἢ6 ψὰ5 οὔθ οἵ ἴῃς 
ΒΕνΘΏΪΥ ἀἰβοῖρ]65 μᾶ5 Ὧ0 Μϑιταηῖ. Αἢ- 
οἴποσ ἰἤδοτγ, ἴδ δὴ ὄνεῃΐ οἵ [26 εἰρὰὶ 
οἴ ουγ 1,οτα 5 Ὀείγαγαὶ, τεϊαίθα ὮὉγ Μαῖκ 
δῖοῃα, ἰδ οὔδ νοῦ Ὀεΐθ}}] ἢ! 56] (0]9- 
Ὠδυβθη, [.ΔΠ06) ΤΏΔΥ Ὀ6 ψΟΙΓΏΥ οὗἁ τ 6Ὡ- 
τίοα ; ἰδουρῇ Οαβαῦθοῃ ψΆΓῺ5 115 [μα 
ἰδ 15 οὐἥουβ δῃὰ ναῖῃ ἴο 566 ]ς ἃ ὩΔΙῚ6 
ἩὨΙΟ. τὴ6 Ἐνδηροὶιϑὶ Ὠμβοῖ ὯΔ48 Ὡοΐ 
Ῥτοβοσνθὰ, “ΤΒοτα [ο]ονοὰ Ηΐμπι ἃ 
οοτίδίη γουηρ τλδῃ, Ανιηρς ἃ ᾿θθη οἱοίἢ 
εδϑὶ δῦουϊ ἢὶ5 παϊκδὰ Ὀοὰγ ; δηὰ ἴῃς 
γουηρς τπῇϑῃ ἰαἱά μοϊά οὐ πὶ, δῃὰ ΒΘ 
Ἰεῖι τῆ6 ᾿ἴμοη οἱοίι, δηὰ θα ἔγοτα [ἤθη 
μακρὰ" (Μδικ χὶν. σ1, 52). ΤῊΪΒ ΠΙΔΥ 
αν Ὀδοη τοοοτάθα ὉγΥ Ματὶ σῇ ἃ 
ἄδερ ρηναία ἰηιεγαβῖ, ἃ5 τηδτκὶπρ ἃ πἰρῃϊ 
ΨΏΣΟΝ ψγὰ8 ἃ τὐγλϊηρ-ΡοϊΪηΐ ἴῃ Ὠ186 ΟἾΉ 
Ἰδ : Ὀπῖ τη 1 ΤΩΔΥ δα ΟὨΪΥ οὔκ οἵ 
τῇοβ6 δαάϊομαὶ! ἰουςμβθβ ἰὰ τ ὨΙΟἢ ἰῃς 
παιταῖϊνα οἵ Μαῖκ αὐουπάβ, ἱπιτοἀυοοα 
ἴο βῆον ἴμδὲ [ἢ6 Ῥοσβθοου 05 ὝΘΙΘ 850 
Κοϑη δηά ρῥγαββίηρ ἴμδΐ, δἴϊτοσ ἰῃς βιρῃϊ οἵ 
[86 ΑΡροϑι]68, ἴδ δὰ ἴο 856128 ὄδνθῃ ἃ 

1 Κυϊησῖ ἐπ ζϑεο. 
3 ὅρῃηο, ἃς (τεάπου, ξυργεἌῖ [παι (ἢἷ5 «οὐ ]ά 

ἴα ἰακδῃ ἴο ΔΡΡΙΥ ἴο παίασαὶ τεϊδοθδδρ : δὶς 
15 ἱρτοῦδῦ!ςο, 

ἹΝΤΕΟΘΌΣΤΙΟΝ. 

οἴδηςα Ὀγϑίδηθσ. ΑἹ] γὸ σδῃ νϑηξισα 
ἴο 58Υ 15 ἴηδΐϊ [{ [ὴ6 Ὡδῃης οἵ Μαχίς Ὀκπὶ 
δ ΒΌΡΡΙ!ΙΘα ἤοζο, ἴῃς ἸΣΑΠΒΔΟΌΟΙ Γαοοὶγόβ 
ἃ ΟΙΘΑΓ οχρίδπαϊςδοη ; δηὰ τῃδὲὶ ΤΌ ἢη 
(Το ἱ. 40, χίχ. 26) ἱῃηϊτοάυοθς ᾿ἰτηβοὶ ἢ 
ἴῃ ἃ {κὸ υποδίπιβῖνα ἔΔϑῃϊοη, 48 4150 ροῖ- 
ΒΑρ58 [πκὸ (κε χχὶν. 18). Μα ἴῃς 
ΤΟΙ ΘΓ οὗ Μδῖκ 5θεθη)8β ἴο ἢᾶνὸ Ὀδθὴ ἃ 
ῬΟΙΒΟΩ Οὗ β801ὴ6 τηθΔ5 δηῃὰ ἰηδυδηοό, 
Δ ΠοΥ ἤουδα ἃ σα γἱηρ-Ῥοϊηΐ ἔοσ (ὮΣΙ 9- 
δῃ5 1 ἴποβα ἀδῆρεσουβ ἄδυβ, ΗδΥὺ 
γουηρ “80η, δἰγοδαν δῃ ἱπαυγοσ, νου 
ΒΟΟῺ ὈδοοΙὴθ ΙΏΟΣΤῈ δηχίουβ ἴο ψ Κ 
ἴον ζῆπβι.. Ἠδθ νϑῆΐ ψ Ῥαὺΐϊ απηὰ 
ΒΑΥΘΔΌΔ5 8ἃ5 Π6ῚΓ “ΤΩ ἰϑίου ἡ ΟὨ [ΠΟΙ͂Σ 
ἢγϑί ἸΟΌΣΤΩΘΥ ; Ὀυΐ δ Ῥοῖβα, ἃ5 6 δανὲ 
ΤΩΘὨὈΠΟΠ δα, ἢς υὐγηοὰ Ὀδοκ (Αςΐβ χίϊ. 
25, ΧΙ, 132). Οἱ [Π6 δ5βδοοῃηά Ἰουσῆευ 
ϑῖ, Ῥδὺ! πουϊὰ ῃοΐ δοςοορῖ ᾿ΐπὶ ἀρδ]ἢ 485 
8 οοῃῃρδῃίου, Ὀυϊ ΒΑΤΏΔΌΔ5 ἢ15 ΚἸ 5ΤΏΔ} 
ΑΒ Το ἰηδυϊρεηΐ ; δρᾶ (05 Ὧ6 ὈὉ6- 
οϑΙῺ6 1Π6 σδιι56 οὗ ἴῃ ΤΩΘΙΛΟΣΔΌΪΘ “ ΞΔΓΡ 
σοπίθηοι " Ὀεΐνγοοι ἴδοι (Αςῷ5 χν. 
326-40). ὙΥ̓Βδίονεσ σέσα ἴΠ6 Τρ βοῇϑβ ῸΓ 
Μασκ᾽ 5 ἱπῆττο ΕΥ̓͂ οὗ ΡΈΤΡΟΞ6, ἴΒ6Υ ἀϊὰ ποῖ 
βαρᾶσαῖς ἢϊπὶ οσ δνοσ ἔτοσὴ Ῥαι], ἰὼ σ 6 
δηά ΐζη αἱ ἴῃ6 5.6 οἵ ἴα Αροβίδ ἴἢ 
ἢἷθ ἢτϑι ᾿ιρυϑοητηθηΐ δἰ τς (ζοὶ, ἵν. 
1ο, ῬὨ θα. 24). 81, Ῥδὺϊ βρϑᾶκβ οὗ ἃ 
ῬΟΒ510}6 ἰουγηον οὗ Μδσκ ἰο Αδβίδ. ϑοιμδ- 
γαῖ ἰΔίοσ 6 15 ἢ 51, Ρεῖοσ αἵ ΒαΌΥ]Οη 
(1 Ῥεῖοσ ν᾿ 13). ϑοιῶς μάνα Ἴοῃϑιἀεγεὰ 
ΒΑΌΥΪΟΩ ἴο ὈῈ ἃ δῖα ψίνυθῃ ἤοῖα ἴο 
ἘΟμΠΏΘ, ἰῃ ἃ ΤΥ ΞΈΟΔΪ 9656: ΞΌΓΟΙΥ νϊϊπουΐ 
ΤΟΔΞΟΙ, 8ΐποο ἴῃς ἀδία οἴ ᾿οςου 15 οῖ [86 
ὈΪδοα ἴο ἴοοκ ἔοι ἃ ἔσυζε οὗ βϑρεθςο!. Οὗ 
τὴ 6 ̓ουτηου ἴο ΒΑΌΥΪΟΙ νὰ ἤᾶνθ ΒΟ ΤΟΤΕ 
δνϊάθηοα ; οἵ 118 ἀδίθ, οδιυ568, το 8118, νὰ 
ΚΩΟῪ ποίπίησ. [ἴ τὴν Ὅς οοπ͵οοτυτοά 
ἴμαι. Μαιῖκ Ἰουτπεγεὰ ἰο Αϑ5.|4 Μ)ηος 
(εἃ. ἰν. το), δπὰ ἰπδπος πεηΐ ΟἹ ἴο ἸοἿῃ 
Ῥεῖοσ αἱ Βαῦγίοη. ΟὨ ἢΪ5 τεϊσσῃ ἴο 
Αϑὶα ἢδ 5665 ἴο να Ὀδδ ψ]τἢ ΤΊΤΟΥ 
αὶ ΕΡἤμοβὺβ ψβ θη Ῥδὺὶ πτοῖς ἴο Ὠἴτα, ἀυγ- 
πη διῖ5 βεοομά ἱπιρτιβοητωθηΐ, δὰ Ῥαὺυ 
ΨᾺΒ ΔΏΧΙΟΙΒ ἴοσ 58 τοΐυσῃ ἴο μος (2 
Τίμα, ἷν. 11). 
ὙΏδη πὰ ἰἴοανα ἰδ6 ρτουπὰ οὗ ΗΟΙ 

Θοηρίυσε, γα δυὰ τμ6 ἔλοῖβ ἀουδι 
δηὰ ὄνθη ἱποοῃϑβιβιθῃΐ, 
Ι Ῥαρίαβ θὲ ἰπυδιεὰ (αυοϊεά ἴῃ 

Ἐπυβοδίυβ, “Η. Ἐδ᾿ ἢϊ. 29), Ματιὶς πενοσ 
ψαϑ ἃ ῬΕΙΞΟΏΔΙ (ΟΠ Οεσ οὗ οὐγ [οσά; 
πῃ ϊοἢ ἢ6 ὈΓΟΌΔΌΪ ἰηΐεῖβ ποτ σ Ῥεῖ. ν. 
14. ἘρΙρμδηίυβ, οὐ ἴδε οἴμοσ διδῃά, 
δορί ἴῃς ταὐϊοῃ ἴδ Ὧξ ψὰ8 οὔθ 



ΙΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ. 

οὗ (6 βονθῃίγ, νῦο ἰὐτηοα Ὀδοὶκς ἔζοσῃ 
]65805 δἱ [06 μασὰ βαγίηρ ἴῃ Το οδῃ νὶ. 
ΤΠ6 βδῖὴδ6 δὰ Ὀδθ 5αϊὰ οὗ ὅι. [π|κο. 
Τὰς τοϊδίοῃ οὗ Μασκ ἴο Ῥεῖεσ 15 οὗ 
διεαῖ ππροσίδηοα ἴοσ ΔῺ δϑίϊαίς οὗ (ἢ 5 
Οοθβρεὶ. 
44. 58. ίαγξ αμπμὐ 8... 2 είωγ.-τ 

Ἀποίοης πτϊΐοιβ, ὙΠῚ οδα οοηβοηῖΐ, 
δίς ἴῃ6 Ενδηροὶ δὲ [᾽Ὧ6 :ΠΓΟΓΡΓΟΙΟΣ 
(λεγυπεησιιε) οἵ ἴῇ8 Αροβιὶα Ρεῖεσ. 
ΘΟ ΟΧΡΪδπ [ἢ15 νοσχὰ ἴο τρδϑᾶῃ ἰῃδί 
ἴῃς οβῖος οὗ Μδῖκ νᾶϑ ἴὸ ἰγσδῃϑὶδία ἰμὶο 
ἴ16 Οτοοκ ἰοηχας [ἢς Ατγδιηδλὶς ἀΪ8- 
οοὔχβα οὗ ἴῃς Αροϑβῖῖϊε ; ὃ ψὩ115ὲ οἴδοῦβ 
δάορι ἴδ νἱεν [δι Μαδικ πτοίςἊ ἃ σοβροεὶ, 
ΠΟ σοηίοττηοα τόσο ὌΧ ΙΪΥ (ἤδη ἴῃ 6 
οἴδειβ ἴἰο Ῥαῖθι β ῥγοδοῃίηρ, δηά (δυ9 
“ητογργοῖθα " 1 ἴο 16 ΟΒυτγοὶ αἱ ἰατρο." 
ῬΙΟΌΔΌΪ ἴμ6 νογὰ ““ Ἰπιθυρσεῖοσ ̓  το ΘΔ 8 
ΒοΙα νῆδὲ ἰξ πΒΌΔΙΪ τρδδβ, ἰδαὶ τς 

80 ΟΔ116 οδῆης Ὀεΐνδοη ἃ ΞΡ ΆΪΚΟΥ 
τὰ ἃ ἰοχεῖστι ἰοηρτια δηὰ ἷβ8 ὨΕΆΤΟΙΒ : 
δηὰ ΒΙδεἰὶς ννῈ]] τευλατκβ ἰπαὶ 1,Δεη τγᾶ8 
ῬΙΟΌΔΟΙΝ [τῖ026 ἰαησυᾶσε σὐοβ Μαῖκ 

δά Ῥεῖοσ ἰδοκοὰ, 50 (δῖ 
Ματϊκ, μανϊηρ δοαυϊγοὰ τ ἰῃ 15. διϊθηά- 
ΔΏΓΘ ΟΣ Ῥδυΐ, νἂϑ 8016 Ὦ ἰμίεγρσεῖ [ῸΓ 
Ῥεῖεσ, τβθη ἣς οδὴς ἴο Ἐοπηο, ἰῃ τὰς 
ἰδησυάσε οἵ ἰδ6 Ρδορϊδο. 

ΤῊς πνοὰς οὗ Ῥαρίδϑ, αυοϊοεὰ ἴῃ Επ:- 
8εὈϊι5, ἀο ποΐῖ ἀΐβροβε οὗ (ῃἰβ συοϑίοῃ, 
“ΤΗ8 αἷβϑο [708] (ἢς ΕἸάδΥ βαἱὰ: 
Μαῖκ, Ὀεΐῃρ ἴῃ6 ᾿πίδιρσείοσ οὗ Ροΐογ, 
πτοῖς ὕὅονι ΘΧΆΟΘΙΥ τ δίονοσ (Ὠϊηρ8 
86 τειηθρετεά, Ὀαΐ γεῖ ποῖ ἰῃ ἴῃς οτος 
ἸῺ πΏΟΒ Ο(μηϑὲ ΘἸΠΟΣ βΘροκε οἵ ἐϊά 
[ῃ6πὸ: [ὉΓ ἢ6 ΜῸ5 ὨΘΙΓΠΟΣΥ ἃ ΠΟΔΤΟΙ ὨΟΓ 
ἃ ἕο] ονεῦ οἵ [Π6 1 οτΐβ, Ὀυς 6 νᾶ 

ας 7 αρίας] ταἰά, ἃ 7γολίοτυεν 
οΥ Ῥείεγ." Τῇδ νοσὰβ τὴ 11Δ1105 τεῖδσ ἴῸ 
ἴῃς τοσὰ “᾿ηςειργείεσ " δῦονθ. ϑοιῆς 
(ΟὨδΙΒο) 8485 ἈΓ5ῈΕΠ ΦῸΠῚ βιρροβίηρ 
ἴδ Ῥαρίδβ τηϑᾶῃβ ἴἰοὸ ἀεξοῦε [ἢ6 
ἩτΠΩρ οἱ ἃ ΟΘοερεὶ 88 (ες τηοάθ ἰῃ 
ὙΠ ἃ [6 ΠΓΟΤΡσείει᾽ Β ἀυ[165 ΤΕΙῈ ΡΕῚ- 
ἰοστοδά : δυῖ 1τὴ19 185 ποῖ 80. Ῥαρίδβ 
ΤΑΙΒΟΙ τοόδὴς “ Μαϊΐ, 48 Ῥοίδσ᾽ β ἰηςοῖ- 
Ῥτγεῖεσ, δὰ ορρογίυῃιαβ οἵ ποαυηρ δηὰ 
Κηονίηρ ὙδΒᾶῖ πα ἴδυρηῖ, δηὰ ντοῖς ἴξ 
ἄονῃ δοοοσάϊηργ." ὉΠ στεροσὶ ἰδαὶ 

1 (οηὶ. Ηακς. ἱ ἱ. 6, Ρ. 4.57). Ἑά, Ὁϊηάοτί, 
3 Ῥαρίαϑ ἰῃ Εὐυξοῦ. ἢ, 1,39. ἵτεπϑυβ, 

“Ἡκτ. 1. α; 1, το, 6; Τὶ ἴδῃ, ς. Μαζς. 
ἦν. 5 ; Ἰτομιο δὰ Ἡάϊ, ςἢ. χί. 

Βεσίδο]άϊ, ἄς. 
4 Ψαϊοείυε, ΑἸίοτὰ, Ιδηρσο, Επίεβοβο, Μεγοῖ. 

ἦι 7::|.----χ οι, 1. 

᾽ 

᾿ ἘαΒοῦιαα, “ Η. Ἐ.᾽ ἐϊ. τό; Η]ετοῦ, 

ΧΧΧΙΪ 

Μαῖκ να ἰ6 οοτωρδηίοη οὐ Ῥεῖεσ, αἱ 
Ἐοχῃδ, 185 Ὧ0 ουδὲ οὗ στοδὲ δηιαυῖγ. 
ΟἸεηθοῖ οὐ ΑἸεχαηάτα 15 αυοϊδα ὉΥ͂ 
ἘλιΒΟΌϊ}95 ἃ5 ΧΙ ἰΐ [ῸΓ “4 σ;Δϊθοη 
ΝὨΟἢ δ δα τϑοαεϊνθα οἱ ἴἢς ΕἸ ΟΣ 
ἴοῖὰ [6 δι." Βυϊ ϑοΐηβ δμᾶνα 58:115- 
Ῥεοϊεα (δὲ [815 (τδαϊ!οῃ γτοϑίβ ΟὉ 8 
ΤΑΙδυἀοιβίαπαϊηρ οὗ 1 Ρεῖ. ν.Ὶ. 13, 
ΒΑΌΥΪΟΩ Ὀεΐηρ ὙΤΟΏΡΙΥ ἰδ κθη ἴοσ 8 01" 
οἂΪἱ πδης οὗ Κοιῃμθ.2 ὅδηϊ οὔ 8 88: 0ἢ 
ἴο Εαγρὶ Ὁ Ρεῖδν, Ματσίς ἴδετε ἰουπάςά 
ἴῃς σὨυτοὶ οὗ ΑἸοχδαηάσδ, δῃὰ ρυοδομδα 
ΪῺ νᾶσίουῦβ ῥϊδοθβ; [ἤθη χεϊυσηοὰ ἴο 
ΑἸεχαμάσα, οὗ ὑδὶοἢ οὔυσοῦ πα νῶδ 
ὈΙΒΒΟΡ, δηὰ βδυδετοὰ ἃ τηδτίγιβ ἀφαίῃ. . 
Βυΐϊ ποηθ οὗ [8686 ἀδ(8115 σεϑίβ οἢ ἃ 
ΒῈ ΠΟΙ ΘΕ βουμα δυϊ πο γ. 

δ. 45. ΖΏς Οοερει.--- Ἐπίοτη ὑροὴ 
ἃ οοπαϊἀοταϊίουῃ οὗ (6 (ΟοἌβρεὶ πῃ ἢ 
Ὁδδῖ8 δῖ, Μαικθ Ὡδιηθ, ψὰ δἵἴδ οοῦ- 
ἰτοηϊθὰ δ οὔοθ ὈΥ ἴθ ρτοαὶΐ οοῦ- 
ἘΟΝΘΙΞΥ ἀῦουϊ ἴμ6 (σοβρε5--- δῖ 185 [6 
Ῥοβιοη οὗ 8... Μασὶς ἰοναγὰβ [6 τϑϑ 
1 νὸ βεῖ δεὶάθ (μη ϑδη ἰσδάϊου, [Π]18 
ᾳιοπέοι τυδὶ Ὀ6 δηβνεσεα ὈΥ ἸΔ[ΟΓΏΔὶ 
δν!άφηοα ; οὗ 8]] δνϊάδῃος (ἢ τηοβί 3:10 - 
ΡΟ πὰ ἰδιρύηχ. Νοῖ πίιϊουϊ 88 
5 Μογεσβ οδυϊοι," (δὶ ἰἢ Θχδιρϊηϊη 
Β'π5]6 ῬαδϑΆϑεβϑ ἴο ὑσγονα [6 ἄδθρε 
Θῃο6 οὗ Μδικ, Οὐὁ 18 Ἰπάδρεμάδηος οὗ 
(ὃς οἴδειβ, [Π6ς ρτοδαϊοϑὶ οδυῦοη 18 ͵ΤῸ- 
αυἱγοά, 16βὲ τὸ ΟἿΪΥ δηά ἴῃ [ῃ6 ραϑβαραβ 
ψδὶ ψ͵ὸ ὈΠῺΡ ἴο [δ ΠΟΙ ΟΣ ΟΏ 
οΠοΔ] ροΐῃϊ οὗ νον. Ης ροϊῃϊς ἴο (6 
τηοάσγῃ Τοηΐον ἴῃ γγοοῦ οἵ [5 ; 
ἴῃς ραδβϑαϑθβ ΟἹ ΨὨΙΟὮ ΟἿ ΣΕΪ65 1 50" 
Ῥοτξ οὗ ἢ15 νἱεῖν δῖε ᾿υϑὲ ἴὩοϑε νὨΙΟὴ 
[Π6 πεχὶ ορροηδηΐ [ΓΒ δραΐηϑί Ὦ]Ππ|, 
ΔΟΟΟΙΟΪΏΩ ἴο ἴΠ6 βυρ͵]εσῦνα Το]ου ΠΣ 
ἰδῖ δδοὴ οδϑὴ ἰὨΣΤΟῪ ΟἹ ἰδς Ῥᾶϑϑᾶρο, 
Ῥοιθδρ5 ἰ[ἢ6 νυ] δὶ ὀχουγβοηβ οὗ [ΠῚ8 
50] οὔνα ΠΟΥ͂ Δ’Ὲ ἴῃ σομηδχίοῦ ψ] ἢ 
(6 [ὭΘΟΥΥ (ἰδδὶ ἴογα σοῖο ἴσο Μαῖῖϑ, 
88 “ΟΥριμαὶ Οοβροὶ" δηά οὔὖζῦ ργδϑβεηῖ 
αοθρεὶ. Ιἔ ἴδοσα ψνεῖς ἴῃς 5]1ρῃϊε5ι ἢΪ5- 
τοσίοδὶ δνϊάθηςς ἴμδὲ ἴμοσο πδὰ ὄνοσ Ὀθοὴ 
8 ϑδοοπά, ΟΥὁ ΣΔΙΔΟΣ ΔῺ ΘΑΤΙΟΙ ΜΑΙΚ, κ᾿ 6 
8ου!ά θὲ Ὀουῃά ἴο Ἔχδηγηο τ, [Ιἢ ἰῃς 
οδ86 οὗ 8ι:, Μεαίζιεν ποτα 15 ἰῃ6 δίδίθ- 

1 Ἢ. Ε. νἱ. 14; ΟΙδιι. ΑἸεχ. Ηγρ. 6. 
ΝΥ λων, “Ἡ, Ἐ.᾽ ἃ. 15; Ηἱεγοι, ἂς τ. 

5. Ἐρίρβαηΐας, "δτ. 51, ὅ, Ρ. 4 7, Τἰπάοττ; 
εἰ ἡ " 

ΝΙρορῖ. (Ἡ, ἘυῚ, 4, Ι 
4 ΜαιῖυςΣ, Ρ᾿. 7. 



χχχὶν 

τηρηΐ οὗ Ραρίδβ [δἰ [Π6γ6 νὰ5 ἃ Ηοῦτονν 
Οοϑρεϊ, σοπέγομπρ ἴῃς ἰδοὶ τῃδι ΟἿΪΥ ἃ 
Οτοοῖκ Οοβροὶ οχιβίβ : ἴΠοτα 15 ποῖῃιηρ 
οὗ ἴῃς ἱκιπα ἴῃ τἴῃ6 οαβ6 οὗ 8ι, Μαϊκ. 
Ἡ]ΞΙΟΙΥ [6}}5 οὗ οὔς Μαζί, ποῖ. οὗ ἔτο : 
ἿΓ τὴα6 οχιβίδησα οὗ 84 βεοοἠά 5 ἴο 6 
Ῥτονϑά, δηά 115 ῃδίῃσε δῃὰ Ἴοηϊθηϊβ 1ἢ- 
αϊοαϊεά, ἴἤογα 15 οϊῃίηρ ἴο ΤαΙγ ου, βᾶνα 
Ἰηΐοσηδὶ ονϊάθηοθ, Βυῖ ἴῃς βδτὴς [ἰη- 
[ογδὶ ον ἄθησα ΘΔ ΌΪο 5 Εν], ΝΥ εἶ556, 
δηά Ἡοϊιζιηδῃῃ ἴο ςοηϑίπιοϊ Δῃ ΟΙ]ΡΊΏΔ] 
Μαῖκ, τ ΠῈΣ δηά ἄι]|οσ (ἤδη (ἢ ῥσοβθηί 
Οοβρε] ; ψἤετεαβ ἴῃ [η6 Πδηάς οἵ Υγ76152- 
ὅσκου 1 σοηίταοϊ5 ἴῃ6 ΟΥρΡΊη4] ἀοου- 
ΤΩΘὩΐ ἴο ὩΔΙΤΟΥΟΥ ᾿᾿τη118 ἴἤΔη (ἢ6 Ῥχεβθηΐ 
οΞσρο!. ὙΏΘη (8 Ροϊηΐ 15 διτινεα δὶ 
οὗ ταἰγίηρ οὐ ον άθμοα (Πδΐῖ οΔη Ῥτονα 
ὈΪΔοῖ οΥ ψῃηϊῖς, [6 Ὀπη6 ἢδΔ58 σοχὴς ἴου 
σοηίοϑϑίηρ ἴῃ (Π6 ᾿τς οὗ ἀϊδουβϑιοὴ 15 
τοδοηδά, δηὰ [6 [ὩὯ6 ῸΣ Ὑ|86 51.166 6 
45 δὐγῖνο4ᾷ. [Ι͂ἢ (ἢ6 ΤηΘΔΏν 16 (ἤσΓα 
δ ΔηΟΙΏΟΣ ἔοτος οὗ Ἰμίοσηδὶ δνϊάθῃςα, 
ἴαΥ 1655 βυ01|6 δῃηὰ [Δ7 πῆοῖς {Π5ΐγ, 
δηἀ τοῦθ ρορυΐασ, το ἢ [6115 5 τῃδί 
τὴς (οβρεὶ οὗ ὅ:. Μασῖκ δδ5 ἃ οἰἴθὰσ δηά 
ΜῈ} τραυκοὰ Ὁ} οὗὐ 115 οὐ, αυϊΐς 
ὀχοϊυϊηρ ἴ[ῃὴ6 πΠΟΌΟη ἴπᾶΐ 1 15 ἃ τοῖα 
σορομαϊ οὗ δολθ ΤΊΟΠΟΓ Οσο58ρ6] ΟΥ 
8ὴ ΘΟχΧρδηβίοη Οὗ 5δοὴβ ᾿ὑτιείοσ, Οὖσ 
Ὀυβίηοθβα ἴδῃ 15 ψι [ἢ Οολρρεὶ 
Ὀεαίοτα τ.5, δὰ ηοΐ ψΠὮ βοὴθ ἀοσυτηδηϊ 
ἴμδὶ Πᾶ5 Ὥδσνοῦ Ὀδοη ρῥτοάυοςσά, δηὰ οὗ 
ὙΠ ΙΟἢ 411} Ὠἰδίοσυ ἀθηῖθ5 [6 δχἰβίθῃςο. 

ὃ 16. Οορμίοης 97Γ7 ἧς Οορρεὶ.---Γ 6 
σοῃίοηί5 οὗ [ἢ6 (σοβρ6] τυ ὃς αϊνιἀεὰ 
ΒΘΏΘΓΑΙΪ Ἰηἴο ἰουῦ βεοϊοηβ: 1. τῆς [ἡ- 
ττοἀυςίίοῃ, 1, 1-12. 11. (06 νοῦΐ8 οὗ 
76βι5, [Ὡς ϑοη οὗ σοῦ, ἴῃ ΟΔ}1|66, ἱ. 14; 
χΧ, σο, 111. ἃ ᾿ουγηοΥ ἴἰο [6 γι 88] 6 πὶ 
δΔὴ( τοϑιάθηοθ ἴῇθσθ, Χὶ 1Ἃ; χὶ, 47. 
ΙΝ. τὰς βυβεπηρβ, ἀδαῖῃ, Ταδυστθοί οι, 
δΔη ἃ δϑοθῃϑίοῃ οὗ (Π6 : 
ΝΏοη (δϊ5 Οοβρεὶ 15 σοτηραζοὰ τῇ 

Θὲ, Μαίζῃον ἴῃς αἰδεγεπος οἵ ἰτοδίτηθῃΐῖ 
16 ὙΟΙῪ τηδηϊίδει. ΤῊ οομδίαπι σοΐθ- 
ΤοΏςΘ ἴο ἴΠ6 ΙΒ ηδαΐ οὗ ρτόρῆξου, ἴῃ 6 
ἰοῃρ; δπά τεαυβῃΐ ἀἰϊβοοῦγβεβ οὗ [εϑβι18 
να ἀϊξαρρεατθα, Νὸο οπὲ οου]ὰ πηδίη- 
ἰαΐῃ ἴἢδὶ τῃ6 ἄτϑι οὔ]δθοῖ οὗ {Π15 Ενδηρο- 
|ισὶ νὰ8 ἴο αἰβρίδυ [6515 ἃ5 ἴῃς Μοβϑϑιδῇ 
οὗ τῇς εν. Τηθ ϑοσῃηοη ΟἹ, ἴῃς 
Μουηῖ, ἃ κιπὰ οἵἉ ρίνίῃρ οἵ ἃ πεν ἰδ 
ΟὨ ἃ ΘᾺ ΘΙηΔὶ, 15 οἵηϊίοα, τ τδα 
ἴοσ θη! ]ς τοδάρθυβ, ἃ5 1ἰ 15 δάϊηϊιοα ἴο 
αν Ῥδοη, ᾿ψοταᾶβ δὶ τηὶσϊ βθοπὶ ἴο 
Ἰα βαϊναίίοι ἰο. [26 σμ]άτεη οὗ Αὐζὰ- 

ἹΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ. 

δὰ ἤπά πο ρῥἶἷδοδ » δῃᾶ ράαβϑαρδβ οὗ δῃ 
ορροϑβὶῖς Κιπᾶὰ οοσῆβ ἰπῖίο Ῥζοιαϊῃθῃςδ. 
(ΤῺ οΟἸλβϑοη5 οὗ ἰδεῖς δηὰἂ ποζὰάς δῖὸ 
Ῥοΐῇ πυτηότουβ δηᾶ πηροτγίδηῖ, ὙΤῃα 
ΘΘΏΘΔΙΟΡΥ δηὰ ὨΙβίουυ οὗ ἴῃς Ὀἱτ ; τὴς 
ΒσοΩρ τεῦυκε ὉγΥ ἴῃς ΒαριϊΞὶ (Μαῖίξ, 11]. 
7-π1ρ); ἴδε ϑεπῆοῃ οὐ ἴπε Μουμί (ν.-- 
ν1}.}; ἴ[ἢ68 σεπίαπομ δἱ (δρεγηδυτα 
(Μδῖε, νἱϊϊ, 5--13) ; ἴα στρ οὗ οςετίδίῃ 
ἀϊβοὶρε5 (Μαζί. ν11]. 19--22) ; ἴῃς Πρα]ηρ' 
οἵ ἴῃς ἴνχο Ὀ]ηἀ τηόη, δηδ οὗ ἴπη6 ἀυτμῦ 
ἀειηοηῖδο (Μαιϊξ, 1χ. 27--34); ἃ ρτοδῖ 
Ῥογίίοῃ οὗὐ [ῖἢ6 ΟΟΙΏΓΩ 55:05). ἰο [ῖἋδς 
ΑΡοβῖῖθς (Μαῖϊ, χ. 15-42); τῃς6 δπὶ- 
ὈδβϑΥ οὗ [ῃἢ6 Βαρίϊῖ ἴο 6515, ἢ (ἢ 6 
1 οτάϊς ἀϊδοουγθο πογεῦρου (Μαίί. χὶ..) ; 
[με Δϑἰτηρ οὗ ἃ βῖρῃ (Μαῖξ, χιὶ, 38--45); 
βάν σαὶ ρδγδῦ 65 (Μαῖξ, χὶ. 14-17, 24-- 
30; 33, 35--52) ; 50Π16 ΤΑ]ΓΔ0]65 οὗ ἢ68]- 
ἸῺ ἴῃ ἴῃ6 ερρουτποοά οὗ Οδηποϑαγοῖ 
(Μᾳῖι. χῖν. 34-.16) ; ἴτὴ6 {{ἸὀὈσ6 ΤΔΟΠΟΥ͂ 
(Μαζί. χν!!, 24--.27) ; ἴπ6 ἀϊδοουγβα δου 
οἴδηςες (Μαῖῖ, χνἱ!, 10--35); [ἢ6 Ρδῖ- 
80]6 οὗ ἴῃς ἰαρουγεῖβ (Μαῖί. χχ. 1--τό) ; 
[ῆ6 τηΐγαοϊας οὗ Ποδ]ηρ ἴῃ ἴῃς ΤΟΠΙΡΪῈ 
(Μαῖι. χχὶ, :14-16); ἴἢς Ῥάσδῦϊς οὐ ἴΠε 
ἵν 5005 (Μαῖζ, χχὶ. 28--32) ; οἵ {116 
τηδιτίαρα ἰεαδὶ (Μδις, ΧΧΙϊ, 1--14); [6 
ἀϊδοουσθα ὑροὰ ἴῃ6 ῬΠδγιβθοβ, ΑἸπιοϑέ 
δη γον (Μαϑῖϊ. χχϑ); τἣς ἀϊδοοῦγδοα 
ὩΡΟΩ ἄιπιτε Ἰυάρτηδηΐθ, ἸῺ ρτοδὶ ρατῖ 
{Μαῖι. χχῖν. 27 ἴο χχν. 46, Ὄχοερὶ χχίν. 
42--4ώὼ4); ἴῃ8 αῖα οὗ ]ἀᾶ5 ἴἢ6 ὈδΊΓΑΥΘΥ 
(Μαῖι. χχν]ϊ. 3--10) ; ἴδε βεὩρ ἃ νδίος 
αἱ ἴῃ6 ρτᾶνβε (Μαῖίί, χχνἹ]. 62--66, ΧΧΥἹΠ. 
11- 15); [Π6 Ρτογηϊδαά δρρεάσδῃςε οὗ 
τῆς τίβε [οσγὰ ἴῃ Οδ]1166 (Μαῖξ, Χχχν]!. 
16--20) ; 811 [ῃ 656 τὸ ογαϊτθεα Ὁ Μδ͵κ. 
αὶ ἢθ6 [δδ5 σοίδαϊπῃοα, Ἀν ονοσ, 15 
ΤΑΙΠΟΥ ἰοηριποηθαὰ τὴ αὐπάρεά; 30 
τἢδι [Π6 ΏΘΓΤΘ ψ 15} ΤΌΣ ὈΓΘΥΓΥ͂ σδηηοῖ Δ0- 
τουπῖ ἴοσ [Π6 νδιΔΠΟη5. ΟἿ 6 οἴΠΟΣ 
Πδηά, {Πεγ6 15. δ᾽ κΚηᾶ οἵ ᾿οζηρθηβδίοῃ 
ἴΟΥ ἴῆδθϑε ΟΥ̓ βϑ 5, 'ἴὰ ἴῃς τραυεηΐ 
τουσοῆθ5 οὗ ἃ τῦοσε χϊηυΐϊα οἵ νἱνὰ ἀ6- 
ΒΟ ρῦου, ψῃϊοῦ ἢ ἰηϊτοάιϊιοοβ Ἔνθ 
ΏΟΙΣ ἱπ ΟΙΠΕΟΙ ταϑρεοῖς ΠῚ56 ὨΔΙΤΔΌνΘ 
σΟΙΠΟΙ 465 τη υἴ6}} στ τΠαἱ οὗ 81, Μαῖ- 
ἴμεν. Ναηδβ υοίεα ὈΥ ἴῃ6 ΟΠδ 416 
ΒΙΡΡΙΙοἃ ὉγΥ ἴῃς οἴπεῦ (45 ν. 22, χ. 46, 
ΧΥ. 21, 40); Ιοοκβ δῃὰ Ἂχργοϑϑὶοῃς οὗ 
οουπίεμαηος οἵ ἴπεὸ Τοτὰά ἅγε πλθῃ- 
οπεά (45 Μασκ 11]. 5 ΥἹἹ. 44, ὙἹ]]. 12). 
ΝυΠΊΡΕΙΒ ἅσα τα ηυ εν βρεοϊβοά (45 ν. 
13, ΥἹ. 27, χῖν. 15). 11 Π45 αἰνγαγβ Ὀδδῃ 
βιιρροββά, τδδῖ ἴδει ψᾶβ βοιῦβ (οῃ- 



ἹΝΤΕΚΟΒΘΌΟΤΙΟΝ. 

ποχίοῃ Ὀεῦνοθῃ ἴῃς Αροβιῖς Ῥεῖου δηά 
τῆς Ενδῃρο δι ; δπὰ 1ἴ ὩΔΥῪ Μ6}1 Ὀ6 [παΐ 
ΤΑΔῺΥ οὗ [Π656 Του 65 4176 ΤΟΙ. ἸΒΟΘΏΓ 65 
οὗ τ1ῃ6 γγϑδοπίηρ οὗ Ῥεῖεσ, ψ Ὡς Μετ 
δὰ Ὀδοη 50 οἴδβῃ οδ᾽Ἱδὰ ἴο ἱηϊεσρσεῖ, 
Ἡονονοῦ [δὶ ΤΑΥ͂ Ὅ6, ΤΟΥ ἀο ᾿ηναϑβῖ 
ὶ5 Οσοβρεῖ νι ἃ βίδιρ δηὰ ἰδαΐυσοβ οὗ 
1ῖ5 ον, ἩΝΙ νΕΙῪ |6 οὗ ᾿Ἰηπάδρθη- 
ἀθηῖ κυ] οι -τηδιζεσ, ἴποτῈ 18 8η 1η46- 
Ῥεηάεξηος οἵ ἰτεδϊπηθηΐ ; δῃὰ ἴΠο56 ΨῃΟ 
τηδιηϊδὶη δαὶ Ματκ μα οη6 οΥ Ὀοϊῃ [Π6 
οἴδει αοκβρεὶς θείοσε Ὠϊστ τηυϑί οδηξεβ8 
ἴηδιὶ 6 15 πο τοῖο ΔΟ γεν δίοσ οὗ οἽχὶϑί- 
ἸῺ ὩὨΔΙΤΔΏνΘΒ. 

ὃ 47. Ῥειδα» ᾿εαΐμγες οΓ ἦε Οοερεί. 
«--Ἰ ἀδοὰ [ἢ6 Καγ ἴο [15 (σοβρεὶ 56 6 15 
ἴο ὃ6 ἰῃδὲ τε Ὑπῖοσ νὰ5 τηϊηἀθὰ ἴο 
τα Δῃ δοοουηΐῖ οὗ [6 πΟΒΑΟΙΙ] 116 
δη ἃ Ρονοσ οὗ 7δϑὺβ [86 ὅοὴ οἵ Οοά.; 
Ης Τσολνουβ, δηὰ ἴῃ 8 τραυϊοα ΤΩΔΠΉΏΘΥ, 
[ῃ)6 5ῃογίῃθββ οἵ ἴἢ6 {6 ἴῃ ψὩΙΓἢ 4]] 
γαϑ8 ἰτληβδοιεα, δηα [ἢς τὰρι ΠΥ δηάᾶ 
ΜΟΠΔΟΣΩ͂ΙΪ δοῦν! οὐ [ἢ15. ρτεᾶῖ 116, 
Ποοίτη41 ἀϊβοουγθοβ ἀτδ ἐοσγεῖσῃ ἴο [ἢ]5 
Ὅυροβθο, Τὰς τοϊδίίομ οὗ [6505 ἴο [ἢ 6 
]ἐπιϑἢ ϑοραισοβ 15 ΠΚονν 56 Τηδας 1655 
Ῥτοηθηῖ, Τῆς νοσά “ βἰσαϊ σι ναν ἢ οἵ 
“ὁ πηγή ΘΔ 6 ]}γ "15 υ56α [οΥ̓γ-ΟὯς [1168 [ἢ 
1015 5ῃογίοδι (σοβρεὶ ; ἃ τρασκϑα ρεου]ᾶσ- 
1γ. ΤὨς ψομπάροι- ουκίηρ ὅοὴ οὗ αοα 3 
5 ΘΘΡ8 νοῦ Ηἰ5 Κιηράοῃιμ, 5 ΠΠῚΥ δηὰ 
τηδίθοσοί Κα : δηά τη 816 ἴο ΝΟΏΘΘΓ 
δηᾶ δάοσζθβ.υ Ηἰ οουγθα 15 5ΟΙΏΘΙ 165 
Τορσοβθηΐθα 45 δοὺπιρῖ, τηγϑίε οι, δν- 
ἢ] ἴο ἴῃς ἀἰδοὶρ]65 : Ηδ Ἰδεᾶνεβ [πθηὶ δῖ 
ΒΙρἢ ; σομοθα]9 Ηϊηςο] Γ ἔσοτα ἴθ οἡ 
ἃ Ἰουσθογ. Τῆς ἀἰδβοὶρ]65. λΔτ6 δηγαζεα 
δηὰ αἰταϊὰ (χ. 24, 32). Αμπᾶ (ὃς Ἐνδηῃ- 
δε} 15ὲ τηθδηβ ἴῃ6 5816 πηρτοϑϑίο οὗ 
ΔῈ ἴο Ὀὲ ἱτπηρατχίοα ἴο ἴδ ταδάϑυ. 

Ῥεποάβ οὗ Ξοϊυὰς δῃά τοϑὶ δῖα ἰμἴοτ- 
Ῥοβϑά ἴῃ [5 βίοσζαυ, ὐυττιεα 116. “ΤῊΘ 
Ἐνδηροι δὶ τᾶκο5 [Π6 σίου 68 ΤΟΤΕ 
οἤεοῦνε ὈΥ ἴδ σοηίσαϑὲ Ὀεῦνεθῃ [ἢ 6 
Ἡυττιοαὰ Ῥτόρτοθθ.. . .. διῃὰ (ἰ(ἢξς ςου- 
τερ δίνε 511η 658 ἴῃ τ Ὡ]Γἢ δα ῥαϊηΐβ 
(6. 90 ΘΙ 1 ἃ [πουδαπα τους} 65--- 

. 1ΑΚς5 8 ἈΡαυ] 5805 ἴῃδὶ ἴε ἀοβρεῖ ψα5 ποί ἃ 
ΠΟΥ ΡΒ] ΟΘΟΡὮΥ, Ὀυΐ “ἴῃς ροτχοσ οἱ ἀοα " (Εοηι. 
ἱ, 16), 58οὸ Μασκ 5ῃονυκ5 νι δ ἃ τρδηϊοβίδιϊοι 
οὗ ““ρονεγ᾽") δηὰ “"δυϊδοσγιῖν ᾿ 1ἴ ἰοοῖς 15 τίβα 
(4. 22, 27; ἰϊ. 1ο; ν. 30; νἱ. 2; νἱ. 5). 866 
τευ, ἱ. Ρ. 125. 

3 γε υυυβῖ ποῖ ἰογρσεὶ (παὶ (Π6 νογαᾶς “" Θοὴ 
οἵ ἀοα᾽" ἰπ ἴῃς Ὀερὶπηΐϊηρ οὗ (Ὠἰ5 προ] ἅτε ποῖ 
ἴῃ ἴῃς ϑίπαίϊῆς ΜΘ. ὙΏΘΥ τῆλ ποῖ Ὀὲ σεηυΐῃο ; 
Ὀυὶ [ΠΟΥ ἀο ποὶ αβοοί (5 ἀγζυτηεξηῖ, 

ΧΧΧΝ 

ἴῃ6 ποιιδα, [Π6 564, (ἢς ἔο]ϊον θα, [ἢΠ6 
δτονίης ἴὔγοηρ, [6 ΟΡΟΙΒΟΠ5Β ΟΥ̓ ὩΔΙΊΘ, 
[Π6 πυμηθοῖβ οὗ ηδη, οὗ Ὀ6δϑ5ῖ8, οἵ σοἰη8, 
[ῃ6 ρύεοῃ γταϑ5, ἴῃς ΡΠΠΟΥ οὐ (ἢδ 5βἴθσῃ 
οὗ [ῃς Ῥοδαΐ οἡ (ἀδῃμαβαγοίῃ, 41} ἀθβοπ θά 
ἢ της τοδαγ υ56 οὗ Ξοϊοηϊηρ ἀἰϊηγίηυ- 
ἄνο5, δἀηὰ νι πογάβ οὗ της ἴΠμαἴ ἀδηοῖα 
ἴλ6 ὑγϑβθμῖ.."" } Ηδ ϑθθηιβ ἴο 580, “Β6- 
ΠοΙα τὴῆ6 ϑοὴῃ οὗ οά! ὅ8ὅ6εε Ηἰβ8 νοόσκ, 
ΗΙ5 ρονοσ, Ηΐϊβ δυϊποῦν, δηα Βεῖενα 
οη Η:π,." ΤὭυϑ 1ἴ σοτηθ65 (μδὲ [Π6 Ενδη- 
γεἸϊιδὶ τῆοϑθα 53:0) οὐ -ταδιῖοσ 15 50 Ο00- 
ουρὶοᾶ ὈΥ οἴποΥ νυζοτβ ἴῃδὶ ἃ (εὟΡ ν 568 
ΒιθΠοα ἴο σοηΐϊδὶηῃ Ὑπᾶΐ 15 ῬδΟΙΠΔΓ ἴο 
Ὠΐτη, νυἱηἀιοδίθ9 19 ἢἰμβε] ἢ ἃ δΒρθοὶδὶ 
Ὀΐδοα δηὰ ρᾶγροβθ, δῃὰ ἢ18 ΟὟ ἴοῃ 68 
ὈΙεπά ἰηῖο (ῃ6 ουτγίοϊά Ὦγτηῃ οὗὨ ὑσαϑῖβθ, 
ἀϊδείηοϊς γεῖ μδυτηοηϊουβ ἩΠῈ ἘΠ16 ταϑί, 

115 ἴτὰς (δὶ βοπα βρθαὶς 515 ὨΠῪ οὗ 
[115 οἱοῖυτα οὗ νῆδῖ 15 οδ᾽]βὰ 4 ““τοϑβῖ- 
1685 σΑΓΘοΥ, δηὰ οοπίγζαϑὶ ἰὲ σι [Ὡς 
ΟΔΙΓΔΘΙ δηἀ ΤΊΟΥΘ 500] τ Κα ΤΟΡΓ͵Ο- 
βοηίδίίοη ΜὨϊοἢ [ΠΟΥ ρσεϊθεπά ἴο πὰ 1η 
ϑι, Μαζζεν. Βυΐῖ δῖ νὰ ποῖ οὐ] ροα 
ἴο 866 (μα [ἢ6 5κεῖοῦ ἱῃὰ ἴῃ6 β5εοοπά 
Οσοϑρ6ὶ τωυβὲ Ὀς ἴπι6 ἰο μιϑίο᾽Υ ὃ ΤὨΘ 
οομδβίδηϊ Ῥειβθοιοηβ, το ΜΏΟΣ ἰΐ 
γγάβ Ὠσοάβμι]. ἴὸ θθ, ὄνθῷ ϑβοϊωθσηθϑ 
Ὀεγοπά (Π6 Ὀουπάς οὗ Ἡεχοά᾽5 Κἰησάοχω, 
ἴο ΤΥΤΟ, ΟΥὁ ἴο 90η16 501 Δ1Ὑ 5ροῖ οὐ 186 
868 -Θῇοτα ; ἴδ ογτονάς ἰπδὶ (οἸονοα 
Ηΐμὰ ἴῃ ᾿νομάσσ, ἰογροῖδι! οὗ ἰοοὰ δηὰ 
ΒὨ6]ῖοσ, [πὲ (ὮΘΥ τϊσῆϊ 566 ἢ ΘΥΘΒ 
ψΠαἱ οἴδοτῖβ ἰο] ἃ 1 [ΠΟῚΓ Θατϑ ; [Ὧ6 Ρ[[}- 
ΔΌΪΘ οᾶ865 οὗ 5ιοκηδθβ δηῃὰ τυ] Δ Οἢ 
ἴοτὰ ΜὨϊοΝ Βαϊ Ἰονίηρ 6γ6 18 ΘΝ 
τυτποὰ ἀναγ, ἴῃ6 οοπβίδηϊ ῥσεβθηςα οὗ 
τῆς ἔνγεῖνε ἀἰβοῖρ 65, ψ ἢ 41} (πεῖν ἀουί5, 
δηὰ οὔθ οὶ οίβ, δηὰ Ῥσοῦ]θι8 ἴο 
80ἶγε : ἃ ᾿ἰ6 τηδάθ ᾧῦ οὗ 50. οἰδπιθηῖβ 
τουδὶ πᾶνε Ὀδθη οηό οὗ σοῃϑδίδηϊ ῥγέβ- 
56, ποὲ ἰηἀερὰ οὗ “υῪ ἢ ἴῃ ἴ.6 υϑιι4] 
868536 οὗ [6 νοτά ; ἴοσ Χἵ ἴἢδτα 15 Οὔ δ 
{τὰ τόσα (ἤδη Δηοίμου ἰδαῖ γᾶ ΙὨΑΥ͂ 
Ἰθάστῃ ἔσγοτι ἴπῈ ᾿ἰνο5 οὗ ἴἤοβα γῆο ἢδνα 
ἰϊνεὰ Ὀγ ἴμε6 ϑρῖπι οὐ Οοά, 1 15 (μαὶ (ἢ6 
500] γᾶ ες Κορί ἴῃ Ῥδδςδ ἰῃ [6 τηϊάϑὶ 
οὗ ρτοαῖ ουϊνατὰ Ῥγθϑϑυτο, Ἐδρηςα, 
ΜΠΟΙΠΟΥ [ἢ15 οβροὶ 15 ὑτοπουησθα δ 
ΘΑΙΝ οὐ ἃ ἰαῖϊε ψόοσκ, ὙΏΟΪΥ ἀερθη- 
ἀδηΐ ΟΥ̓ ΡΑΓῚΥ ἀοηνοά, ἰξ ἄοο8 ἀρρθαῦ 
τῆδι 115 Σεργεβθηιδοῃ 15 {πιὰ δηά {41}- 
ἢ], 1 οΟὨΪγ ἰἃ θὲ ρταηϊοά [πὶ [6518 
Ἰνεά, δηά δαὶ 'ἱβ ἃ τα ϑ ΤΥ οὗ ἴγ6 6 

1 Κείγη, 
ἔξ 2 



χΧΧνὶ 

γοαῖ Ηὸ νεῖ αδουϊ ἰθδοῆῖην, δηὰ 
Ργθδοίη, δηά ἢδαϊηρ, ἴῃς οὈ͵δθοῖ οἵ 
σοῃϑίδηξ ροτβοοιοη, γεῖ ὭσνοΥ δοδίίηρ 
Ηἰ5 Ζοραὶ οῃ δεοουῃί οὗ ΗΙς δηδιη 68. 

δ. 48, Χείαζον οΥ “Διὸ Οοεροί το .51. 
᾿Ῥείςν.----Ν αὶ νὰ ἴῃς τοϊδιοη οὗ (ἢ 6 
Ἐνδηρο κι το δῖ, Ῥοῖοσ ὃ ΤὮΘ ρᾷϑθαρα οὗ 
Ῥαρίδϑβ, αυοϊθα ὉΥ Εὐυβεθθίυ5,15 : “ Μαῖκ, 
Ὀείηρ ἴῃ6 ᾿ΙΟΓΡτοῖοσ οὗ Ῥεῖοσ, τοῖα 
δοουτγαίο!γ, τπουρῇ ποῖ ἴῃ δχασοῖ οσάδυ, 
ψἢδὶ Π6 τοιῃθιηθεσεα οὗ ἴῃ6 (Ὠϊηρ8 [παῖ 
ΟὨγβὶ δἰ ΠΣ 5ροκα οὐ ἀϊα."}} ὙΤΠὶβ σΟΙ- 
ἰδϊηὶν ἄοεθβ ποῖ τηθδῃ πὲ ἢς δοῖθα 85 
διηδῃυ θη 55 οἵ Ῥοῖοσ, τ ηρ ἄονγῃ ἃ ὅο5- 
ΡΕΪ αἱ ἰ5 ἀϊοϊδίοη : (πΠ6 ρῆγαϑε “ ψῇῃδῖ ἢς 
ΤΟΙ ΘΙ ὈΘτγΘα," 15 ἀραϊηϑιί [Πδἱ νον. ΝΟΥ 
ἄἀοο5 {[Π6 ραββᾶρα Ὀϊηά υἱ ἴο Ὀεϊονα [Παΐ 
τῆς (σοβρεὶ νὰβ νυ τε ἴῃ Ῥεΐοτβ [1{6- 
ἔπιο ; «((ἢς ΡΥΟΡΔΡΙ ΠΥ 15 (Πδὲ 1 τνγὰ5 ποί. 
ΜδηΥ μάνα ἀύρυθὰ ἴῃδὲὶ ἴῃς Ρῆγαβα “" ποῖ 
ἰῃ δχδοῖ ογάεσ " 15 ἸΏΔΡΡ ΟΔ0]6 ἴο ΟὐΓ 
Οοθρεϊ, ψνῃ]οἢ 15 85 ΟΥΘΥΥ ἴῃ ΔΙΓΔΏρΟ- 
τηρηΐ οὗ ὀνθηῖβ 8ἃ5 ἰῇ σοβί, Βυΐ τῇθ 
τοδδΐϊηρ οἱ Ῥδρίαβ 18 δρράγζθηϊ [ΤΌΤ] 
ψΠδἱ [Ὁ]]οὐν8: “ἴοτ ἢ6 ψ͵5 ποι ΠΟΥ ἃ ἤΘΑΓΕΣ 
οὔτε Τοτά, πος μδὰ ἢδ ὄδνὸσ Ὀθθῃ Ηἰ5 
(οΟἸ]Ον ΟΣ; Ὀσυΐ, 485 1 58, ἢ6 ν5 (8 
ἰοἰϊονοσ οὗ Ῥοῖοσ δὶ ἃ ἰδίου {ἰπ|6, ψῇο 
υϑοὰ το ῥγϑδοῦ 58 ἰδ ΟΙΟἢ5 ΜΠ ἃ 
Ῥτγϑδοῖοδὶ ρυγροβθ, δῃὰ ποῖ ἴοσ ἴῃς ρυ- 
Ῥοβε οὗ πηδκιηρ ἃ οο]] οὔοη οὗ [6 1, οΥα 5 
ἀϊδοουζβο8. 80 ἴῃδλϊ Μαῖκ ψὰβ ποῖ ἰῇ 
ἔλα ἰῇ τιτηρ ἀοτῃ βϑοπλς [Ὠϊηρβ 85 ἢ6 
ΤΟΙΔΟΙΩὈ οτοα {Πα : ἴοσ ἢ6 νγᾶβ σδγεῦι} 
δῦους 1ῃ15 οὔθ τΠϊηρ, ὨΔΙΊΘΙΥ, ἴο οταὶξ 
ποίην (αὶ ἢ6 δά Πδαγά, δῃηὰ ποῖ ἴο ἰεΐ 
ΔΌΥ(ΠΙΩρ (4156 Ὀ6 τηϊχϑα νυν [6π}." 1 
866 15 ΠΟΙ, [18 τοροτῖ οὗἨ Ῥδρίδϑ, ποῖ ἴῃ 
{τυ ἃ ὙΕΙ͂ οἰοατ τοροσίου δὲ ΔΩΥ͂ ἘὨΠΏ6, 
ἴῃαἴ Ματὶς δοῖβα ἃ5 ἰἸηζευργοῖοσ [ῸΣ Ῥεῖοσ 
(5:6 Ρ. χχχὶ!), τ Π]Οἢ μχάνα Ὦϊπ ΟΡΡοΐ- 
τη 68 οὗ Ὠοασὴρ Ῥείθβ ὈγθδοΏ]ηρ, 
ΗἸ5 ῥγοδοῆίης 98 ῬΓΔΟΏΟΔΙ, δῃα τνὰβ 
ὨΟῖ ἔγασηθα [ῸΓ ΔῺΥ͂ Ῥύτροβε οὗ ντπρ ἃ 
οοιμρ εἴα (ο8ρο]; Ὀυϊ 18 ἴδυρῃξ Μεῖκ 
ΤΩΔῸΥ ἴπίηρβ, δηά ἣς υηάδετίοοῖκ ἴο ντῖϊα 
ἴδ ἄονῃ ; Ὀπὶ ποῖ ἃ οοτηρίεῖα (σοβρεῖϊ, 
του ὙΒΙΟἢ ποϊπίηρ γὰ5 οὔ οά, [πουρἢ 
8 δχδοῖ δηᾶὰ δοουταῖα ἀοουμηοηΐ ἴῃ 
τορατὰ ἴο ἴῃς [Ὠηρβ ψῃϊο ἢς ἀϊὰ πᾶτ- 
ταί. ὙΠ Πουϊ αἰορῇηρ ἴο 9Ὸ ΟΥ̓́Γ 
[6 ρῬαββαζοβ οὗ ἴῃς Ἐδίπειβ ψὨ]Οἢ οϑίδ- 
Ὀ]15ἢ (Ὡς οχἰβίθηςς οὗ ἴῃ ἰτδαϊοη 85 ἴο 
Μαῖκβ σομῃόχίοῃ νι Ῥεῖοσ, ὰ ΤῊΔΥ 

Δ Ἐπ5ΘὉ. ἱἰΐ, 39. 

ΙΪΝΤΚΟΘΌΟΓΤΙΟΝ. 

σἴαῃοα δὲ ἴῃς ψ 6} -Κηο ρῥάᾶβϑᾶρε οἵ 
7υϑπ Ματγίγσ [ἀδουΐ 140--150]. ΠΟΙ ἢς 
τοοοσάβ [ἢδϊ {π6 1, οτά ομδηρεαά [ἢ Πδτὴς 
οὗ [ῃη6 Αροϑβέϊε ἴο Ῥεῖΐοσ, δά ϊηρ ἴῃδι (ἢϊ5 
15 τοοογάβά ἴῃ ““ἢ15 Μοιιοῖγβ." Βαυῖ (ἢς 
ψογαὰ “ ἢ15 " ΤΩΔῪ ταίεσ οἰζποσ ἴο [Π6 ὩΔΠ6 
οὗ οὖν Ιοτὰ οὐ ἴο ἴπαϊ οἵ Ῥείεγ: 1 ἴο 
Ῥείθγ, ἴθ ἴῃ6 Οοβροὶ ἴῃ τ ῇ]οἢ 8] οὴς 
[015 σὔδηρε οὗ Ὠδιὴθ ἰ5 τοοοσάβά, νψουἹὰ 
ὍΘ ἀσοοηροθά, οὶ 45 οοῃηῃροϊοὰ πὰ 
Ῥρίον, Ὀυΐ 45 “15: 1ὖ 556 6 115 ΓΑ ΠΟΥ ΤΏΟΙΟ 
ῬτγΟΌΔὈΪΘ, ἴο ἴπΠ6 1οτά Ἡϊτ οὶ (ν ἢο 15 
οδΙ θὰ “ΗΙπ 7 ͵υ5ὲ Ὀείοτα ἴῃ [ἢ6 5816 
ΒΘ 6006), [6 ἴπ6 Ἰηϊογοϑὶ οὗ [ἢ6 ρ89- 
Βᾶ5 6 ἴῸΣ 08 15 (δὶ 1ἴ ἰ5 ἃ αυοϊδ 0. ἴῃ 
705 το 51, Μασκ. Τῆς οἰτγοιῃ- 
βίδηςσοϑ οὗ 81, Μαγκξ 16 ταῖς [ἢϊ5 σου- 
Ὡοχίου ἢ 8[ῖ, Ῥεῖοσ νΟ ῬγΟΌΔΌΪΘ. 
Π{ (ποτ νὰ αἷθϑο 4 Ὀδ]οῦ ἴῃ δποϊδηῖ 
π|685 (αὶ Ματκ ὰ5 ἃ σοιῃρδηΐοη οὗ, 
Δηά ἰηβυδσησοα ὈὉγ, Ῥαὰ] δηὰ Βαγηῃδῦθββ, 
ἴΠοτα ἀοδβ Ὡοῖ βδεῃ ἰο δῈ ΔΩΥ͂ οοἢ- 
(τατον Ὀεΐνοδη (ἢ656 ἴτνο (δα! ἰοΏ5. 
Βυϊ ἴογ τῃ6 Ὀο]ἸοΥ ἴῃ (ἢ6 σομηδχίου οὗ 
Ματκ νὰ δὴ Αροβῖῖα, [6 δησίθης 
ΟΒυτοὴ νου πᾶνε ᾿οβιιδίε το δάτηϊ 
118 οβροὶ ἱπίο ἴῃ6 σδῆοῃ οὔ Ηοὶγ 
ϑοηρίυγο. ὙΠεῖα ἄοθβ ποῖ ἀρρδᾶσ ἴο 
6 ΔΩΥ τϑάϑβοῃ ἴο ἄουδιε [ῃδι ἰἢς τά! ΠΟ 
ὮΙ σομηθδοίβ Ρεῖοσς δηὰ Ματῖκ, δηὰ 
ΜΈΏΪΙΟΙ ἀϑβϑίρεβ ἴο ἴ6 ΙΌΠΏΘΙ βοσὴς ἰῃ- 
βυθσῇος ὩΡρο (ἢ Οοϑβροὶ, ἰ5 ν 6 }] ἰουπαεά,} 
ὃ 290. Καγίοως Ορίπέοης οἱ {δε οί οπ 

97 δ΄. ᾶαγχς Οοερεῖ τοῦ γοσιοε 
ἐλε οἵλεγ-:.---Εοαὶ ψὰ5 ἴῃ διηουηΐ οὗ ἴη- 
βυδησο  Τμδὶ αυοϑοη οΔΠ ΠΑΤΑΪΥ Ὀς 
δΔησνοτοα ψ]Που δὴ δἰἐοιηρί ἴο Δϑοοσδἢ 
[ῃ6 ροβίοῃ οὗ ἴ6 βεοοηῃά Οοβρεὶ ν ἢ 
τοίθσσθηος ἴο οἴμεοιβ. Ηον ρτοαΐ (ἢ6 
ἀμπου οὗ [Π15 χυσβίοῃ 15, ΤΏΔΥ Ὀδ 
ξαϊμετεα ἔγοῃχ ἴἣς σορδβιοῖπρ τοϑῸ 18 
[τ αν Ὀδεη τστοδομθά, Τακίηρ ὺὕὉ 
ἴνο οὗ (6 πιοϑδῖ σϑοοηῖ οσκβ οἱ [ἢ6 
δ ]6ςῖ, τὸ τεδὰ πόση ΗΠ σοη(ε] ἃ 3. “ (ἢς 

1 ΤῊ 65 οὗ [δ Εδίϊοτς ἀγὸ οο]]οϊοά ἴῃ 
ΚΙΡΟΒΒοίοσ, 866 δἷϑο Εσζοοδα οὐ δι. Μαιγῖ, 
Ῥχοϊεροχμθηδ. Τὶ πιυϑὶ Ὀς σοιηοιρογοά (ῃδὶ (ἢ 6 
ἰτδάϊποη οὗ Ῥοίοτ᾽ 5 ργεδοβίηρ ἱπ Ἐσπια '5 οοῃ- 
πεοϊοα νι [Ὡς ὝΡΡΟ ΠΝ ἴπαι ““ ΒΑΌΥΪΟΣ ᾽" 15 
δορὰ 85 ἃ πδπὶῈ ίοσ “Ἀοπηε᾽ (1 Ῥεῖ, ν. 11; 
οοηῦ, Εονοὶ. χὶν. 8). ““Ῥοῖοσ τηοηϊουβ Μεγ 
ἴῃ Ἦΐ5 ΤΟΙΤΏΘΙ ὀρ βίο, ῬΏΪΟΒ, 685. ἰὮΘΥ 5ΔΥ, νγα8 
υὐ]ϊτοη αἱ Εος. Ῥοῖοσ Εἰπηβοὶ ἰπΕἸπγαῖος ΤΠ 05 
ταῦ ἢ, οΑ]]Ππρ Βοῖὰς ἴῃ ἃ ἤριτε Βαργ]οη,» 
Ἑυξερίυς, Η, Ἐ. 1ἴ. 14; 50 αἷϑο Νίοθρδοσας 
Ἡ. Ε᾿ ἢἰ. 15; δηὰ ΗἩϊΐδγου, ἀς Υὶς. ΠῚ. 8. 

5. 4 ἘΠηἸεἰ πη ρ᾽,᾽ Ρ. 505. 



ἹΝΤΕΚΟΒΘΌΟςΤΙΟΝ. 

τποτουρῃροίηρ ἀδρεμάσδηςε οὗ (ῃς σοβρεὶ 
οὗ Ματῖκ οἱ ἴῃς Οοβρεὶ οὐ Μαίϊμον 45 
ψὸ Ὦδανα [ἴ 15 υραθηϊδοϊὶς." δηὰ το 
Ἐσουπ5,; “ὙΥὸ (δἰὴκ νὰ ἤᾶνε βῆενῃ ὈΥ 
ἴῃς Δηδ]γ5)5 οὗ 4}} [Π6 ἰοχῖβ (δὶ νὰ ἢᾶνα 
οἰϊεα μιμογίο ἴδΐ ἴἤοβε οὗ Μαῖκ δᾶνθ 
ἐνοσυνεῖα [ἢ6 5βίδρ οἵ ΟΥΡΙΠΔΙ ΠΥ, 
ΨὮ115ῖ ἴῃο56 οὗ Μεαιίίῃονν ρσεβδεηϊ ὨυτηοῚ- 
Οὐ δῃᾷὰ νδῇουϑβ 5ῖρη8 οὗ ἴῃς τον]βίοη οὗ 
8 βεοοῃα Πδῃα," Κεῖ δηαςἢδι [Π6 σο9- 
ῬΕΙ͂ οἵ Ματκ δἱπηβ δ υππτηρ ἴῃς ἴνο ρτεαῖ 
Οοβροεῖβ ; (ἢδξ 1 18 τοι τηδὶη αἰν 5 ΟῺ 
Μαϊῖκ ἙοὨΙΕθγ ἴΔκο5 [Κα ἔοσ ἢϊ5 ἰουηἀδ- 
ἄοῃ ; ἴῃ ἴῃ6 βεοοηά, Μαίμεν.32 ΨοΙκ- 
ΤΏΔΥ, ὯΟ ὈερΠ 5 ἢ15 ψοῦκ ΟἹ [86 ο5Ρ6}5 
ὉΥ ἰΑγίηρ ἃ5 15 ἰουμάδίίοῃ “(ὃς (οχὶ οὗ 
τῆς οἱάοαθῖ οὗ ἴῃς ἔουγ στεδὶ σοβρεῖβ, παι 
οἵ Μαῖκ," 8 8665 (δὶ ἴ[ῃ6 Ξεοοπά Οοβροϊ 
15 ἃ ψοτίκ οἵ 4 Ῥδυ]πε 5ριτς δηά ἰθῃ- 
ἄδῃον, δἰπγχθὰ ἀρδὶηβ [Π6 ᾿υὐδίς ἰδ ΠΟΥ 
Οὔμ6 Αροοδῖγρβα. ΗΣροηε] ἃ 4 ΞΙΤΟΠΡΙΥ 
αἀδηΐος τἢ15, Ροϊηῖϊς οἵδ [6 ῥϑϑβᾶρες 
ὙΏΟΒ, δον ἴῃς 16 ]5ἢ 5:6 οὐ (ἢ15 
Οοβροὶ, δηὰ 1η51515 παῖ, 80 ἔ8ἃσ ΠῸΙΩ 
15 Ὀεϊῃρ ἴθς ὄχρχζοββίουῃ οὗ ἰῃῇς οἷς 
ἰδηἀθηοῦ ΟΥ ἴῃς οἴπογ, 11 18 σαῖμοσ ἃ 
σοηοΠἸδίο δηὰ ΠΔΠΟῺΥ οὗ τῆς ἴνο 
ῬΓΠΠΟΙρΙ65, τερτοϑοηϊοά ὈΥ Ῥείοσ δηὰ 
Ῥδυϊ, οὗ ΟὨΠΒΌΔΏΙΪΥ ἕοσ [ἣς [ἐτν8 ἀπά 
ΟΞ ΔΏΣΥ ἕου ἴἢς ποίη, δὰ ἰδδΐ 
1 τρδικβ τῆς βοϊυῦθοῃ οὗ ἴμδὲ σοῃίσο- 
ΨΟΙΣΥ ἩΔΒΙΟΝ Ὀερδ ἢ τὴ6 ἀϊδρυΐῖς 
Ὀεΐνεοη Ρεῖεσ δη δι) (( Δ]. ἱϊ, 11) ου 
(δες ποδθηρηϊ οὗ ἴῃ6 Ὠοδίδπεῃ σοηνοτίβ. 

ΤῊς πδῖυγαὶ σοΟΠΟ]υβίοῃ ἴτολ συςῇ 
ἷἰς [μ΄ ττιῖεῖβ ἤᾶνα τϑίΆ Κ 

106 Ὡδῦιτα οὗ ([ἢ6 ονϊάδησο, δηᾶὰ παῖ 
αι ΔΡΡΘδΙΘ (0 [ἤδη σοποϊυςῖνε οὐρῆϊ 
δοῖ ἴο ᾶνδ Ὀδδη 50 γεσαγάθα, ϑοίθῃςο, 
ἩΠΟΙΠΟΙ ΡΥ 5168] ΟΣ Ὠἰδίοσιοαὶ, δστῖνες δὶ 
5116 ΓΙΟΘ 15. ὙΠΟΙΘ το, ἰξ 18 {π|6, 
Ῥεποᾶβ οὗ σΟΒΙΤΟΨΕΙΣΥ͂ ἰῃ ΜΏΙΟ τῃς 
Θνάδηοθ ΟἹ ΟἿ 546 οὐ ἴδς οἴοῦ 18 
Δ.558116, ἀουλίεά, τοδιϑεά - Βαϊ ἴο βοὴ 
ΠΟΒΙΤΟΥΟΙ5165 ϑσοοοα {1268 οὗ σοην!ο- 
ἴοῃ, ἴῃ ψῃιοῖ ᾿ξ Ὀδοοϊηθ8 δαχηϊθὰ οὨ 
411 51465 (αὶ 4 ἀεδηϊῖα σεϑυϊ 85 Ὀδοη 
ΤΟΔΟἢ6(, οἵ δἱ ἰεδϑὶ [δὶ ἴΠΟῚῈ ἰ5 Ὀδίοσα 
ἴϊ ἃ Ῥγοῦϊοτλ ψ Ὠ]Οἢ σδηηοΐῖ Ὀ6 τοφοϊνοά 
δῖ 41} υρου ἴῃς δνϊάδησθ. ΟἸΠοΙδηλ ἢδ5 
ποῖ ΣαδοῃοΩ παῖ 5ἴαρε ; ̓ξ ζοδ5 ου 5381}, 
ονει- της [06 ονυϊάθδῃοθ, ἱπϑιβηρ ΟἹ 

1 «Ηϊρϊοῖσε ἐνδηρέϊ ιο," 
3 “ἸΌες εκ, οὐειὸ, ῳ 
2. “Ἐνδῃροϊίοη,᾽ Ιπιτγοά, Ρ. χῖϊ, 
4 Ρ͵ κι8, 

χχΧΧνὶϊ 

[86 υηϊνουβα!ν οὗὁὨ 115 ΟΝ ρΑτα] ἰπάτο- 
ἤοπβ8, δηἀ ἴοο οἴξῃ {γίηρ ἴο σοϊηροη- 
βαΐς ἴῃς [6] ψϑακηθ85 οὗ ἴῃ διριπθηῖβ 
ΌΥ νταῖῃ δηὰ ῃασὰ ννοσάϑ. 
ὃ 4ο.ὄ 4. Φαμάειν αμα 51. αγξ.---: 

ΤῊΘ φσυόῦίθη ἰπθη 15-- ον ἴδγ ἀοος 
[ῆ6 Οοβρεὶ οὗ 81. Μαχκ, ας 2 ἐς, βΒδον 
1η6 ἰπῆυσπος οὗ οἰἴπον οἵ ἴῃ6 οἴπος ἔνο 
ϑγῃορᾷς (οβρεῖϊϑ, ἂς Ζἀδν αγε3 ““ϑουχοσ5," 
“ὁ χροΘὨ510Ώ 5," “ΟΥΙΙ4] Μδικϑ," οσαπηοὶ 
ὈῈ Τσοτῃραζοά, θδοδυβα ἴῃ ίδοϊ ἤοπα οὗ 
1Π6τὴ οχιβῖ, δηα ἴῃ ἱπηαρΊΠΔΠΟῺ [ΔΙ ἴοο 
ΤΩΔΏΥ. Α5 ἴο δῖ, Μαιίῃεν, ἴτἃ 15 δά- 
τ, ἀνθ ὉΥ Καίῃλ, ἴἢδϊ ΔῺΥ ἰδίοσ 
ΔΙ [ογαϊ ἢ 5 ἴῃ 1ὃ τησβὲ Ὀ6 εν δηά ἰηϑὶρ- 
Ὠἰδοδηῖ, δηα [ῃδὲὶ [6 (οἌροὶ 8485 αὶ πᾶνα 
1 ᾿γὰ5 σοϊωροβεα Ὀδίοσα τῆς ἀδβιτις!οη 
οἵ εγυβαϊθα, [5 ἴῇογα δηγίπιηρ ἴῃ (5 
Οοθρεὶ, δῃὰ 1π 81, Μαζκ, ψῇϊοἢ ῥσονθϑ 
[δὶ οὨδ πγυδῖ Ὀ6 ἀσροηάοηΐϊ οἡ ἴῃ6 ΟἴΠοΣ ὃ 
ΕἸτβῖ, 85 ἰο ἴῃς Ὠιβίογοδὶ οσάθυ: ἴῃ (6 
ἢγϑι ρατὶ οὗ ἴπ6 ὨἰβίοτΥ Μδιὶς σοϊποϊο5 
ψ 8: [κ6, νῆοτοαβ Μαδιαν, ἴῃ τῆς 
Ῥοϑβίοῃ οὗ [ἢ6 ϑοιτήοη οΒ ἴῃς Μοιυῃῖ, 
Δα λαὶ οὗ δοπηδ ταΐγαοΐθϑ, ὯΔ8 ΔῊ ΟΥΕΙ 
οὗ Ὧϊ5 οὐ. [Ιἢ (ἢ6 βεοοῃά ρῥϑτί οὗ 186 
ὨΙΞΙΟΥ͂ ΜαΙκ δᾶ98 ἴῃς βδίηθ οσώε ἃ5 
Μαῖίζεν. Τῆς οοϊποϊάδησεβ οὗ ἰδῃ- 
συδρε δἃ16 80 ρτοαὶ Ῥεοϊνεη ἰτἢς ἴνο 
Ἐνδηρο 55, (δὶ 1 15 αἰ ΒΠσυ ἴο ὈοΙϊονα 
[Πδὲ ἴ[ῃ6 ἵνο Ὑτιδη τεοογὰβ ἀτὰ ΘΌΓΟΙΥ 
Ἰηἀορομάθης οὗ δας οἴμοι, δῃὰ οὐ 
ῬΟβ56885 8ἃ ΠΟ ΏΟ. ΟΥαΐ ὡτουηά- τ ΥΚ. 
Αμὰ οἵ ἴδ6 νᾶτγίοιι5 [ΠΟ 65 ἴο δοοουῃηῖ 
ἴον [656 ΓΕΞΟΙΏΘΙΔΏΟ68, [δῖ ἩΙΟὮ ΒΘΘΙῺ5 
τῆς Ιοαβδὲ ἀἰ ἔσο 15 ἰπδὲ τ ὨΙΟΏ, 8 βϑισηηῦ 
ἴο Ματῖκ (ἢς τι α]ς ρἷδοε ἴῃ σΠτοθοϊορίοϑὶ 
ογάοτσ, τερατὰβ ἢϊ8 σοβρεὶ 845 ἑουμάδα οἡ 
ἴῃδὲ οὗ ϑ8ὲ. Μαιίίζδον δηὰ ἢοῖ οβ (ῃδί οὗ 
δὲ. [λιἰκθὸ. Τὸ ἀδνεῖίορε [15 δἱ Ἰἰδεηριὴ 
ψ οῦ ἃ τοαυϊα ἃ νοϊυης; ᾿ εῖδ8 διηά 
οΟΪ κυ αΣ ἤᾶνα δδοῦ ἀενοίεα ἃ νοϊπτηα ἴο 
ϑ8:, Μαϑικ, δυτνιηρ, Ὠούγανοσ, δὲ ἀϊοσγεηΐ 
σΟΠΟΪ υϑ] ἢ ΠΤΌΙΩ Οἴ5, δθαὰ δδοῦ σοηοϊο- 
βδίοῃ ἀϊδεηρ δοιὰ ἰἢ6 οἴμβεσ. Τῆς 
Ῥοϊηϊ οὗ νὶεῖν οὗ ὅι1, Μαϊζιον ἰὨγουρῇ- 
οὐκ ἢϊ5 (οβρεὶ 15 [πὶ (ηγσιϑὶ (Πα Τοσὰ ἐβ 
([ῃ6 Μεερίδῃ οὗ ἴῃς [ον8, δῃηὰ αἷἶϑὸ ἴῃς 
ϑαυίουῦ οὗ [6 νου] ; [6 τηρϑϑᾶσὰ οὗ 
ΒΑ να οη ψγᾶϑ ἴο ἴῃ 68 ἢτβί, Ὀυΐ ἠοῖ 
ἴο ἴῃς Ἔχοϊυςίοη οὗ ἴῃς Ὠδαΐμθη. ὍΤθοβα 
Μ0Ο ῥγείθη (δι ἰξ 15 ἃ ΡοἸδηιοδὶ ὈΟοΟΚ 
ἴον ἴς Τ᾿ υἀὐλισίηρς νἱονν οὗ (ΠΥ 5Ε ΔΏΣΥ͂, ΟΥ 
ἃ ὙΟΙΚ οτεαῖθα ὉΥ αἰϊείηρ δυο ἃ ὈΟΟΚ, 
δηἃ ΌΥ ᾿ηδιβίηρ ἃ τ] οσ αἰοπηθηϊ, Πᾶνα 
Ὡοῖ Τοάδου ΟἹ (εὶγ βιάθ, δηὰ ΠΟΥ ἀο 



χΧΧΧΥ 

ἴῃ ἴδλοϊ ΔΏΞΟΣ ΟὯΘ δῃοῖποσ. Νοῦν ἴῃ 51. 
Μασῖ ἴἤοτα 15 ἃ ἀϊβοσθηῖ ροϊηΐ οὗ νῖεν-- 
δαμτδῦοι ἕοσ (ἢ 6 νοημάετ- ψογκίηρ [οτὰ 
δῃᾷ ϑοὴ οἵ Οσοά. ΤΠ15 15 (Δ {}}γ δηᾶ 
ΠΟὨ 5:56 Ὶ ρῥγεβοῖνοα, (οιησηθηῖθ Οἢ 
[6 Δ δηχοης οὗ ὈΧΟΡΏΘΟΥ Ὡον ὈΘΟΟΙῺΘ 
ἔθινοῦ, ΟἹ αἰγηοβί αἰβαρρεασ. Τῇ ῥοϑβί- 
ἔοῃ οὗ [6 οἤοβθῃ ΡθοΟρΪα 15 [655 1ηβιβιεα 
ΟὨ ; ἴδε ψόῖκ ἴο Ρὲ ἀοῃδα ἢδ5 ἵπΟΓῸ 
τοίεσθηςς ἴο ἴπ6 νου δὲ ἰαῦρθβα ΤΠ 
ἀϊβδγοηος οὗ οδ]εςϊ, Βονονοσ, ἴῃ (ἢς 
(οβροὶβ 15 ΟΥ̓ ΠΟ σηθδῃβ ΠΟΙ ἀυς ἴο 
8. ἙσΠσομοίοριοδὶ ἰηἴοσναὶ, δα ἴὸ ἃ σοηβ6- 
αυθαΐ ἀενεϊορηηοηϊ οὗ [Π6 ῥίδηῃ οἱ ἰῃ6 
Ηοὶγ ϑρὶπι ἔου τὰς σμυγοὶ : 1{1| Ὀς 50Ρ- 
Ῥοβεὰ ἰῃαϊ 1τῃ15 Οοβροὶ νγὰβ ντιτϑ δὲ 
Ἀοῃιο, δα ἴοσ ἴῃς υ86 οὗ (σφηἘ1 165 ΟΠ ΘΗ͂Υ 
-- Δ [ἢῃς ἜχρδηδΈΟΙΒ οἵ 7 εἸὐν]5ἢ συ βίοτῃ 8 
δρᾶ τὰς ἔτθε υϑ6 οἱ 1.Δ]η ψοσαὰβ τηαϊα 
(18 ΡῬτγοῦδὈ!ο---ἰἤφη τοῦςὰ οὗ ἴδε αἰ - 
ἔδσθῃςα οὗ ττεδηθηΐ νουϊά θ6 δοσουηῖοά 
ἴοσγ, ΤὨς ᾿πΐοσοουγδα οὗ ὅ8ι. Μασκ νι 
δι, Ῥαυὶ, ίοσ νοι, 1 15 ρ]δη, ἢς Πδὰ ἃ 
ἄφαρ τορατζά, ψουϊὰ ἰδηα ἰηῃ ἴῃ βϑᾶτλ6 ΨΑΥ. 
ὕμαεσ {656 σοπα! ου 5 ἰὸ ψουϊὰ Ὀ6 πὸ 
νοεῖ βυρροβιίίοη ἴα ἴνο (ὐσοβρεὶβ 
το ἴῃ ἴῃ6 βᾶπιθ γοαῦ, ἴῃΠ6 ομδ δἵ 
ἘοιΩ6 ἔοσ (σα Έ}]65, ὈΥ οὔθ ΨὯΟ δά [0]- 
Ιονοα τῆς ἰοοϊξίερ5 οἵ ἴῃ6 ΑΡοΞῖῖε οὗ ἴῃς 
ΟορΉ]65, δῃὰ ἴἢ6 ΟἰΠΟΥ ἴῃ Ῥαϊθϑίίης, ἴοσ 
765, ΌὉΥ ἃ εν ]ϑἢ Αροϑίίς, ταὶρηϊ Ἔχ! 
ΘΥΘῺ ὕ,Τοδίοεσ τρατκβ οὗ ἀἰβογεηςθ 1ῃΔη 
ἰῆς ἴγο Οοϑρεὶβ Ὀείοτε 5. 511 1 ἰβ 
προ ἴῃς νΒΟΪ]6 ῥτοῦδ]ε τῃδἱ [6 σοδρεὶ 
οὗ Ματῖκ 15 βϑοιηθννῃδὶ ἰδοῦ (ἤδη ἴπᾶὶ οὗ 
ϑῖ, Μδίπον ; διὰ (6 οοϊηοϊάδησες οὗ 
Ἰδηριαρε δηά οἴ σηδῖίου ἅτε 50 ἡλϊηιῖς δηά 
ΒΕ Κη ἴῃ ῬτοΟΌΔΟΪΥ ὯΟ ΤΠΘΟΙΥ οὗ οταὶ 
τδα πο ΜΠ1 δοοουηΐ ἰοσ ἴῃθὰ : δηά 
(5 6 δῖ ἀσγάνγῃ ἴο σοῃϑίογ παῖ 91. 
Μασκ δὰ δοςθββ ἴο [86 τεθεὶς σοβρεὶ οὗ 
ϑι, Μαίϊπον, δηὰ τηδὰς 56 οὗ 1. Τῆς 
στοαὶ αἰ ΠΟΥ 1ῃ βυσῇ ἃ [ΠΘΟΙΥ 15 (ἢ 6 
ογαϊβϑίοη οὗ βοῃγε οὗ [ῃ6 ἀἰδοουγβοδ ΠΟ. 
ἔοττη 30 ἰδσρε ἃ ροπίοῃ οὗ 81. Μδίπμον, 
δῃηὰ τῃς 8ε]εοίίοη οὗ ραγίβ ΟἿΪΥ οἵ ΟἸΠΘΙΒ, 
85 ἴΟΥ ΘΧΔΙΏΡΙΕ, οὔτη στοαὶ Ἔβοπδιοϊορίεαδὶ 
ἀϊδοουϊβθ. Βιιῖΐ, Οὔσδ τῆοσϑ, ἰἢ6 ἀοτηὶϊ- 
Ὡδῃῖϊ ρύΓροϑβο οἵ [ῃ6 οβρε] ννᾶ5 ἴο ἰΏ5ΡΙΓΟ 
ΔαταΙγΔΌΟα ἔοσ (ἢ6 νοηάοι- οσκίηρ [οτάὰ ; 
δρᾶ [τἢς ΟἸ βϑοη οὗ βοζὴς {πϊηρὲ [ἢδὶ 
τηϊσἢϊ βθοῖὰ ἴο τεϊασα ἴῃς σταρὶ ἃ τηδτοὴ οὗ 
τ1ῆ6 πδιτδίίοῃ οὗ ἴῃ 6 ψΟμαθτΆΙ δοίβ. οἵ 
Η! ἴδ, τοὺ Ὅ6 ἴῃυ.8 δεσουηϊοά ίοΣ. Α 
ἴεν οὗ [6 ράβϑαρεβ (δῖ δῖ {πουρῆϊ ἴο 
6 ΑΓ ΡΟ [ἢϊ8 φυεδάοῃ οὗ ἴῃς ᾿ηὔυδηος 

ἹΝΤΕΚΟΘΌΟΤΙΟΝ, 

οἵ 81:. Μαιί ον 5 οβρεῖ οὐ [δὶ οἵ 51, 
Μαυῖκ αἵὲ ἤθσα φίνεη. ΤΏΘΥ Μ1] 1παΐ- 
οδῖς {πὰ αἰ που οὗ [6 συ] Θοεῖ, 

Μαῖκ 1. 2, 3,3. “Α8 ἴἴ 15 ᾿τιτδῃ ἴῃ 
[156] 4} [6 ργυόρῇθι] Βεποϊὰ 1 βεμά ΤΥ 
ΓΛΟΒΘΘΏΡΕΙ Ὀείοτα (ὨΥ̓ ἴδοθ, ὙΠΙοἢ 5}4}} 
ῬΤΙΘΡάΓγΟ (Ὧν ψΑΥ Ὀείοτε 66. ΤὨὴδ νοϊος 
οὗ οὔδ οἵὐγίῃρ ἰῃ ἴῃ 6 ν]]άογηθβθ, ῬΓΕΡΑΥΣ 
γε ἴῃς ψὰν οὗ [Π6 Γοτά, τηᾶϊα ἢϊς ρδιἢ5 
βίγαιρῃς,ἢ 

Ηδετε ἴδε χυοίδιίο ἔτομῃ [ϑαΐδῇ χὶ. 3 
15 ρίνεη, ννοσά ἴοσ ποζά, 48 ἰὴ ὅι, Μαῖί- 
[ΠΟ ἢ, 32, ψ Ποῖοας [6 Ηδῦτον δηά 
ἴῃς ϑερίυαρίηϊ ρῖνα ἴου “ ἢ15᾽ [ἢς [;)- 
Ῥοτίδηϊ νοσὰβ “ἴοσ οὔὐὖὖὔ σοά." [Ιἴ 15 
αἶθασ ἴδῃ (Πμδἴ [ἢ6 ὕγο Ενδῃρο ! ῖβ ἀγα [ἢ 
ΒΟΙῺΣ ΨΑΥ Γςοῃηδοῖοα, ἴοτ [ΠΕΥ ἄρτοε 
τοφείῃου, δηὰ αἰθσ βοηθῇ δί ἔτοτα ΡΟ 
βδουῦτοαβ, Βυῖ δὲ, Ματὶκ ἱπίογροβθἝοβ ἃ 
ρᾶϑϑαρε οτὴ Μαίδοῃὶ 111, 1: “ Βεῆοϊά, 
Ι βοεῃὰά..., [ὮΥ ΨΑΥ Ὀείοσε 866." 
Τῆς ἘΏρΠ 5} Μοιϑίοα, [Ὁ] οί (ἢ6 
Τεχίις Ἐδοερίιβ, τος “1ἢ (ἢ Ῥ͵ο- 
Ῥδοῖβ," νΒΙΟἢ 15 ἀἸϊδουποοα Ὀοῖον, ἢ, 210. 
ΠῚ, 85 τηοϑῖὶ δαϊΐοσα βυῦρροβθ, ἴῃ6 {π|6 
τεδάϊηρ 15, “" ἴῃ βαίδῃ τῆς Ῥγορδει," (ἢς 
ἐχρδηδίίοη νου]Ἱὰ ϑθοῖῃ ἴο Ὀ6 τῃδὲ ΜΑΣ, 
ΜῈ τῃ 6 Ράββαρο οὗ Μαιί μον Ὀείοσε Ὠίΐηι, 
Ἰηςογροϑεα 4 αυοίδίου οὗ [ἢ6 5416 ΡὺΓ- 
ῬΡοτῖ, Ὀυϊ αἰά ηοΐ «αἰϊοῦ (ἢς ἐοστηυΐα οὗ 
αυοϊδθοῃ, 50 ἴπδὶ ῬοΙΠ ρᾶββαζθϑθ ἄρρθασ 
ἴο Ὀ6 ρίνθη ἴο [1934᾽΄δἢῆ, Τὴ ρῥᾶβϑᾶρα 
το Μαϊδοῃὶ τνγᾶβ τηϑδηΐῖ ὉΥ δῖ. Μασκ 
ἴο Ὀ6 ἃ φῖοθθ ΟΥ ποΐθ. ὉΡΟᾺ [ἢ ΟἸΟΞΟΙΥ 
ΡΑΓΑ]16] ραβϑϑαρε οἵ 1ϑαϊδῇ : “1 β5θῃα ἵγ 
ΤΟ ΒΘΏΡΕΙ," Ἰμρίεσργοῖθ δηᾶὰ ΠπηΠ58 ἴο ἃ 
ῬΘΙβοΩ, {Π6 τόσο ἱπἀοδηϊία, “ [86 νοῖοθ 
οὗ οὔς ΟἸγΙηρ," ὅτζο, : Ὀυϊ 85 [ἴῃ6 ψΟΓΙΑΒ 
οὗ Ιςαϊδὴ γε ᾿μίεμαθα ἴο δ6 (ἢ6 6πι- 
Ῥμδιίς ρατὶ οὗ ἢϊ]5 υοϊδίίοη, ἢ6 Ρυῖ3 
ἴθ ἰασῖ, (ΚΙοϑίεστηδηῃ.) 

Μαῖκ ἷ1, το, 11 “.... Ης 56: ἴο 
[(ῃ6 51.Κ οὗ [ἴῃς ῥΔ]ΒΥ, 1 54 Ὑ υπῖο ἴΠ66, 
156," ὅο, [ἢ 16 ΡᾶΓΆ]14], Μαῖίί, ἴχ. 6, 
τὴ6 ρῆταδβθ, “1 5ὰΥ ὑπο ἴῃ 6" 15 νδηί- 
ἷῃρ, δηὰ (δα ᾿ηἰτοἀυοσοη οὗ ἱἰξ ν]ὶιῆ- 
ουΐ, δἱ [ῃ6 βδῖὴς Ὠμπη6, ἰακΚίηρ οὖἱ (ῃς 
ψοχάς, “Ηδ 5411 ἴο [6 βιἰοἷς οἵ ἴῃς 
ῬΑΪϑυ," φᾶνε ἃ ἰδυϊοίοσυ, ἔγοτα "νἝ]ϊοὶ 
[6 παιταῖϊνες οὗ ὅι. Μαίζηονν 15 ὅϊθο, 
Ηρα [ἢ6 ΡῥΥΟΔΌΙΠΥ ἰ5 ἴα 81:, Μαῖκ 
[85 ἰγδηϑο θα δα 510} Ἐγ Δη}ρ]186ὰ. 
Μαῖκ ἰχ. 2-6. “Αμὰά δῆεσ οἷἱχ ἀδγς 

7655 ἰακεῖῃ τ ἢ πὶ, Ῥεῖου δηα [τη 65, 
δηὰ ]οΠη, δηα Ἰοδάεςῃ δι ὑρ ἰηίο δῃ 
διχῇ τηουμίδίη Ἀρατὶ ὅν ἠλομεείνες : ἀπὰ 



ἹΝΤΕΚΟΘΌΟΣΤΙΟΝ, 

Ηδ νδβ ἰτδηξςῆρῃτγεα Ὀείοτε ἤθη, Απάὰ 
ΗΙς5 ταϊταθηΐς Ὀδοᾶσης βῃϊηϊηρ, ᾿ἐχαζε ρ᾽ 
τυλῆέε ας “μοῖυ; 9 ας πὸ γεν οπ ἐαγίά 
ἕαπ τοὐλί΄ς ἑάφρη. Απᾷ [ποῖος δρρεαγεά 
υπΐο ἴμθπὶ ἘΠῚ45 τ ἢ Μοβα8: δηά ἴΠ6Υ 
ὍΕΙΘ (ΔἸΚΙηρ ἢ 765185. Αηὰδ Ῥοῖεγ 
ΔΗΒΟΙοα δηα βιὰ ἴο 65.5, “21α:έφρ, 
1: 15 ζοοά [ὉΓ ιἱβ ἴο Ὀ6 ΠΕΙΕ : δηά ἰεῖ υ5 
ΤΆ Κα ἴἴχθα {Δ ΌΘΓΏΔΟΪ6Β; ομα ἴου ἴῃ66, 
Δα Ομδ ἴογῦ Μοβθϑβ, ἀμ οὔϑδ ἴοσ Ε)148. 
1 δε τοίσέ ποὲ τυλαξ ἐ9 ταγς 70.» ἐφ 
τυεγ 50γὲ "ἀξ" 

Ϊπ τὴς ψ μοῖρ ράββασθ ἜἼχοερὶ ἴῃς 
γοσάς ἤθγα τηδυκοα νι [(411ς5, [ΠΘΤΘ 15 
[Ὡς οἱοβαϑὶ 5: μ}  ] Ὑ οὗὨ φχργοϑϑίοῃ ἴο 
δὲ, Μαιίμεν (χνὶϊ, 1--4 : θὰ ἴδετε 8 δὴ 
ΟἸ 559 οὗ ἴῃς ψογὰς “ Ηἰ5 ἔδοβ ᾿αϊά 
58 1Π6 8ἃ5 ἴῃς 5" (Μαῖϊ, χνιἱ, 2). Τῆς 
δαἀϊοῃβ δῖα (6 ποσὰ “δἱοπεἶ (Ε . 
“ἐγ {Βοιμβοῖναβ ἢ), ἴπ6 “Βῃϊηίηρ, δῃὰ (ἢ 6 
ΔΙΙυϑου ἴο ἰἢ6 ΠΟΥ, ΘΙ ἴγο ψνοσάβ 
οὐουγ [δῖ τὸ ἔοι πονῇοτε 656 ἴῃ [ἢ ς 
Νον Τοεβίδιηθηῖ, δὐα οὐδ ὙΠ]ΟὮ ΟσουΓβ 
Ῥυϊ ομςα." ΤὭσα ἴποτα 15 ἴῃ6 σειρδικ ΟἹ 
Ῥοιοσ 5 ψοτάϑ, “ Εοσ ἢ6 ψὶϑί οὶ ψῇδί ἴὸ 

, ΒΑΥ͂; ἴον ἴΠῈΥ ψΕ6ΙῈ δούα ἀΐτγαϊὰ," ὙΤὴδ 
οτὰϑ οὗ Ῥεοῖοῦ ἀο ῃοϊ δἱ ἢσγβί δρρϑᾶσ ἴο 
πορὰ [15 ΔΡΟΙΪΟΡΥ ; ἴον Μ6͵Θ ποῖ ὙΠΟΙΙΥ 
πηηδίιγαὶ, Τῆς ῥάσα (δὶ ἢς ἑοιυπά 
ἴμεσε 6 δηθὰ τὸ τεϊαϊῃ, ὙΤμαῖ {Π6Ὺ 
ὍΘΙ “5016 δίγδι  " οὗ [ἢ6 φίουυ οἵ {Ποῦ 
ἹΜαΑβίοΓῈ ἀρρδάσδηοθ 15 οὶ ρΟΥΠΔΡ5 ἰῃ- 
[οηἀθα : ταῖμοσ, νι ὙΟΙΚΙΏΔΙ, γὰ ΤΊΔῪ 
τοίοσ ἴῃ6 ψοσχὰς 19 ἴῃς οοπαϊθοη οὗ ἴῃ6 
ἀἸ50 1} }65᾽ τοϊης ἔοσ τῆς ἰαϑὺ 5ἰχ ἀδυϑ9, 
ΘΥΟΙ δίῃοθ (6 δηῃουποοιμθηΐ οὗ 186 
Ῥαββδίοῃ. [τ 5 δβοϊυ εῖὶυ οοτίαϊῃ [ἢδὶ 
16 ὕπνο ραβϑᾶψζεϑ τουδὶ ἢδνα ϑοῖὴδ σοτη- 
ΙΏΟΣ ΟΥΡΊῺ : δηὰ ρεσβαρ ἴῃ6 ΠΟΤ 
ῬΙΌΡ4Ρ]6 δοοουῃῖ, 15 [μὲ Μαῖς, νι της 
Οοθρεὶ οὗ 8... Μαιίμεν Ὀεοίοσα ἢΐτα, δπά 
ΔΏΟΙΠΟΥ βοῦχοα οὗ ̓ ἰηἰοττηδίοι 4150, τηδθ 
ἴὴ6 δααϊίουθ, Τηδΐ ΟΙΠΟΣ βουσοα οὗ 
ἸΏ ΟΥτηδ οι ΤΏΔΥ ΜΜ6}1 αν Ὀδθ [Π6 
Ῥτθασδίηρ οὗ Ρείοῦ: ““Ἧ εὲ ψεσα δἱοηδ--- 
ὩὨοΐ Ἔνθ δῃΟΙΠΟΣ ἀἰβοῖρὶς τ υ5. Ηἰ8 
ξαιὺ νῶ58 ὙΠ} δπα ρ]οτηρ ; θυϊ τ} 
8 ἩΠΙΘΏ685 ἴδ ὯῸ ΘΑ ραπηρηὶ 
σουϊὰ Ξῆον, α ᾿νε διηαΖεα δικὶ ἴοσ- 

1 Στίλβοντα, γναφεύς, ἤετδ ΟἿΪΥ ; λευκᾶναι, 
Ἦστο δηὰ ἴῃ Ἐσδν. υἱὶ. 14. ΤΉΡς τυογὰς ὁ" 83 5Π0Υγ7᾽ἢ 
(ὡς χιών) κατα ἀουδιπι, ὙΠΟ ἀγὰ οτηϊοὰ ὉΥ 
Τιἰξοβεηδοτγί, Ττερε οι, Βυϊζίαδη; δὰ Ἡοτῖ ; 
τοίαϊποά ὉΥῪ Μεῦγεσ. Οἵ υποίαὶ] Μ55 πὲ δίπδ- 
ἰξς, ὰς Μαιϊίοδη, ἴδε (οάεχ ΕΡὮτ, οτοῖῖ : ἢ ]5ὲ 
ἴδε ΑἸ]εχαπάσίπε δπὰ ἴῃς σοάεχ Βεζωὼς οοπίδίη, 

ΧΧΧΙΧ 

τβοα, δηὰ ἴ6 νος ἴἢδι 1 σροκθ τγοσα 
Παϑίγ δῃὰ γδϑὶ," [118 βαΐδαεὶ ποῖ ἴο ρὸ 
Ὀογομὰ τῆς δϑϑοίίοη ἴπδὶ (ἤθγα 18 ἃ 
ὨΙΣΏΘΣ ΡῬτο θα Π γ ἰδὲ ἴῃς τοσὰβ τ σ 
δας ὈΥ Μαῖκ ἄοπι Ῥεῖε 5 ῥσθδοιίηρ, 
ἴδῃ ἰῃδὶ [ΠΟΥ ΟΙΟ ρσγαβδοηΐ ἴο 8, Μαῖ- 
ἴπονν, δηα ὈΥ Πἷπὶ ψοσα ἀδϑιρηθαϊν βέπιοῖκ 
ουἵ, δϑυοῦ 15 ἴῃς Κὶπά οὗ ἀϊῆου δηά 
ἀεἸςαῖα ονϊάθηος ὕροὴ ΜὨΙΟ (ἢ]15 4ι165- 
ἤοπ ἴαγη8. [ἰ 15 ἀἰϊδοιβοοα αἱ 'στοαΐ 
ἰεαρῖ ὉΥ ήεἶββθ, ΗΙ:σοηο] 4, ΗΟοΪιΖ- 
τη ΔΏη, Ν ΟἸΚιλδν, Καὶ Ἰοβίθιτηδηῃ, δ ἃ σαϑην 
οἴδεσβ, δηὦ 1 ναυγ]ηρ᾽ το βυ 15, 

ΤΟ ΊΙβπη5ϑηρ 85 υπίθη 806 ἴΠ 6 ΒυΡΡοϑ,- 
ἄοη [δὶ Νίατκ δοϊθά δ5 (ἢ 6 διῃηδηιθηβὶϑ 
οἵ Ῥείοσ, τ ΤΏΔΥ ΜΜ6}} βεεὶς οσ [ΓΔ0 68 οὗ 
[86 Ἰηθυσηος οὗ Ῥεῖοσ Ὁροὴ (5 Θο8ρεὶ. 
ΠῚ Μασκ να8 [ἢ6 1ηςογργοῖοσ οὗ Ῥεῖ ἴὴ 
ἢ]5 ρσθδοῃίηρ, 6 ψου]ὰ (τθᾶβισα ὡρ 18 
Ιεδαϊηρν εαίιτοβ, δηὰ ὈΥ ἴο τερτοάϊοθ 
16, Νοῦν, ᾿Πδίονου Ὀ6 ἴῃ6 δουχζοα οὗ 
1, [Πθγα 18 ἃ οογίδίη υἱυ]η 685, ἃ, ῬΟΜΕΙ 
οὗ ἀδϑοηθίης ἰοῦ [6 ἐγε, ρεγνδαϊηρ ἱΐ 
811. ὙΤὨϊβ 15 δυθῇ τἿΔΟΣΤΘ τηδηϊίοϑί ἴῃ 
β'ῃρ]ς νογάβ ἰηϊοτ)εοίοα, [Δ ἰῃ ἸΟΠΡῸΓ 
Ῥᾶβϑβαϑεβ, 6518 “Ἰοοκβά τουπάὰ δδροιιξ 
ὍΡΟΩ ποῖ ψιἢ ΔΏρΟΙ, Ὀεὶηρ ρτίενοά 
ἔοσ 6 Ὠδτάμοββ οὔ {πεῖν ᾿θασγίβ.᾽ (111, σ, 
ΟΟΙΏΡ. Υ 34): Ηδ ““ἴοοῖκ τ οὨιὰ ἰὴ 
ΗΙ5 διτὴϑ᾽" (χ, 26, χ, 16); Ἡς “5αἱ 
ἄἀον" (χ. 35); ὄδνϑὴ ψοσάβ ἴῃπαὶ ἀ6- 
506 ἰηνψαγα δα! ἃτὰ ᾿ηϊοηἀοὰ τὰ 
ΠΟΙΟΥ͂ 8Δὴ ἰάεα οὗ -ἢ6 οὔατα ἜΧρτεϑ- 
Βῖοῃ οὗ ἰῃς (φοϊηρ,. 45 ἤθη Ης ἰδ 
4“ τηονε «ἢ σοιϊῃραϑδίοη ἡ (8, 41). 
ὙΤῊΘ ἱμο] πδύοη ἴο ταϊμυῖα ἀθβοπριίοι 

(. 35-7; νἱ. 33; νἱῖ. 321-27 ἷχ, 3); 
[6 οὔδῆρεα ἔἴτομι [6 δοζιϑὲ ἴο [Ἃἢπ6 
ἀἴγθοὶ ργεβθηΐ, ἃ5 ἴῃ ἱ. 12, 21 :ἶ [86 υ186 
οὗ “ 5ἰταιρῃϊναν "32. τόσα [Δ (ΟΥΥ 
Ὁ Π165 ; [᾽6 νΟΙῪ ἐγεαυξηῖ υ86 οὗ ἀϊτμίηυ- 
νοβ ἴοσ οἰ, ἀΔπ156], ἀδυρῃϊετ, 5}, 
ἄοζ, δῃὰ δῦ, ῬΏΙΟΝ ρῖνεβ ἃ ρορυϊασ 
ΟΒδσδοῖίοσ ἴο ἴῃ6 βίγ]6 ; [6 6855 δηὰ 
ὈΙΣΟῸΙ ΞΔ [14] ἰτοδίτηθης οὗ [ἢ ὩδτΙα- 
εἶνο, οὗ πῆς ἢ [ῃ6 τταηβδοιίίουῃ Ὀοίνθθῃ 
Ἡετοὰ δμὰ Ἡδγοάϊαϑ᾽ ἀδυρηῖεῦ ἰ8 ἃ 
ἔογο Ὁ]6 Ὅχδιηρὶθ (ν]. 22--25) ; 4]1 [ῃ658 
Δ16 ΟΠαγδοίογϑιὶς οὗ [86 βεοοῃᾷ Οοβροεϊ. 
ὟΥε αἵὲ ποῖ μνατιτδηίθα ἴῃ σοηπδοϊηρ 4]} 
ἴμ656 δαΐυτο5 ἢ 8.1, Ῥείοσ ; Ὀυϊ {Π6Γὅ 

1 Θοτηοίίπιοβ {π᾿ ργεβοηῖ δπά δοχῖσὶ ἂγε δοϊὰ- 
δίμεά ἴῃ ἴῃς βᾶπὶθ γοῖβε; Μαιῖς τὶ. 1, ἰχ. 2, 
ΧΙ. 15. 

5 εὐθέως, ΟΥ αὐθύς, ΟἹ δῆδοη ἐΐπηθς "ἰη 91, 
Μαιίμον, δηά εἰχιϊ ἰῃ 51, [λιϊς, 



χὶ ἹΝΤΚΟΘΌΟΤΙΟΝ. 
α΄ βοῖὴθδ οἴμεσ ρδβϑᾶσοβ, ποῖ ἴῃ6 655 
οορσοηῖ Ὀεοδυβ6 [ΠΟΥ Δ,ΓΘ ὨΟΐ 50 ΟὈν!οῦϑ, 
ΜὮΏΙΟΙΒ τὰ Ὀεβθὲ οχρίδϊμποά οἡ ἴῃς 50Ρ- 
Ῥοβιοῃ ἴμαΐ Ῥεῖεσ μδᾶ βοπηθίϊηρ' ἴο ἀο 
ψ το. [ἢ 1. 26 (νος ὯΔ5 Αἰγοδαν 
Ὀδοα τηθδηϊοπθά), “ ϑιπιοῦθ δῃὰ τον 
τῃαῖ πεῖ σὰ Βιπὶ ἰο]]ονἝα' δου 
Ηϊτα " δῃὰ ἰξ τῶδυ Ὀς αϑκεᾶ ΜὮΥ Θ᾽ πηοη 
Διομθ 18 τηϑῃιϊομοά, δπὰ τἢς οἴδοσ αἃ19- 
Οἶρ[65 ἀσὲ [ἄσονσῃ ἱορείμου ἴῃ ἃ ὩδτλοἾ6 55 
σίουρ, Ἔνθ [ἢς γνεγὺ “ΤΟ ονθα ἢ Ὀδιηρ 
ἴῃ (ἢς Βἰηρι ϊαῦ ὨυΌΟΙ : ἴο ὙΠΊΟΝ ἴῃς 
ΘΏΒΟΙ ΤΩΔΥ Ὀδ ἴῃδὶ ΘΙ ΚΕΙ͂ (ἢ]5 
ἷς τἴὴ6 τοοοσγὰ οὗ ἃ τϑηδιῖκ οἵ Ῥείοεσ, 
(1 (ο]ονεά ἀῆοσ Ηἰτ ντἢ [ἢ6 τοϑί." 
Αποίδεσ ραϑδᾶρε οἵ τῃϊ8 Κὶπὰ, ΟἿ] 
τηοῖς οἰκίην, 15, “ Αηά ϑίγθοη ἢς 5υὺΓ- 
μηδ Ῥοΐογ᾽ (1. 16) ἴῷ [6 ἰδὲ οὗ [6 
ΔΡο5:1 6858. Το Ενδηρο ] ϑὲ ἀ065 ηΟΐ 8ΔΥ, 
«Ἠξδ οδ]|]οὰ ϑηοη, νοι ἢ βυγηδηηδά 
Ῥεῖοσ :" [ἂς ΟΑΙ Πρ οὗ ϑίτωοι ἰδ δοίια!ν 
ποῖ τηδηϊτοποὰ, Βυϊῖ [ἴ τἢ 19, ἴοο, 15 ἃ 
τορτοσιοίίοη οὗ ἃ ἀϊγοοῖ τειηδλτκ, ἴῃ [ἢ 6 
ἄγϑί ρείβου, [ἤθη ἴῃς ΔΎ κατὰ σοῃϑίτιο- 
οῃ 18 οχρίαϊπθα, “ Ης ογάδϊηθαὰ τς 
τποῖνο τΠδΐ το Ξηουϊὰ Ὀς ψιῖῃ Ηϊ. ... 
δι ἃ τὴὸ ἢ6 ξυγηδτηθα Ροίοσ." Σ ΤὨς 8λτη8 
δοοουηΐ ΠΙΔΥ ὃς ρίνοῃ οὗ ἴῃ6 ποτάϑ, 
“ Ῥρῖον οδ Πρ ἴο ΓΟΙΘΙΩΌΤΑΟΘ 5ϑὶ ἢ 
υπίο Ηἰπι, Μαβίοσ, Ὀδῃοϊὰ τς δρ-το 6 
ἩΔΙοῖ του ουγθαάδι 15 ὙΠ ΠΟγΘα ΔΥΤΑΥ͂ "ἢ 
(χὶ. 21), ἰἃ ἰ5 ποῖ ῃδῖυταὶ ἴο 54Υ οὗ 
δηοίδον (μδὲ ἢς οΔ] 6 το ΤΕ] ΣΔΏΟδ, 
ον ἴθδὲ πουϊὰ Ὀ6 ἱτρ] Θὰ ἴῃ ἴῃς τεσηδτκ 
ἩὨΟΝ δ πιδᾶς ἴῃ σοηϑοσύδῃοδ, Ὀυὶ 1 
ἐδ ΨΟΙῪ ὨδίυΓγαΙ [0 580, “ ΤΏΘΩ ἐξ ΟΔΙη6 
ἰηῖο ΤῊΥ τοϊηὰ, [πα ἴὩ6 ἴστε δὰ Ὀδθῃ 
ουτβοὰ," ἄζο. ὙΠα 84τὴ6 ΔΌΡ]165 ἴο ἰῃς 
ΨΟΙΒΘ6 ΟἹ ὅῖ, Ρεῦεσ ἰῃ (ἢ]8 δοοουηῖΐ οὗ ἴῃ 6 
Τιαηβῆρυταίίοι, αἰγεδαν τηοηοηοα, Ἧς 
ἄδλτα ποῖ βρεῖς τ σογΔΙἴγ, Ὀυΐ τἢ6 
τοῦτα [815 ᾿ξ εοϑῈ δἰ οὐσν δ οἔὔ τ 
Κλ ̓ ν 15 ΟΟὨΒὶ ἰϊ5 νἱν!ἃ, ταϊησῖα, 

5τὰ 'ς, ῬΟΡυΪΑΣ ἀσςοΠΡΈΟΏΒ, ἴἢ6 τηοσδ᾽ 
ἯῸ 501]1] Ὀς ἱπο!!ηφα το δοοοιπῖ (οὸσ ἴΐ 
ἐπ [0.6 δἰ ρ]δϑί ΣΔΏ ΠΟΥ, ὩΔΤΏΘΙΥ, (δι [6 
οἰά ἐταδιοῃ ἱἰς ἱπι6, δη ἴῃαἱ Μαῖκ ψὰ3 
Ὠοῖ ΟἿΪ ἴπε 1ηϊεσρτεῖοσ οἵ Ρεῖεσ, θυΐ ἃ 
αἰ σεῦϊ ΒΟΑΤΟΙ δηὰ Ὀσέβεσνεσ οὗ ἢϊ5 
Ῥτοδομίης ; 30 [δα [ἢ]5 Οοπροὶ ποῖ ΟἿΪΥ 
ΘΟὨΔΙἢΒ [ἢ6 ποτκ οἱ ΟὨσιϑὶ, ΗῚ5 βόνεσ 
δοὺὰ τσ δηὰδ ποράσγθ, Ὀυϊ 4150 1η 
ἴα Ὀδοκρτουῃά 8 Ρἱοΐυσε οὗ Ηἰ5 νουγεά 
ΤΩΘΒΘΘΏΡΟΙ, ΟἹ [18 στοοκΚ ἴἢ6 (Πυτοῖ 

Δ ΚΙΊοσίΟΙΤΏΔΣΙΩ. 

ΜΔ8 ἴο Ὅ6 Ὀυ1}1, δηὰ πὸ 8566 Ὑδαῖ 
ΤΩΔΏΠΟΙ οὗ 5ἴοῃμεβ, δηὰ σψῇῆδὶ ρἰδη οὗ 
ὈΜΠ ηρ γεγο οτηρὶ ογεά, ᾿ 

ΤῊΣΞ ΟὍΌΒΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΚΌΙΝΟ ΤῸ 51. {00κεὲ. 

δ 4τ. 7234 )α».----ἰΠἴνοτβαὶ τα τοῃ 
Δ551]0}5 ἴῃ6 [τὰ Οοβροῖ ἴο [λ|Κ6 85 115 
δυΐῃοσ, δα Ἔνθ Μ. Ἐδηδὴ δαγ5 δαὶ 
[ἤδτα 15 ΠΟ ὅτάνε σοάβϑοὴ ἴο συσϑοῃ ἴΠ6 
τῇ οὗ τῃ15.:}: ΤὨΘ παῖ [1|045 ([π|Κε6) 
5 8 ΔΟΡτονϊδίεα ἕοστῃ οὗ [ποᾶπὺς ΟΤΥ 
Το 0.5 ; 1Ε1Σ ἢοῖ ἴο Ὀ6 οοηΐουηάεοά σι} 
Ταοὶι5 (Αἰ χὶ, τ; Ἐοτη. ΧΥ]. 21), ΠΟΥ 
οδα ἰἴξ Ὀς ἀοηνεα ἔομλ αἴ. ὙΠ πᾶτὴδ 
οὐου5 [χες {ἰπη65 'ὰ ἴῃ6 Ναὸν Τεβῖδ- 
τηϑηῖ ; 84}1] [Ὦχος ὑσοῦδΪΥ τοίου ἴο [ἢ 6 
Ἐνδηροῖϑι ((οἹ, ἱν. 14; 2 ΤΊ. ἵν. τὰ ; 
ῬΏΣΟτ. ν. 24). Τὸ ἴῃε (ο]οΞςϑίδῃβ 6 15 
ἀδβοηδθοὰ 45 “(Ὡς Ὀεϊονοα φῬῃγσιοίϊδη," 
Βανι Ὀδε Κπονῃ ἴο παῖ ἴῃ ἴμαΐϊ 
ἴΔουγ. ΤΟΙ ἀο65 ποῖ ηθδοᾶ [ἢ]5 
τοδῖῖ οὗ ἰἀοη ΠδοδΈοΣ : το Ὠἰπὶ ἴῃ6 ννοσὰϑ 
816 “ΟὨΪγ [πιὸ 15 ψ] της." ὙὍΤὸ ΡὮ116- 
τη 0 [λικὸ βοηᾶς ἢ15 βὰυἱΔου, ἴῃ οοτω- 
το Μ] οἴδες “ (6]]ονν- Δ ουτοΓβ ἢ οὗ 51." 
Ῥαυϊ. Αϑς τῆς Ἐνδῃροὶ σε 15 ον] ἀΘΉἘΥ 
6 δυΐδοσ οὗ ἴῃς Αςἰβ οὗ ἴῃς ΑΡροϑί]65 
Αῖϑο, γε βῃουϊά εἐχροοῖ ἴο δηά ϑ5οπιδ 
ΧΡ ΠΟἢ5 ἴῃ ἴηδὶ Ὀοοΐς οὗ [(ἢ6 οοη- 
ποχίου ὈδΌΝΘδΩ 91. Ραυΐ δῃᾶ [6 ᾿τιζου. 
ΤῊΘ πῆς οὗ ὅιῖ. 1πκὸ ἀοοβ ποῖ οσουΓ 
ἴῃ ἴῃς Αςῖβ, Ὀυΐϊ ῬτοΟΌΔΟΪ υπᾶθῦ τ 6 
ῬΙΌΠΟΥΣ “ὙΠ᾿ [616 ΔΓ ΤΏΔΗΥ ΓΕΟΪΈΣΘΠΟΘ5 
ἴο ἈἸΤΩ, 
Οομδίμηρ ἴῃ6 τι ιΐηεβς οὗ ᾿δαϊοῃ 

νυ τηδὶ οὗ ΗοΙΪγ ϑεηρίυσο, ἴῃς υὐ- 
οουῖδῖη τ τῆ6 σελ, γα ἀ.Ὸ δὺΪ6 ἴο 
(ταοα ἴῃς οὐ] ης οἵ [15 ἀἶδοι]ς᾽ 5 116. 
Ης νῶϑ Ὀοσῃ δἱ ΑΠΠΟΟΪ ἴῃ ϑυτὶδ,; 1ἢ 
ὙὯαΐ οοπάϊοη οὗ [τὸ 15 υποευίδίη. 
Τῆδὶ 6 νὰϑ σαϊηθὰ ἴο Ὀ6 ἃ “Ρἢγ- 
βἰοἰδῃ " ἀοο8 ἠοῖ Ῥγονε ἴπδῖ ἢς νγὰ5 οὗ 
ὨΙρΏοΣ ὈϊΓΓ οΥ σἰδίίοῃ ἴμδὴ ἴἢ6 τεϑὶ οὗ 
ἴῃ6 ἀΐβορ]ε58.ὡ. Ὑῃ6 τὸ] -Κηονσῃ ἰταάϊ- 
ἄοῃ ἴπδὶ {λπ|κ6 νγὰϑ 4150 ἃ ραϊηΐεσ, δῃὰ 
οὗ Ὡ0 τρϑϑῃ 5Κ11, γῇο Ῥαϊμῖδα ρουίγαι 8 
οὗ τὰς Τοτὰ, οὗ Μϑτυ, δῃὰ οἵ ἴῃς οδιοῖ 
Αροβίῖεθβ, τεϑίβ οὐ ἴδμ6 ϑἰδίοηθηϊβ οὗ 
ΝΙΊΤΟΘΡδοσιβ ;8 οὗ ἴΠ6 ΜοηοΪορΥ οἵ ἴδ 6 
Ἐταρετοσ Βαβι, ἄσανῃ ὕΡ ἴῃ 980, δηά οὗ 
οἴδοσ ἰαῖθ τυτιΐοσβ : Ὀπξ Ὠοδς οὗ [ΠΕ ἃτα 

ι Ἐένληφί!εβ, Ἡ. 2 

8. ΝΙΘορδΒοσας, ἱἰἰ. 43. 



ἹΝΤΕΟΘΌΟΓΤΙΟΝ. 

οὗ ̓ ]ϑἴου 8] δ ΠΟΥ, δα ἴῃς Αςἰβ δηά 
ἘΊΞ11ε5 ἀτα ΠΟΙ 5ιἰεὴϊ ἀροὴ 4 ροϊηϊ 
850 ΠΠἰἸΚΟΙΥ ἴο Ὀ6 τρεπηοηθα, “Ἢ Ῥουθδρ5 
ἢ δῖοϑὲ ἔγοιῃ Ἴοῃίουμαϊηρ βοὴ ἰδίοσ 
Ομ ϑδῃ ρδϊηίοσ ῆο Ὀοτα ἔθ δπη6 οὗ 
1 ΚΟ, ἀμὰ τνῆο τηδάθβ ρῥἱοΐυγοβ οἵ (ηγϑί 
οΥ οἵ Μδϑιγ, νι ([η6 Ενδηρο σι." ἩΗς 
ψὼΔ8 ποῖ Ὀοτὰ 4 [6Ὺ, ἴοῦ ἢ6 ψὰβ Ὠοΐ 
τεοκοπθά Ὀγ 51, Ῥδιὶ] διηοηρ [ἤδη “ οὗ 
ἴΠε οἰτουχηο πίοι ᾿ ((Οο]. ἱν. Στ, 14); ὃυϊ 
186 τταάιοη 15 ρσοῦρδΌῦϊο, [ηδὶ Ὀείογα ἢ15 
ΤΟηνειϊβθίοθ ἴο ΟἸΠΞ ΔηϊΪγ, ἢῈ δά 
δαορίβα 7υἀδίϑτι 45 ἃ “ ῥχοφείγίε οὗ ἴῃ 6 
Οεδῖο;" νῆὺ που ἰοΐη 1 76 ]15ἢ 
ὙΓΟΙΒΏΙΡ δηά σϑοορτιὶδα ἰῃ6 [6 ]8ἢ ΔῈΝ, 
Ῥυΐ νουϊά ποῖ Ὀς οἰγτουτησ!56α.2 

ΤΒΟ ἀκδῖα οὗ [18 σοῃνθυβίοῃ 18 ὉΏΟΟΙ- 
(λῖηῆ. Ης νδβ ποῖ ἱπάδθὰ “δὴ δγε- 
νηΐ θ58 δηὰ τηϊηϊδίου οὗ τῆς ψοτὰ ἔσότη 
[86 Ὀεριπηϊηρ ἢ (λκο 1. 2), οσ ἢς νου]ὰ 
να γεβϑίθα 5 οἷαί 48 Δὴ Ενδῃροὶ δῖ 
ΟὨ παῖ 9ἰτοὴ στουμὰ, 91} ἢδ τοὺ 
δανα Ὀδθη οοηνεχίθα ὃγ ἴδε 1οτὰ Ηϊη- 
ΒΕΙΓ, φοῖὴς ἴημα Ὀαδίοσε Ηἰβ ἀδραγίυγα : 
δηὰ [ἢ 5βιδίθιηθηϊ οὗ ἘΡΙΡΔη118 5 δηὰ 
ΟἴδοΙ5, [δῖ ἢ6 νὰβϑ ομδ οὗ [ἢ β6υθ 
ἀἰβοῖρ!ςα, 89 ΠΟΙ ΘΙ ΠΏΡΤΟΌΔΌΪς 
ἀη τ, ὙΤΒοορηγίαςοι 6 τηθρουβ [ἢ 5 
ορϊηίου ἴπδὶ ἢ6 νὰ8 οὔθ οἵ ἴῃ6 ἴνο 
ἀἸβοῖρίε8 σῆο Ἰουτηογεὰ [ὁ ΕἸΏΣΔΙΝ 
δηᾶ τοὶ [65:19 ὉΥ [6 νὰν. Τοτ}- 
"Δ ΔρΡρδδὶβ 0 δϑϑυῃμα ἰμδὶ [ῃ6 σοῃ- 
ψοΙβίο οὗ [λκὸ 15 ἴὸ Ὧ6 Δϑοσι δα ἴο 
δι. Ῥαυ].ὅ 
ᾷ 42. ρων 97.5.. Σέ τοῆὰ δ., αμ, 

---Τῆς διβὲ σὰὺ οὗ Βιβίοσί δὶ Ἰἰρῆς (4115 
οὐ ἴα Ἐνδηρεῖ δὶ ἤθη πα Ἰοἷῃ8 8. 
Ῥαὺ] δὲ Ττοδβ, δηα βῆδγθβ ἢ15 ἸΟΟΓΠΟΥ 
ἰηῖΐο Μαοβράρηϊδβ.υ Ὡς βκικίάρι, ἰγδῃ- 
ΒΙοπ 10 (ἢ6 ἢτθξ ρϑβοῃ ρἰισγαὶ 1ὰ 
Αοἴβ χυϊ. 9. 15 τηοϑίὶ ὨΔΙΌΓΑΙΥ Ἐχρ διηθα, 
δῇεσ 411 ἰἢς ορ]θοοις [αὶ μαννα Ὀδθῃ 
ὑτροά, ὈΥ κυρροδίην ἴμαὶ [υΚκὸ ἰοττηθα 
οπβ οὗ ὅι, Ῥαυ δβ σΟΙΏΡΑΒΥ ἔτοσὰ [ἢ]5 
ῬΡοϊηῖ. Ἀραϊῃμδῖ ΔῺΥ οἴδμοσ Ὠγυροίοβὶβ 

1 ΒΙοεῖς, “ Εἰπἰοϊτυηρ. ἢ 
3 ΤἸρίάος. Ηἰερ, “6 γἱία οἱ οδίαι ἐϑηοΐογαῖι, 

οἢ, Ιχχχὶϊ, “"Ἶποᾶς. . .. παίίομο ΘυΓυδ, σία 
τηοάϊςτι5, Οτεοοο οἰοαυΐο ἐγαάϊτζας, φιοτα Ρ] ταις 
ἰτδαάπης ὑτοβεϊγίασα ἤιϊϑθα, εἴ Ηθθγεθας ᾿ [Θγα 8 
ἑρμοτνδῶθα. ἢ 

8. (ουΐ, Ηκε. Ἰΐ. 11. 4 Οἱ [μικὸ χχίν. 
5 Αἀν. Ματγοίοι. ἱν. 2. “Ἰλιοδς, ΠῚ δροβίοϊυς 

δεὰ δροξίοϊίσαυς ; ΠΟΩ τηδρίβίετ, φεᾶὰ ἀϊβοὶριλυ, 
πὔααο 1 τοΐτιοσ, οὐχί ἰαῖο Ῥοβίαεσίου 
ἀγορὴν Ροπβίεσίοσῖβ Αροϑβίοὶὶ βϑεοϊδίοσ, Ῥδυ]}ῖ βὶπθ 
υδίο. 

χὶΐ 

[ἴῃς ΟὈ] ΘΟ ΟΠ 5 ἃζὰ τηδηΐϊοϊὰ, ΙΕ ἴ5 ςαἱά 
ἴδε (ἢς ““νθ" τηϊρῃξ τηατὶς τἴῃ6 οἷδοδ 
Πογς ΤΠΏΟΏΥ σοΙηθβ ἴῃ, δηὰ ἴΠαΐ νὰ 
ἢᾶνα ἰτὸπὶ [ἢ]5 ροϊῃϊ ἃ ΠΊΘΙΠΟΙΓ ΟΥ̓ ΆὨΔΙ- 
Ταῦνε ἤότη ἴῃς ρθῶ οὗ Τιμοίῃγ ; Ρυϊ 
[ΘΓ 15 ὯῸ βοΐ οὗ Ὀσθακ οὕ οῇδηρα ἴῃ 
τῆς 5.γ}]6, δ τὴς ροίηϊ ψῆοτς 815 ἴῃ- 
οοΟτροσδοῃ Ὀδρβίη5, δηὰ 1 ([ἢς Ἐνδη- 
86.151 οοὐἹᾶὰ τοοαβδὶ δηὰ δϑϑίτη]αῖο τἢ 15 
βίγ]6, ὙὮΥ βου τηϊς Ῥχγοηουῃ δἱοὴθ 
Ὀς Ἰεῖξ ουϊδίδηα!πρ  581}}} τηοσα σορεῃὶ 
8 (Π6 τοτρδεῖς ἰῃαὶ τῆς “πὸ " ἀοδ8 Ὡοΐ 
Ὀερσῃ ἤθη ὙΠΏΟΙΩΥ Βτβὶ ἀρρθδῖβ, δῃὰ 
[5 Ὠ6 σοπῆημος ΨΠΒ δὰ] δέϊζοσ ἴῃ 6 
ἦπγὸ" [145 οραβεὰ ἴο δε υξο, ΤῊ 
8ΔΠ6 ΤΟΙΊΔΙΚ ΔΡΡ]|6Ὲ5 ἴοὸ 8:11|45..ὈὨ Τῇδ 
σοΟΏνουβου οὗ δῖ, [υὺκ6 ταυϑδὲὶ πᾶν ἰδ θ 
Ρίδος Ὀδίοστο, δηὰ δε δὰ ρζοῦδθὶυ 
Κηοσῃ Ῥα1] δῃηὰ ἢϊ3ϑο ψΟΥΚ, δβδίηςθ 
ἢ, 516 γ, 8πα τὶ [815 δοχυρὲ δηὰ 
ὈΠΟΧρΙδ δα σἤδηρα οὗ ρΡόσϑου, ἰδίκθα ἢΐβ 
Ῥἶδος διροῦς ἰΠ6 ρτοδΐ Αροϑίϊεἰς [0]]ον»- 
οσ5 ψιουΐ ἃ Ὠϊης (Πδὲ [Π]8 18 ἢἰ5 ἄγει δά- 
ΤΩΙ55100ὴ ἴο ἴῃς Κπονϊρασε δηὰ ταϊη σαν 
οὗ (ῃῆῖϑί. Ηδ πιᾶὺ ἢᾶνε ἰουηά ἢϊ5 ὙΑΥ͂ 
ἴο Ττοδβ ἴο Ῥσθᾶοὶ ἴδ σοβροεϊ, ϑ6ηῖ ροϑ- 
Β:0ΪΥ ΌὉΥ 8.:. Ῥαὺ] ἰῆγηβοῖ, ΑΒ [ΔΓ 88 
ῬΆΠΡΡΙ ἴμ6 Ἐνδηρο] οι ̓ οιπιεγοὰ ἢ 
[86 Αροϑῖῖε ; δηά (δθῷ (χνὶϊ, 1) τῃς 
τηϊγτὰ Ῥδίβοι 18 τηοννοα, ὅ8ὲ, Τκο νὰ8 
Ἰεῖῦ Ῥεμίηά, Θυπηρ ἰδς τοϑὶ οὗ [ἢ6 
ΒοΟΟμα ΙΩΒ ΟΠΔΙΥ͂ ἸΟΌΓΏΘΥ τὰ ὮδΑΥ οὗ 
ἈΠ ὯΟ ΤΏΟΓΪΟ ; Ὀυΐ ἰῃ ἴἢ6 [Ὠϊτὰ ᾿ἸΟυΣΏΘΥ 
[86 5δπ|6 ἱποϊοδίοη σοσηϊηἀβ 5 (δῖ 
Ιλικο 15 ἀρϑῖη οὗ ἴῃ. ΟΟΣΏΡΔΏΥ, Πανίης; 
ΔΡΡΑΓΘΔΓΥ Ἰοϊηεά 1 δ ῬὮΙΠΙΡΡΙ, Βοτα 
ἣς μαδὰ ὑδε ἰοῖ (χχ. 5). ἢ τς 
ΑΡροδῖὶς Βε ραϑδβδοὰ τὩσουρὴ ΜΙ]εῖυ5, 
Ύγτο, δῃὰ (ββασοᾶ 0 [6 π154]| 6 (ΧΧ. δ, 
ΧΧῚ, 18). Βεΐνδοῃ ἴῃ6 ἴνο νἱβιίβ οὗ 
Ῥαὰὶ ἴο ῬΏΠΙΡΡΙ βδενθη γεαγβ μδα εἰδρβοὰ 
(Ὁ. 51-Ἅ. "Ὁ. 58), ὙΒΙΟἢ ἴΠ6 Ἐνδηροὶ δὶ 
ΤΩΆῪ Ὠᾶνς βρεῃῆΐῖ ἴῃ ΡΏΠΠΡΡΙ δηᾶά 1:18 
ἘΕΡῚ Οὐγ ον, Ῥτοδοδίηρ τῃ6 σοςρεῖ. ἡ 

(Ὡς ϑεοοηά Εριϑ]ς ἴο ἴδ6 (ος- 
Ἰη1Πϊ83η5 ψ͵ὸ τοδα (νἹ}}. 18) “Ἧς ἢᾶνθ 
δοηῖ 18 δηλ" (42. ἢ ΤΙῖ5) “ἴῃ 6 
Ὀσοίδοσ, ἤοβο ῥγδίβα ἰβ ἰὴ ἴῃ6 Οοβροὶ 
[τουσῃοαυῦςξ 81} τ[ἢ6 ΟἸΒυσΟ 65." ΤΠ δυῦ- 
ΒΟ ρύοη οὗ ἴῃς ἘΡ 58 5εῖβ ουἱ (Πδι 1 
5 “τς ἤτοπὶ ΡΏΡΡΙ, ἃ οἰ οὗ 
Μαοράοηϊδ, Ὁ Τιῖβ δηά 1λιολ8. 1ἰ 
ποῦ Ἱα φοοῖ τδη [πὲ ἀυτίηρ ἴῃς “ΤὮΓΘΟ 
ΤΩΟΉΓἢ5 " οὗ ῬΑ] 5 βο]ουση δἱ ῬΏΙΡΡΙ 
(Δοῖβ χχ, 3) Τὰὺκο γὰβ βθηΐ ἔζουῃῃ ἰπδῖ 
Ῥίδος ἴο οπητ οἡ [ἢ}15 οἰτδηά ; δά 



χἰιΐ 

[ῇς ψοτάς ““πὮΟΘ6 ὈΓαΐθα 15 ἱπ [6 
(οβροὶ τὨγουρῃουΐ 411}. τἴὴ6 ΟΒυτοἢ 69" 
ΘΏΔΌΪΕ υ5 ἰο ἐβμηδιῖα ἢΪ5 δον Υ ἀυτίηρ 
τ6 Ἰηΐογνα] 18 ψὨΙοἢ 6 Ὠᾶ5 ποΐ Ῥεδῃ 
τηθη!οηθ, [τ 15 βοιῃονπῃαΐ οὗ ἃ 
16550} ἰο 8ἃ]} σπμςοβ δηά 5ἐυάεηϊς οὗ ἴῃς 
ΒΙΒΙς ; Ὀρίνεει ἴἢδθ6 ἔὸ Ροϊηΐβ, δἱ 
ΠΟΙῸΣ οὗ ψηϊοὰ ἀοεβ ἴὴ6 παπὴθ οὗ 
1κ|κα οὐουγ, ἰ5 ἰαίθμξ ἃ βϑνθῶ Ὑϑᾶαῦβ᾽ 
ΟΔΙΘΟΙ οὗ ρ᾽οτγίουβ ΤΙ ΟΉΔΤΥ ποτκ, δης 
6 πψουκιήδὴ αἄοθθ ποῖ 8580 ποῦ 85 
ΤΩΘΔ ΠΟ [18 Οὗ ΔδΙὴΘ ὈΥ ΨΔΑΥ οὗἁ νἹἱῃα!- 
οδίϊης δ15 οἷα ἴο [Πᾶξ .“ ̓ Γα]56 ἴῃ ἴῃ 6 
(δϑρε," ἴἰὸ ψ ΒΟ 4] ἴῃς ΟΒυτομε8 
τιὶτθ556 6} : 

Ἦρ δρδίῃη δρρθδΐβ, ἴᾷ [ἴἢς ΘΟΙΩΡΔΩΥ͂ 
οἵ Ῥαυὶ, 'ἰὰ [86 Τηθι σα Ὁ ]6 Ἰούσηον ἴο 
Ἐομας (Αοίβ Χχν 1); Ὧ6 τοιηδιηβα δἵ 
ἢϊ5 51:46 ἀυτίηρ 15 ἢσϑῖ ᾿ρ]βοητηθηῖ 
((οἱ. ἱν. 14; ῬὨΠ]δοη 24), δηά [ἢ }ῖ 15 
ἴο Ὀ6 βδυρροβοά (πᾶῖ ἴῃς ϑεοομά ΕΡΙ5116 
ἴο Τιμοῖν νὰ9 ττιτθη ἀυπηρ τῆς 
βεοομβὰ ἱρσβοητηθηῖ, ἰβθ ἴπ6 [651]- 
ΤΏΟΣΥ οὗ [δὲ ἘρΙ5116 (ἰν. 11) βῆθεν5 (ἢδὶ 
δ6 οσομθπυεα (Δ 81] ἴο (ἢ6 ΑΡοΞβί[6 ἴο 
[ὴ6 δηὰ οὗ Π]5 Δ ΠΟΙ͂ΟΙ», 

Αἶοσς 8ι, Ῥαυ β. ἀδαίῃ {π6 δοῖβ οὗ "8 
Ὀεϊονε σοτρδηϊοη ἅτ ὨΟρΘίθσϑῪ οὔ- 

᾿ ΒΟΌΓΘ ἴο 1185. [ἃ [δ6 ψ6}1-ΚΠούσῃ ρᾶϑϑαρε 
οἵ Ερὶ ρῃδηΐυ5 5 τὸ τοδὰ (δὶ ἢ6 ὑσθδοῃδα 
ἰη Παϊμηιδία, (4118, Τίαϊγ, δὰ Μᾶςο- 
ἀοπὶα ; Ὀὺῖ ἴῃ6 ΔιυιῖΠΟΥ τϑδὰβ “' οὐθϑοθῃβ 
ἐη Οσαζ[ῇαᾳ" ἴον ἱπ  σαίαϊα, 'ἱὰ 4 ΤΊ, 
ἷν. 1ο. ΕἸΒΕΌΙ5 15 5:16ηΐϊ, δηα ἴῃς Ἰαῖοῦ 
ὙΤΙΟΙΒ ἢᾶνα ποίπιηρ ἴο 161} ἴμδὲ ἡξρά 
Ὅς τεοοχαθῇ, [Ιἰ 15 στρογ ΝΑΖιΔΏΖΘΏ 
ὙὯΟ τβὲ σὰ πκ [Κ6 δηγοηρδῖ [6 τη ΔΓ- 
ἰγτβ.8 «ΝΙΟΘΘΡΏοσι9 τοοοσᾶς τῃδὶ ψ}1]5ὲ 
ΤΑΙ βίου [ἢ ΟΥδοος 6 ψὰ8 δδηροα 
ὩΡΟῺ 8 οἷϊνο-τεε.6 ὙΤμδῖὶ Πα ἀϊεᾶ ἃ 
Τολιῖγσ Ὀεζεθῃ ἴΠ6 γεαῖβ 75 δῃά 1ἱοὸ 
νου βεεὼ ἴο δμᾶνα (6 Ὀδαϊίδηοα οὗ 
βιιῆγαροβ ἴῃ 115 ἴανρυγ, δηὰ βϑυοῖ δὴ ρῃά 
ἴο δὴ δοῖϊνε (μυϑδη οΑσΘΟΥ 5 [ἢ 6 
ταοϑῖ πκεὶγ ἴῃ (961 [115 δυβηοϊοηΐ ἴοσ 
[158 Θχδπυηδίίοη οὗ δι, Ταῖκο5. Οοβροεὶ 
ἴο ὉΘΑΓ 1π τηϊηα τῆαιϊ [ἢ ὙΤ ΟΣ 5 ἴῃ 6 
ἰπ6ὦ δηὰ οοηδβίδηϊ ἐπεηά οὗ [ῃς Αραϑες 
Ραα!. ὑῳ 

1 ΤΏς ῥγαίβ ἴα ἰῃ (86 δεῖν! τ τ ῖο ἢ 
Ἦς 2γεαεδεα ἴτ6 (ὐοβροὶ, δῃὰ υοῖ, 88 Γεγοῦις 
ΒΌΡΡΟΞΒΕ5, ἰη ἷἰβ θείη [6 δυῖμος οὗ ἃ τσὶ τε 
Οοθρεὶ ! Ὦε γ᾽τς Π]. οἢ,, 7. ἱ ᾿ 

3 (οηὶ. Ηϊετ. 1ϊ. ΕΙ, νοὶ]. ἐΐ, 464, εἀ, Τὴ Δοχῇ, 
8. Ογαδῖ. {ἰϊ. δάν, 7υ]απύ τι, ᾿ 
4Ἐ. Η.}. 43 

ΙΝΤΒΟΘΌΟςΤΙΟΝ. 

ὃ 42. 776. 7ηφούμεδίοι το ἐδε Οοεῤεῖ, 
--. Τῇο Οοβροὶ δοοοσάϊηρ ἴο δ8,, [π|Κ6 
σοΙθηοο5 ΜΠ 4 Κιηα οὗ ΘρΡΙΒ(ΌΪΑΣΥ 
δάαγοβϑβα οὐ ἀδαϊοδοη, ἃ ἔοσ ππιϑιιαϊ] 
ἰπ [ον 5ἢ πτηρς, θυϊ ΠΟΙ ρΑγα Ὁ] 6 ἢ 
ἴῃς ἀεαϊοδίίοῃ ὈΥ ] οβορῆυ5 ἴο ΕΡΑρἢσο- 
ἀϊϊι5.: [ἢ [ἢ15 ῥτγείδος [86 βοορὲε οὗ 
ἴδ νοῦ 15 Ἰηἀϊοαδίεά :---- 

““ ἘΟΓΣΑΞΙΩ ΟἿ 85 ἸΏΔΩΥ͂ ὄδνε [ΔΚΘΏ ἴῃ 
Βαπᾶ ἴο 5εῖ ἔοσίῃ ἴῃ ΟΥΘΥ ἃ ἀδοϊδσ  ΠΟὴ 
οὗ ἴδοβε ἰππῦἷδ ψὨΙΣΠ ἀΓῸῈ τόσ ΒΌΓΕΙΥ 
Ὀε]ϊονεὰ διηοὴρ 05, ἄνθη 8ἃ5 (Π6Υ ἀ6- 
Ἰινογοὰ ἤθη ἴο ι.5, ΜΙ. ἔγοιῃ τῆς ὃ6- 
ρἰδηϊηρ ΕΓ ογεν 1 65565 Δ“ Ὠ]ηἰ 9 ΓΟ Γ8 
οὗ ([ἢ6 νοτὰ ; 11 δδβειηθδαὰ ροοᾶ ἴο τὴρ 
4150, βανίῃρ δα ρογίεοϊς υηάἀοτοίδηδὶην 
οὗ 4}1} τὰϊηρβ ἔσο [ἢ6 ὙϑΓ ἢγβίῖ, ἴο 
τα αηἴο ἴῃ66 ἴῃ ΟΥ̓ΟΓ, πχοϑὲ Ἔσοοϊ]θης 
ΤὨΘΌΡΠΙΪι5, τα ἴοι τηϊρῃϊοδὶ ΚΗΟΥ 
(6 οοτγίαίηγ οἵ ἴῃοβε (δηρθ, τ Βοτοί 
ἴῆου μαϑὲ θδθὴ ᾿ηϑίσυοῖοά," ΄’ : 
τότ (ἢ15 νὰ ἰεᾶσὰ (δὶ {ποτ ΟΙΟ 

ΑΙΥΟΔαΥ ἴῃ οχίβίθηοα ἃ ὨΌΤΩΡΟΣ οὗ δἵ- 
[οΩΡῖ5 ἴο τα ἴῃ6 σοβρεὶ Ὠιϑίουν ; "δ πὰ 
1: 15 δὲ ἰθαβδί Ὠϊηϊοα παῖ, οἡ ἴῃ 6 να, 
[86 διἰϊετωρῖβ δὰ ἢοΐ δδθη- ζοηο ϑιν οὶ 
5 οσδϑϑῆ, ΤὨΘ τηδίοσα]8 εσό δθυῃ- 
ἀδηΐ, δῃὰ 8:. [λπ|κ6 ἀοδθα ἢοΐ ρίνθ ὺ5 ἰ9 
πηαοχοίασδα (μδὶ ἢ6 1] Ὡοΐ ΘΙΏΡΙΟΥ͂ 
[Ποτὰ ; οἡ [86 σοπίγασυ, 6 Ρυϊ5 ὨΙ μη θ61 
ὉΠ ἃ ἰενεὶ σι τλοβ6 ἱπαυγεῖα Ὀγ [ἢ 6 
ΜΟΙΑΒ “ἴο ΙῺς ἴδ0," 85 ἴο [135 χεηθσαὶ 
ΡύΓΡΟΞΕΘ, δηά Ψ1}1 Ἰηχαῖγα ἰηΐο τῃ6 [146]- 
ἰοὴ5 ΜΆΘΩ πᾶνε σομης ἴοι [6 Δρ0- 
βίοϊίς δεν αββοβ, δηὰ ἢ5 ἸΑΌ68 
1 ἀουθι!εθ5 δ ῦχαοα [ῃο86 [ΌΥΤΩΘΓ 
Τοοοσάβ. ΤῊ 15 ἴῇ6 ἔχδῖ ἱπαϊοδ ἢ 
οὗ νυ τηδίοσιαὶβ ἔοσ ἰῃ6. Ὀοβρεϊ ; 
δῃηὰ (μου ρῇ πὸ βουμά δχριχηθηῖΐ οὐ ἐῃς 
ΟΠΤΟΒΟΪΟΡῪ σὴ ὃς ἰουπμάθά οὨ (18 
ΔΙομΘ, 1ζ 15. ΟἸθασ ἰῃδὲ ἴῃς [Ὠϊτὰ ὀΐαρρ οὗ 
ἀονοϊοριηθηῖ Ὧ48 δὴ τοδοῆθά, ἘἙἸγεὶ 
οαιηὰ ἴῃ6 δυθνιηθ5565, ἀο νοσίη ἴῃ 
[ΠΘῚΓ Ῥγθδομιηρ ἴῃ6 Παϊῃρβ οὗ τῃ6 ἔδλοῖβ 
τον ἢδὰ ψιλε556 4; [ΠΘῺ ΟΔΠῚΘ ἃ νΔΤΘΙΥ 
οὗ εβοτίβ, δηὰ [πό56 ἸΏΟΣΘ ΟΣ 685 ἰῃν- 
σοιρϊ εἴθ του [ἢ στεαΐμθϑβ οἵ (ἢ6 [451 
διά, «πἰτάϊγ, οατὴς [16 ῥτεβθηΐ βίαρε, οὗ 
ὙΤΌΩΡ ἃ ΓΟρΡΌΪΔΥ ἀηα οσάσδεγ Ὠἰβίοτυ, ἴῃ 
ΨΏΙΟ. 856 5ῃου]ὰ 6 τηδάς οὗ 88} ἰῃς 
τρί Πδ]95 δ ἼἿοδιηδηάᾶ, Αραϊηβδὶ ἴπδξ 
Ὠδίιγαὶ 5ηοοῖς 1ο [ἢ6 ἐδοϊηρε (ῃαῖ δἱ- 
τομάς ἴῃ6 ἄγξὶ αἰζειηρῖβ ἴο δΏδὶγβα ἴδῃς 
δτοντῇ οὗ [ἢο58 σσοβρεῖβ, νυ ϊοἢ οὴς Ὧ45 

.  Βορδη, Ενδηρίϊες, 255. 



- ΞΕ ΕΞ 

ἹΝΤΕΟΘΌΟςΤΙΟΝ, 

ὭΘνΕΥ Ὀεξίοχό, ρογῆδρϑ, ὀομιοτηρ[αϊδα εἐχ- 
ζερὶ 438 Ὀδδιυς} δηὰᾶ σομῃρὶεῖα ΨῬῬἢΟ165, 
ΟἿΘ ΤΑΥ͂ 56ῖ ἴδε ἔδει [παὶ οας οὗ. [86 
ἘνΔηρο σοῖς 45 έγηβοὶ ἢ οἱ] οὖσ δἵ- 
ΘΟ ἴο ἢὶ5 πχοίποά δηά ἴο ἴῃς τηᾶ- 
16 14]5 ΨὨΙΟὮ Πό Βαά Ὀείοσγε ἤτω, ΝῸΓ 
ἄἀοεβ 6 τρδκο ΔῪ οἷδίπλ ὨΙΡΏΘΙ [ΔῈ 
1} 15: τἴῃαῇ Βα ἢδα (ΟἸ]ονγοα τ2ιῖῖ2ἢ σαγθῆι]} 
διϊεηοη, ἔσοτα ἄτϑὶ ἴο .1αςῖ, ταὶ τῇς 
Βοῖὶγ Αροβί!ες μδὰ ἰαἱά, 

ὟΝῆο ψεῖθ ἴῃς “τδηγ δ ὙΠα6 ἐχ- 
Ῥταβϑιοη οοὐ]α ἠοῖ ΔρΡΪΥ ἴο Μεαίμον δηὰ 
Μαῖΐ; ἵἴνο ἂῖὲ τοὶ “"τωδῃυ," δηὰ {πεῖν 
Ἰαῦουτβ νου μᾶνο θεοῦ τηθηοποά ἴῃ ἃ 
ἀἰβοτγοηῖϊνναγ. [{ ροϊηῃῖβ σαίθου ἴο ἃ τη ]- 
τυάε οὗ αἰϊειηρίϑ, πλοϑὲ οὗ [Ὥστ ὑοῦ Δ ὈΪΥ 
Ῥατίλδὶ, ἴο ζόϑουβ ἴτοια ἴΠ6 ΙΔ ΤΟῦ5 
αυπίοαγ οὗ ΠηΕΠΊΟΙΥ ἀηᾶ ἴο Ηχ ἴῃ ἃ ρεῖ- 
Ταθηδηΐ ἴοΠη (Πὲ [Ὠϊπρ5 ψὨΙΟἢ [ἢ 6 ὙΤΙΪΘΙΚ 
αδὰ Ὠιοδαγὰ ἴῃ ρσγοδοδίησ. ϑοῦλα οὗ ἴΠ6 
ΔΡΟΟΙΥΡὮΔ] Οὐοβροῖὶβ τΔΥ ἤᾶγα ὈδοΏ οὗ 
[815 υτρετ, μοῖδΌϊν (μδὲ (οβροὶ οὗ [᾿ς 
Ἡδοὕτονβ, 50 τοῦ ἀἰδουβθεα ; Ὀυῖ [6 
Φτοδλίου ρα ἤᾶνε ραβϑϑὶ ἀῶγ. Μοζα 
Κῆδῃ ομθ μάνα σοηίτυίοα βοιηοί μην 
ἴο ἴῃ6 Οοβροὶ Ὀεΐοσε τιι5, αμὰ ὈσοΌΔΟΙΥ 
[μὲ Ἰατγζα βοοΐοῃ, ρθου αγ ἴο δέ, Γκκα, 
σοιηπηθηοσίησ ΜΠ ΓἀΚ6 1χ. 51, δηα ΘὨ6- 
ἵηρ ψὶϊῃ ΧΥ, 14, γγὰ8 ἸῺ 50 Ὀϑῖδησ 6 ΟὯ6 
οὗ ἴμοξε ἐοσυτϊησπίβ, δοῖὴς (Δ1{ΠΠ|} 18- 
ΠΌΤΟΥ ανίηρ ἤθη [ῸΓ ἢ15 5ρ6614] 
ΒΌΡ)Θοῖ ομς ρδγίουϊαῦ ᾿ΟΌΓΏΘΥ δηά 84]]} 
Εἰλὶ ἴοοῖκ ῥΐδος ἴῃ ἰἘ. 

ᾷ 44. Φαζ οΥ Οοεῤεῖ.---Ἰ]ΏΘη ννᾶ5 ἴῃ 6 
Επγὰ Οοβθρεὶ ντϊτθη Αἱ ἢγβὶ βιρῃϊ 
[6 Τοποϊυάϊηρ ρᾶβϑϑᾶρα ἱπ ἰ8ὲ Αςῖβ 
5665 ἴ0 ῬΤΈΒΟΣΌΘ 4 [τη οὗ Πτη6, ἰαῖοτ 
ἴλη ὙΔΙΟΩ ἴθ6 ἄδῖϊα οὗ [6 Οοβρεὶ 
οδηηοῖ. Ὀ6. “Ῥαι] ἀνοὶς ἴνοὸ ψῇο]6 
γεδιβ ἱπ ἢ]5 οὐ γα ἤουδε, δηᾷ τε- 
᾿ΕΙνΘΩ 411 τῃδΐ σάτὴθ ἴο ἢϊπλ" (Αοῖβ 
ΧΧΥΪΙ, 20). [1 ἰ5 ἀγγιδα (Πδι 1 τς Ἰαῖοσ 
ογθηΐῖβ οὗ ὅι, Ῥαυ}β οσᾶσθοσ δὰ τ 6 
᾿Αμσρίτεῦ, ἴῃς Ενδηρθὶ ϊϑὶ νὯο Πδά θδθα 
τοϊδιίησ, ὙΠῸ σοιρδυκδῦϊα δπ 655, (Ὡς 
Ριεοδάϊηρ ονϑηΐβ ψουϊὰ ἢανα σομησεά 
ἴ0 ἴνοδι τῆς ἰο]]ονιηρ ᾿ποϊάδηῖβ ἴῃ [ἢ 6 
ΒΆΤΩΘ ΠΙΔΏΏΘΥ, ΤῊϊ5 ψου]Ἱὰ ρῖνε ἴοσ [Β6 
Ἀοὶβ ἴἢς ἀαΐθ οὗ δδουϊ Α.Ὁ. 64, ἀξ. αρουὶ 
(86 οπά οὗ ἴ[ῃ6 βεοοῃά γεᾶσ οἱ ϑι. Ῥαὺυ] 5 
ἱπημΓβοητηδηῖ; δηᾶ [ῃδὲ οὗ [ῃ6 Οο5ρεὶ 
τηῖρμὲ ρευθδρβ ὃ6 ρμἰδοθὰ δϑουξ Α.Ὁ. 62. 
ΤΙΙ5, Βοσσανοσ, σδηηοῖ δ6 5ι8ἰαϊποά.. 1ἰ 
σουὰ ῥίαοβ 5:. {16 βαυ]ϊον τρδῃ ἴῃ 6 
τεϑῖ, ἩΒασΘα 5 ἴθοῖα 15 Γθαβοῦ (ὁ Ὀεαϊϊενε 
εἰσί, 45 ΘΕ Μδτκ τηδάδ υ86 Ὀΐ 5ι. Μαίϊῃμον, 

χΧΙΣ 

50 ἀϊά ὅι. ΤΚς οὗ δῖ, Μασῖ ; δπὰ 1 (ῃ6 
ααῖς οὗ [Π6 ἤτοι σοβρεὶ Ὀ6 δρουΐ ός, τῃ6 
(Ὠϊγὰ ταδί Ὀ6 βδεραζαῖδα ἔγοτῃ 11 ὈῪ ἃ σοῃ- 
β᾽ θυ Ὁ] ἱπίεγναὶ, ὙΠΟΥῈ 8, Ὀ651465, 
ΒΟΠΊῚΘ ΙΘΆΘΟῚ ἴο (διηἰς ἴΠδί 85 ἴῃ6 ἢγϑί 
οϑΡρ6] νὰβ πτιτεη οἡ ἴδῃς δνα οἵ τῃ68 
ἀεϑιγυσίίοη οὗ Τεγυβαίθμ, 50 186 (ῃϊτά 
ΜᾺ5 ἩΓΙ ΙΘῺ δέου (Δὲ ονθηΐς ῃδὰ Ὀδθῃ 
σοοῃϑυιαμηαίθα, ΤΠ ἩτΕΥ 566 8 ἴο 
ΤΟΟΔΙ ψοσάς οὗ οὖζ Τογὰ δῦοις (ῃΐβ 
ανϑηΐ, ὈΥ ἴῃ ἸΙρῆϊ οὗ {86} [ἰἴόγὰὶ ἢ}16]- 
τηθηῖ ; ἴῃ6 (ΓΘΏΟἢ 5 οδδὶ δῦϑουϊ τῃς 
ὈεἸοαρτογεά ΟἸ : [ἢ6 διτηϊ65 [Πδὶ Θῃοοιω- 
Ῥᾶ55 1ξ 51.4}} δηΐθσ ἴΏ ; ἴῇδσα 5}}4}} Ὁς 
ἴΟΙΤΟΥ δά βὶρῃϊ; ρὑτοαὶ ἀϊβσθϑβ δηά 
ντδῖῃ ; [ἢ6 ῬΘΟΡΙῈ 5141} οὐ σδρίυγεά, ἴο 
6 τηδάθ βανθς ἴῃ ἰοσζείρτι ἰδπη 8; δηά 
7Θτυβάϊοα ἰσοάάθῃ ἄοόνῃ ὈΥ (ἢς ἀδῃ- 
Ε]65.: ΑἹ] 115 15 νεῖγ νἱνϊὰ ; ποιίδίης 15 
δἀάςεὰ ἴο ἴῃ6 νοσάβ οὗ 6515, Ὀυῖϊ Η!5 
νοκἶβ ἀγα ΣΘΟΔ]]6α δηὰ βοϊοοϊεαά ὃὉγ τῃς 
᾿σῃΐ οὗ ἔεασία! ἢἰβίοιυ. Β6ϑβι468, τὶ 15 
ΟἿΪΥ ἴῃ δι, ΓΚ τπδι ψγὰ δάση δηυτ πη 
οὗ ἴῃ6 οορίου Πἰοταῖατο ἴμαἴ Πα ΑἰΤ Δα 
Ὀσορυη ἴο δοουμυαῖα ; δηά (18 νουἹὰ 
ΤΟαῦϊα ἴθ, δηᾶ οογίδι ἶγ οὴα ψουἹὰ 
Ὡοΐ οχρϑοῖ ἴο δὰ ἴῃ ἴῃ δαη]168ι οὗ [656 
ὈΟΟΐΚ5 δὴ 1 Ό Δ ΟΣ οὗ (Π15 ΚΙπά, ΣΟΥΘ 
5:1145]6 τὸ ἴμ6 Ἰαῖοσ, ΑἹ] ἴ[ἢ686 οοηβί- 
ἀδγαουβ ροϊῃϊ ἴο ἃ ἰδῖοσ. ἀδίθ, ἴο βοὴβ 
ῬοϊΪηΐ ροσῆδρα Ὀεῦνδοη 75 δῃά 8ο 85 [ἴῃ 6 
ΔΌΡτοχιμηδία ἀδίδ. 
ἕο τῃ6 αὐτιυρὶ ἰοτηηδάοη οὗ [ῃς 

Βοοῖκ οἵ ([ῃε Αοῖβ βοης οἴδοσ οδυ36 [ἤδη 
ἃ ΟὨΣΟΠΟΪορΊοδΙ ομα ψουὰ πᾶνα ἴο ὃς 
ἵουμά. [ἃ 15 ηο ἀουδὲ ἀϊδίουϊξ ἴο 6χ- 
Ρίαῃ ; Ὀυΐ οὐ [Π6 οἴδεσ Ὠγροῦε515 85 ἴο 
[ὴ6 ἀδίο, ἴὴ6 51:16 ηος οὗ [ῃ6 ΤΟΙ, 845 ἴο 
ΤΏΔΗΥ ἰπηρβ (αὶ Ὧ6 ταῦθ μᾶνα ΚΠΟΝΏ 
σοποογηϊης ἴῃ6 Τοτά, 15 ποῖ Θαβιοσ ἴο 
τυ οτβίδηα. 3 

ᾧ 45. 726 Ῥἤαει.---- ΤΠ 6 ΡΙδο65 ἴῃ Ὡς ἢ 
[6 (ὐοθραὶ νγὰβ τι ΙΩΔΥ ψγ6}1} ἢᾶνα 
θεθη “ Αοδαὶα δηὰ Βωοίϊδ," δοοοσζάϊης 
ἴο [Θτοπγε᾿ 5 δαϊποη. ὃ δὲ 15 οἰδαγεϑβὶ 
186 ταὶ [06 ὙΤΊΤΟΙ ᾿νὰ8 ἴδ σοτηονθὰ ἤτοϊῃ 
70 ἀ854, ΠΟΙ τὲ [Π6 76 15} ἰατσβ, Ουδίο 98, 
ΟΥ ΡΪδοθθ Κπονῃ ἴο Ὠΐγῃ ἰῃ [ἢ 5816 
ὝΔΥ 8ἃ5 ἴ0 ὅῖ, Μαίίζμεν, Κεὶπι ἰθδηβ ἴὸ 

ἜΤ χὶχ. 43-44; χχὶ. 20-24. 
3 Ἐ56}. Η. ΚΕ. νἱ. 14. Οοάεϊ ἱς ἱποϊ πο ἴο 
γε πεῖρῃϊ, ἰο ἴδε ἰτγράϊτίοη ῥγεβεσνοὰ ὉΥῪ 
Ἰοωθεηΐ οὗ Α]εχαπάτ, [μαι ἴῃς ἀοβροὶς οοη- 

ἰδπίηρ ἴα ρεηθδϊορίεβ (Μαιπον δὰ Γ[κ6) 
Ψεγε ορτηροβοᾷ Ὀείοτε ἰδς οἴβεῖ, ᾿ 

8 Ὅε νιν, Π]. 7. 



χΙν 

ἃ Ἐοιηδῃ οτζίη, οἡ δοσουηΐϊ οὗ ἴΠ6 σου- 
ποχίου ἢ τῆς Αοἰς οὗ ἴῃς. ΑΡοϑβί165 
δηᾶ νι 8.1, Μαγῖτ᾽᾿ 5 σόϑρεὶ. 
ἢ 46.6Ύ. ,δολέῥεέεγνπαρλεγς Ῥέσιυ.---- ΤῊ 

ΒΌΡΡοβιθοῃ ἴμᾶὶ ἴῃ6 {πὰ (σοβρεὶ 15 
ΟΠΙΘΗ͂Υ 4 οοΙμρ! ] δου οὗ ἔγαριηθηΐδλσυ 
ἀοουμηδηῖα Μηδ [6 ὙΠίο ἰουπὰ 
ΔΙτοδ ον ἴῃ δχιβίθῃοθ, ἰ5 ἴἢτ8 δίδίδα 
ΌΥ ΘΒ] οἰθτλδοῦοσ : “ Ώδη  ΤΟΥΊΘΥ 
ἴα ᾿ἱηνοϑιραϊίοη τ ὨϊΟἢ Πᾶ5 ἴῃ ὈΘΘῺ 
οδιτιεὰ ΟἹ ἴδ ΟΥ̓ βῖερ, δῃὰ δι ὑρ 
ἴη6 Ὑο]6, 1 σεθτ5 ἴο τὴς ἴπδὶ ἰμουρῆ 
βανοαὶ οἵ [6 ἀδιίδι]ὶα ἸΔῪ Ὀδ6 ΙΏΟΓΕῈ 
ὍΙ 688 |40]6 ἴο οὐ͵]δεϊίοη, 5111 τῃ6 
τοδί ροβίοῃ 15 ΠΠῊΪΥ ΘϑΙΔ 0} 15Π6ἀ, (Πδὶ 
1υζκς, ἴῃ [ἢ15 ρατίὶ οἱ δ15 "γουῖς, 15 ὨΘ ΠΟΥ 
Δ ᾿ηἀδοροηάςδηϊς ΤΟΥ, ΠΟΥ ἢδΔ58 τηδΔας ἃ 
ςοτηρ δίϊοη ἴσοι ψουῖκα ΏΟῊ Ἔχίθηἀθά 
ονοσ ἴμ6 ψ ἢο]6 οουτβα οὗ ἢ [Πἴ6 οὗ [6 5115. 
ἘοῸὸῚ ψ͵δὰ τηθοῖ τὰ ἴοο ΙΩΔΩΥ͂ 15οἰαιθα 
Ῥίεοες ὙΠΟ ἤᾶνα ὯὩῸ τσεϊδύοῃ ἰο [ἢς 
τοδί, δηὰ τῆς οἤλζδαοῖοσ οὗ ἴῃς βδενεσαὶ 
Ῥᾶσίς 15 ἴοο ἀϊβδγθης, ἰο δάχηι οἵ εἰἴποσ 
διρροειοη. Ηδς 18 ἴτοσὰ Ὀδρηϊηρ ἴο 
δῃά Ὧο τῶοζὰ ἴπδηὴ [ἣξ σοιριοῦ δηᾶ 
ΔΙΤΔΏρῈΥ Οἱ ἀοσυτηοηῖβ ὙὩ]Οἢ Πα ἰοιηά 
ἐμ οχίβίθηςδ, δῃὰ ἩΏΙΟΪ 6 ΔΙΙΟΥΣ ἴὸ Ρ855 
ὉΠ] τοτοὰ (Πτουρὴ Πὶ8 βαηά5. Ηἰ5 τηθσπί 
ἐπ {118 σΑρδΟΥ 15 ὑνοίο]ὰ : ἥσει, ἰῃδὶ οὗ 
ἴῃ:6. διτδηδοιηθηῖξ ; [ἢ15, ΠΟΤΈ ΟΓ, 15 [ἢ 6 
5 ]ρηἴοτῦ οὔ ἴδο ὕχο. ΕῸΓΣ 85 Βς ἰουπα Ὁ 0ἢ 
ΔΙτοδγ οοπηθδοίθα, ποῖ ΟἿΪΥ 18 [6 
ὈΟΙΤοοίΏδ85Σ οὗ δ15 διτδῃηρεοιηθηῖ 66- 
Ὀδηύθης ΟἹ δὶς τγϑάθοθββουβ, δηά 
ΤΩΥΟΝ ΤΏΔΥ Ὅς δεϑιρηθα [ῖοὁ ἃ σὑτοης 
φῬίδος σἱιϊοαῖ ἔδυϊς οὗ ἢῖ5, Ὀυϊ 4150 
τὴς Διτδηρειηθηὶ Ῥ͵ὰβ ΌΥ της τομάσσοα 
του Οὗ δΑβίοσ (ἤδη 1 ἢ Παὰ ἐουηά 41] τὰς 
Ῥατίβ βερασαῖθ': Βυῖϊ (ἢ6 [27 ρτεαίογ 
ΤΑΟΠῚ 15 ἴἢϊς, (δὶ 6 [458 δάιηϊεάἀ 
ΒΟΔΙΟΘΙΥ ΔΗΥ͂ ρίεοα5 πὶ ψῆῃδΐ δἃτὰ Ῥεευ- 
ἸΙΑΥ͂Υ σοηυπς δηά ροοα ; ἴογ [5 'νὰ8 
ΟΟΥΔΙΗΪΥ ποῖ 6 εοἴεος οὗὨ δοοϊάθηϊ, Ὀυΐ 
πὸ ἔπ οὗ ἃ ᾿ἀϊοίου 5}γ-Ἰϑςταϊδα ᾿ηνεβ- 
εἰραῖον δρὰ ἃ με] -τπυεϊρηθα οδοὶςς." 
Νοινβίδηάϊηρ {π|86 απ Ῥγαῖξε, (ἢ ς 
ῬΙδοθ Βοῖο δϑδιρῃθα ἰο τῆς Ενδηρο  ἰβί 15 
ΒΒ ἃ5 ἴο ἰδᾶνβ 0.8 ψἱΠουΐ ΔΗΥ͂ τεάϑου- 
Δ Όϊς δοοουῃῖ οὗ ἔπ τενόσοῶοα ἴῃ ὙΠΙΟΒ 
[815 νουῦΐ 458 Ὀδεπ Παϊὰ ς'ησα {Π6 τη ἀ]6 
οὔτῃο βϑεοοῃὰ Ἵσδηΐυσγ. Α σδγε σοτΏρ ας 
οοὐ]Ἱά ποῖ μᾶνς δίίδιηθα ἴο βοῇ σοῃϑβὶ- 
ἀοτδίοη, Τῆς Ἐνδηρεῖισῖ 84 γ5 ἱπ ὮΪ8 

1 Ἑξδαν οὐ 8ῖ, [πἶ6, Βρ. ΤῊ τ 41}} Τσαπδ- 
Ἰαιΐου, Ρ. 313. 

ΙἹΙΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ. 

Ῥτγείδοα, ἰῃαϊ ἢ6 ἰητοης το Βᾶνε ἰῇ νἱ ον, 
Δα ποῖ ἴο ρυΐϊ ὙΠΟΙΪΥ οἢ οὔθ 5ἰ46, ἰῃς 
(τ! 5 δηὰ ἴῃς [Πτογαῖισγὸ (δὶ ἀχιϑιθὰ 
αἰτεδάγ. Τμαῖ ὯῈ δὰ δοςθδβ ἴο 80Π16 
50ΌΓς 65 Οὗἁ Ἰηἰοστηδοη ΜΏΟἢ πε [ΠΥ 81, 
Μαίζμον ποὺ ὅῖ. Μαδῖκ ἢδὰ υϑθὰ, 15 ὑτοὸ- 
ὈΔ4ὉΙΕ ; ἃ ΠΊΑΥ ὄν Ὀ6 οοπορσάρά [Ἃἢδι 
Ῥᾶ588ρ65 ΤΏΔΥ ἢδνα Ὀ66Ὼ δαάορίεα, ἃ5 {Π6Ὺ 
Ψ6Ι ἰουπά ἴῃ ἴῃ6 ἀοοσυπγεηῖβ εἰηρ]ογδά, 
Βυϊῖ 45 ἃ ςοτηρϊεῖο δοοουδῖ οὗ ἴῃς (οβροεῖ, 
(5 Ὠγροίδεβι5 15 αυϊῖα ἐλπατιοθς 
1 τηῖρῃϊ τοτο ΡΪδιιϑιΪγ 6 δτριυθρά, 
8ἃ5 ΚοΙ ἢδ5 ἀοηῃ6, (ἢδὶ [8 ΟΠΙΘΓ ϑοῦσορ 
3 ἃ ΤΠοπιρίοῖα (οθροὶ οὗ δὴ ΕἸ οηϊα 
ἴγροε, ἴδῃ ἴ[μαὶ ῃς δα υϑεα τηϑζε ἔγαρ- 
ΤΩΘΏΪΔΤΥ πδίοταϊβ, ΤῺ ῬΘΟΌΠΔΑΣΙ 6} 
Ῥἢια5815 οὔ ἴῃ6 ἀδῃῆρογ οὗ τίονεβ δηά τῃ6 
δἀναηΐαρε οὗ ΡΟνΕΓῪ τοῦδ ἀραΐῃ δηὰ 
δραῖηῃ ἰτουρδουΐ : οὐ ἕλνουτβ ἴῃς ΙΟὟ]Υ 
δῃὰ Ροοῦ, δῃὰ σϑρεΐβ ἴῃ τῃἱρ!γ δηὰ ἰῃς 
ΨΕΔΙΠΥ (1. 52, 53; ἴϊ. 7, 24; Υἱ, 20) ; 
ΜΘΑΪὮ 15 ἃ ΒΏΔΙ6 (χὶ. 41 ; ΧΙ, 23, 1, 
20) ; ἴῃς ράτϑῦὶς οἵ (ἢ6 υπ]υ5ὶ διοινασά 
8η4 οὗ [6 τίοἢ τιδῃ ἀπά [,Αζᾶταβ (χν!.) ; 
81 1Πε56 ἃτε οἵ οὔς ἰϑηάεμου δηὰ Ὀεᾶγ- 
ἴὴγ. Τῃςα Οοθρεὶβ οὗ 81. Μαῖδοεν δηὰ 
ϑῖ. Μαῖκ ψοσα ῬσγοῦΔὈΪΥ Καόνῃ ἴο ὅ8ι. 
1ακς ; ἰῃε δρτοοιηθηΐϊβ ἴῃ ποσὰ δῃά 
ΔΙΤΔΙβοιηδης ἅτ ἴοο δίτοηρ [0 81|1οὁΚ 
(Π15 ῬοΟδΒϑΙ ΠΥ ἴο ΡῈ ἐχοϊαἀθά. [Ιῃ τδ6 
Ἰοηρ βεοοῃ οὗ [μ6 οβρ6ὶ νῃϊοὮ ΠΔ45 ὯΟ 
ῬΆΓΑΪΙ6Ι ῥαβθᾶροβ ἴῃ ἰἢ6 ἴνο ΦΌΠΏΟΣΊ 
Οοϑρεϊϑ, ἴξ νου ]ὰ 5ϑϑῦ τῃ3: 8., [λιϊτα ἢδ8 
δὰ δοοθβ8 ἴο βουὴ οἷά δηὰ διυζεηῖς 
δοῦζοσ, ἴῃς ἰδησιαρο οὗ νῆϊοῃ, Ποινενοσ, 
ἢδ 45 ἰτοαϊθα 85 δὴ ᾿ημάἀδρεηάθῃϊ τΠΕΣ 
ψου]αὰ ἀο ἴῃ [ιδίηρ ἰοροίῃοσ ἴῃς πηδίο 1415 
δῖ Ὠΐϊ5 φσοσζωμηδηά. 
ᾧ 47ὴ. “Μαγαομ.----Α χυαδοθοῃ οὗ ρστοαλῖ 

ἱτπῃρογίδηςο 15, ἡ ηδί 15 [Ὡς σοϊδτιοι οἵ ἴῃ 6 
Οοβροὶ οὗ δὲ Τὰκὲ ἴο [6 Οοβροϊ πβοὰ 
Όγ Μαζοίοη δ Μαχοίοῃ οὗ ϑίμπορε, νῇο 
δουτϑηῃθα Ὀείοσο [ἢ τα α]6 οὔτπε βεοομὰ 
ΟΟΒΓΌΣΥ, ἰγαστηθαὰ ἃ βοῆδῃς οὗ (ΓΙ ΔΏΪΥ 
οἵ Ηϊ8 οὐ : ἢ δΔάορίοά 1 81} ἢϊ5 ἢδατί 
(ῃ6 1Ἰάθας οὗ τοαθιροῃ δηα ἰουρίνθηθ 58 
Ὁγ ἴῃς σοβρεὶῖ ; δῃά (ἢ δἰΐδοκβ οἡ δ ϊβ 
Β' ΠΟΘ ΠΥ 416 ἰο Ὀ6 τορατάἀεα 45 ὈοΘΙΟΏρΡΊΩ 
ἴο [86 τῃείοσίο οὗ Θοῃίσονουϑυ, Δηα ἃσὸ ἴὸ 
Ὅ6 τοοεϊνεὰ σὑ7ἱἢ ἰἢ6 ρτεαΐεϑὶ σδυτ]οη, 
Βυὶ Ὠϊ5 5γβίθιῃ τγὰβ οὔςβ οὗ ἀπ] 151. ΤῊΘ 
ΟΙἹὰ Ταεβίδιηθηϊ Ὠς τορατάβ, ποῖ 848 ἃ ὕ76- 
ῬΑΓΔΊΟΣ ἔοσ ἴ8:6 Οοεροεῖ, ἀῃὰ 4 βομοοῖ- 
τηλϑῖοῚ ἴο (τα]η (ἢ6 που] ον (ἢ γι, Ὀυῖ 
85 β5ο: ΘΠ] Ὁ}|Κα6 ἴῃ βριτϊ το τῆς (σοϑ- 
Ρε], Τῆς Οοὰ οὗ [δε Ο]Ἱὰ Τεκίδηιεηί ἣἢς 



ΙΝΤΕΟΘΌΤΤΙΟΝ. 

τορατάθα 848 ἃ Ῥείηρ οὔοὶ δηὰ 16δ]ου8. 
ΤῊ μεγεῖῦς (εγάο δα δἰγεααν ἰδυρῃὶ 
ἴδ (6 )υϑῖ ἀπά δανεῖα οὐ οὗ ἴδε [ΔΚ 
δηᾶ ἴῃς Ῥχορμεῖς 5 ἢοῖ [6 834Π|6 88 
[6 τρόσοῖι] Βδιθοσ οὗ ἰἢς 1οτὰ [6505 
Ομβε. Μάασγοίου οδιτεὰ (μϊ9 δΙσΙΠΟΓ 
9111}, δι ἃ ὈΪΔΒΡδιηουϑὶν ἀυρυδά (δὶ [6 
(οἀ οὗ ἴδε ΟΙα ΤάΞκιασηδηϊς ᾿νᾶὰ8 σϑρσὸ- 
βοηϊδα 45 ἀοίϊηρ᾽ ΕΥ]], δῃα 485 ἀο]ρΠ Ων 
ἴῃ 5ι "δ, 85 στορθηῦηρ οὗ Ηἰς ἀδοσθα8, δπα 
᾿Ἰηοοηῃϑιδίθηϊ ψιἢ ΗΠ] η861{.1} 1 Μδγοίοη 
ΒΓΔΕ κγϑβίειι ἴῃς Οοὐ οὗ ἴῃς ΟΙά Το65- 
ἰδιωθηΐ ψὰ5 ἃ ἰονεσ Ὀδίηρ, ἃ ΠΟΙ ΠΥΡΊ, 
δηγασοὰ ἴῃ ἃ οομίηϊναὶϊ οοηβιοὶ νυἱτῃ 
Ἰηδίζοσ, ΟΥ̓Ο ὙΠοΐ ἢ6 γβ ποῖ δῦϊθ ἴο 
βαϊῃ ἃ σοιωρίοῖς νἱοςίογ. Βυΐ ἴπ6 ΠΟΙΥ 
δηὰ δἴογηδὶ (οά, ρεοτγίεος ἴὰ ροοάῃαβ88 
δηἀ ἴονθ, ἀοοϑ8 ποῖ οοτηξδ 1 σοῃίδοί ἢ 
τηδῖζοσ, δῃηἃ ογϑαῖθβ ΟἿΪΥ Μδὶ 18. |ἰκὸ ἴο 
δηά οορπδῖο τὰ Ηϊπ56]1, [πῃ τὰς ΟΝ 
Τοκίαηθηΐ ΨψῈ 566 ἴῃς Ποηϊυγριβ ; ἰῃ 
ἴδ 5οῦθτθ οὗ τοἀοιηρίοη ἴῃ ἴῃς Νοὸν 
Τεσίδιηθηῖ χὰ 566 [86 νουκίηρ οὗ [Π6 ο6 
ἴπις ἀοάα. 

Τηλδί ποῖ ος οὗ οὔγ εχ  ϑεϊηρ σο5ρ6}8 
φῦ ]ὰ δὶ σῦς ἃ βυϑίθιῃ 8 ἰ(ἢ15 158 αἰῖ6 
ΟὈνιουϑβ, ἴοσ ἴθ δδοῦ οὗ (ἤθτ, τποσγὰ ΟΥ 
1455, ἰὴῆς ΟἹά Ταβίδτηθῃϊ 15 τεοορη θεὰ 85 
1.6 5011] δηὰ ρεῖτ οὗ [πὸ Νεῖν. Μαζοίου 
τοραταοθα Ῥδὺ 85 (ἢ6 ΟὨΪΥ ΑΡροβίία ψῇο 
Δα τειηδιηοα ἕλιξ ἴο ὯὮ15 ΟΔΙ ΠΏ ρ. 
Ης δατγοἰεὰ ἱπῖο ᾿ἰβ οδποι οὗ ϑετρίυγο 
[86 Ῥαυϊπε ΕΡ 5.165, δῃὰ ὁ ἋΟοβερεὶ 
ΨΏΙΟΣ Βα τερατάθα 45 Ῥδυ]ηδ; δηᾶ ἢ6 
τεοϊοοϊεδα τ τοϑὶ οὗ (6 Νὸνν Τοβίδιηθηϊζ, 
Ὡοὶ δΒῸΠι ΔῺΥ 1464 [δαὶ ἴῃς ψοῖκε ετα 
ποῖ ρεηυΐηο, Ὀαζ 56 ἣδ σοῃδιἀοτοά 
18 6πι 85 (6 σεπυης ὑσοαποοηβ Οὗ πιθῃ 
ΨῈΟ ΜΕ, ποῖ (ΔἸ 1} οχροϑιίοσβ οὗ (6 
ΟοΒρ6ὶ νῃϊοὰ (ΠΟΥ δδα τοςοεῖνϑα. 
ᾷ 48. αγωος Οοιρελ--- αὶ ψτὰβ 

ἴθε Οοϑρεῖ ἴδδὲ Μασγοίοη ιϑοὰ ΤΠῈ 
ΔΏΟΙΘηΣ (ΘΞΏΟΩΥ Οὐ [ἢ185 Ροϊηϊ. 18 
ΒΊΟΩΡ ἀῃάὰ οἷθασ. Ἠᾶᾷδ ἴοοῖς (6 Οο95- 
Ῥεὶ οὗ [λικα ἀπα αἱϊοτοὰ 1 ἴο ϑιῖ1 
ἢ ῬΘΟΌΪΑΥ πγβίεια. 5 ΤῊ νυἱοῖν νν 88 
ταδιηϊδιηθα πϊϊμουϊ αυοξίοῃ ᾿σγουρδπουϊ 
ἴ6 ΟΠυσο ὉΠῊΪ] δι] οΣ [ταν οὐ ἃ 
ἄοιθι, ἴθ Ῥτοϊῆς βεεὰ οὗ ἃ Ἰοης Τοου- 

Δ 866 ᾿ἰχοηροιβ, ἵ, χχυϊ, 1 διά 2, Ὁ. 256. 
ϑίσζοι. 

γ μγνθοὶ μι μϑθς ς ἐς ουσο τς τὸς τῖμὸ ἐν. 2; Οὐ οοαΐ. ἷἱϊ, 27; ἘΡῚ ἰυς, 
Ἡκιτ. χὶὶ, αἰ; ΤΒοοάοτοεῖ, Ητεῖ. ΕἾ 24; 
Μασοίοω, βονόνυοσ, ἀϊά ποὶ οδ]] ἢΐ5 Ἰ δἴϊον 
Τακοῖς πδῦης, ὈυΪ ΟὨΪΥ (ἃς Οοβρεὶ οἵ (Ὠτὶ 

χἷὶν 

ΠΌνΟΙΒΥ. Ηεδ (μδουρῃὶ (ἢδὶ 1ῃηϑἰοδα οὗ 
Ὀεΐῃρ 8ὴ αὐτιάρταοαϊ οὗ δῖ, 1κ6, τὰς 
Οοβρεὶ οὗ Μαζοίοῃ νὰ8 ἄγανσῃ ἤοπὶ [ἢ 6 
ΒΆ126 ϑοῦτοα 85 ϑῖ, [κὸ, ΘΔ οῦ Ὀοίης ἴῃ 
ἴαςϊ ἃ το ὐϊηρσ οὗ βοῆθ οὔθ σοϊῃοῃ 
οὔρίπαὶ ἀοσυτηφηῖ. 

Ὗνγε ἀο ποῖ ἰο!]ίονν [ἢ]15 σΟΠ ΓΟΥΘΙΞΥ 
ἤδτα : 106 σομο]υϑῖνα γεδβοηϊηρ οὗ Υ 011- 
ΤΊΔΙ ᾽Δ5 ΓΘ- 654 Ὁ} ]5ης6ἃ τἢ6 δοοουηῖ ρίνεοῃ 
Ὁγ (δε Εαϊΐμεσβ. Μᾶσοϊοι ἢ88 υδεὰ, δπὰ 
Ὧ85 δ]ιδσεά οσ Ὦ15 ρύσγροβοα, ἴπῸ σοβρεϊ 
οὗ 8: ΓΚ. “ὍΤΕ οἷά οριηΐϊου," 84 γ5 
Ὧγ. ᾿ανί σου, “ ψ{Π1 ποὶ Ὀ6 ΒΕΓ ΟΙΒΙΥ 
ἀϊξιυτθεὰ ἀραϊη, 45 ἰοὴρ 45 [86 ἰτοδί1586 
οἵ γ οΪκιρᾶσ εχ ϑί8.᾽᾿ 3 

1 866 ΒΙΌ]ς Ὠἱοίίξοπαιγ. 81 [υκα. 
 Τριτοἀποιίοῃ, Ρ. 51. Ὦγ. Πανϊάξοη ἀϊά ποῖ 

Κῆρ ΠΟΥ͂ ΡΟ ΟΣ 55 ἰἢ6 Ἰορίς οὗ ΜΟΙ ΑΓ 
ψνοϑ]ά Ὀὲ δραϊηςὶ ἴδς ἱπάυγαϊοά μὰ ἡνσεῦι οὗ 
τις ““πυηρτεο)παϊοεά ρεγβουῦ, ἴμδὶ ἰάδαὶ Ἴσεδίίοι 
οἵ ἴῃς δαυῖῃοτγ οὗ " ϑυρεγηδίυγαὶ Ἐοϊ σίου, Αἴἶον 
ΤΕ πραῦται τοίοσοηςα ἴο  οΪκτηαγ, ἴπς δυΐπον 
οἴιθδὶ τνοτῖς οομοϊυ ες “ 1{ τὸ ἐχοορὶ ἴῃ 6 Οοερεὶ 
δοοογάϊηρ ἴο ἴἰς Ἡδεῦγεννβ, μουγενοσ, Ματζοίοι 5 

ἐξ [Ὡς οἀεκὶ Ενδηροὶ δὶ πνοσὶς οὗ νι δῖ ἢ 
νὰὸ ὮδαΡ δηυγζηϊηρ, δηα ἰξ σϑηΐ5 ἔδυ δθουα οὐῦ 
τδϊτὰ ϑγπορᾶς [1.]κ6] ἴῃ τα ϊς τεθροςῖ. ΤΒοζε ἰς 
πο δνἱάφῃοε ἴμδἱ ᾿ξ νγα5 ῃοῖ οδ οὗ (ἢς πυπιοζοῦς 
Οοβρεῖς ἰῃ οἰγουϊαῖίου Ὀεΐοτα οὖσ [τὰ ϑυπορίῖς 
τγὰ8 τττοη, δηὰ ουὖἱ οὗ ψΒΙΟΣ (πα Οοπβρεῖ [561 
στεν.᾽" οί. ἱϊ. Ῥ' 119ς. ΤΊ ἴοστοσ οὗ ἴδεβς 
β᾽ιδιοιηθηίς, ἰπαὶ Μαγοϊοηβ Οοδβρεὶ ἰς 2δε οἱάζεεί 
Ἐυαρρεδίξαὶ τυογξ οὗ ΜὨΪΟΝ τὰ μᾶνα δηγίῃίηρσ, 
ἷ5 δυρροτίεἃ ὉΥ 9ϑνεσαὶ τοΐογοησας ἴο Ν ΟἸκτηδῦ, 
Ἡο]ιζελαηη, ἩΠΙρσεηίε], ἄς, Οἱ ἰατης ἴο [Π 6 
ἔχοι τοίδγομπος ἰο Νοϊκαιαγ, ἰἰ ργουθβ ἴμδὲὶ 6 
βΆγ5 ποιπίηρ οἵ [18 κίηὰ ; Ὀπὶ αὶ ἐλεἐκρίσεορην 
ἴο ἰῃς οχίβίθμπος οὗ Ματγοϊοῃ᾽ β σοβρεῖ ἰ5 οἱ δγ 
(ἤδη ἴπαὶ ἰο ἴῃς οχίβίδηος οὐ οὖυὖγ Οοβρεῖβ, 
δεοδλῦβε Μαγοίοῃ᾽β 1 15 2γουεαῖ ἴο εχίϑῖ 
δείοσε 130, ἢ ]5ῖ ἴΠ6 ΟἾΘΆΣ ᾿αΒ ΠΟΥ ἕο ἴ86 
οἴδεν ἀδίεβ δρουὲδ ἴῃε τη 16 οὗ [86 σΕΏΓΙΣΥ. 
Μοϊκκιοατὶς στἢο]6 οοπίεηιϊίου 15 [μαἱ 51. Γπς 15 
οἷάογ ἴδῃ Μασοϊοι δ αοβξρεὶ, ἴῃς Ἰδαῖος Ῥεΐπβ 
ἴα κθη όσα ἴῃ ἕογῃιἷσ ; διὰ ἦγε ἢς ἰβ ᾳυοί 
85 ἰῃς δυϊ ποῦ ἴοσς Μαγοίοπβ θείῃ “ἴδε 
οΪἄεςὶ Ἐνδηρο οὶ ποτὶ." Ψοϊκασ, Εν. Μδσ- 
οἰοῃ β, Ρ. 1. ΑἈμοῖδοσ τείεσεηος ἰβδ ΘΔ} 
ἀϑίοηὶ (10 Ρ. 247 οὗ Μοϊκηατ) ᾿ετε ἃ: 
τοιηδιῖς οἱ οϊκιμασ ἰο ἴδε εἴεςϊ ἴπαἴ τὰ ἃτὸ 
ἰπάἀεδιοά ἰῃ ἃ ἴον ὑἴδοεβ ἴο Μαγοίοῃ ἔοσ ῥτε- 
βοτνίησ [Πς οἱἀεδὶ ἰεχὶ οὗ 8.. [κπ|κο, 15 85 
δῷ ΔΌΓΠΟΥΥ ον αϑϑογίίησ ἴδαϊ Μαγοῖοῃβ νγὰϑ 
“δε οἸάεοι Εναηρσοὶϊοαὶ ννοτῖς,᾽" δηά, (ποσείοσε, 
4υϊϊα ἸΠοΆΡΔΌΪΕ οὗ εἰνίηρ υβ (6 Ὀεβὶ τοδάϊῃρβ οὗ 
ἃ ἀοβρεὶ οἵ υἱκς ἴπαὶ αἰὰ ποῖ οχίϑδι. ΗΠρεη- 
[ε]4, ἴῃ τς ρἷδος αυοϊοά, οομεβ ἴο [δε τοβυὶὲ 
“1ηδὲ ἰξ 5 ἔγὰς δαὶ Μαγοίοῃ ΚΏΘΟῪ δηά τα- 
εἀϊιοὰ (ες αοβρεϊ οἵ 1πκο, Ὀαϊ {παῖ ἴῃς Ἰαίϊεγ, 
ἴῃ 1[5 ῥγεβεηΐ ςοπάϊου, 85 4150 ᾿κασθὰ ἱΒτουρἢ 
ἃ τουΐϊβίοη, [πουρ ἃ 5] σης οτος ᾽" (Ενδησ, Πυ50΄8, 
Ρ. 4)4. Ἡοϊισδηηῃ (Ρ. 402) 5 αυοῖοα 4]50 ; ΠΕ 
885, “ΤῺ ΔΩ οἂΞε Ματγοίου οὔξετβ ἴῃς οἱ 65 [681]- 
ΤΏΟΩΥ ἕου [υἷκε.᾽" ΤΗαῖ ἰβ ἴο βδυ, με δὔϊγιης ἜἘχϑοῖὶν 
ἴμα ορροβὶϊς οὗ ψνβαῖ δ 15 φυοϊδα ἴο βυρροτῖ ; 



χὶνὶ 

ἩοΙΪισηηδηι, ἴοο, σοηβ: ἀογβ ἴῃ 6 ῬΓΟΤΙΥ͂ 
οὗ δὲ, [πκὸ ἴο Μαγοίοῃ ἃ βειδ 40685- 
Ἰοῦ, [πάἀδεά, 1 δῇου 4}1 τλ6 ἀϊδουββῖοη 
ΔΌΥ ὈΠΡΙΟ)αΙσοα ροίβοη ᾿ψὰ5 511} δἱ 
ΡΟ ἴο εαΐ (δ6 ψΏο]6 αυεϑῦοῃ 85 
ΟΡΘὮ, 1815 νου] θ6 ἃ οοταρ]εοῖς γαμεπο 
αὐ αὖτ ἄμρε [ΟΥ ΟΠ ΡΑΪ βοίθηοθ. ΤΠ6 
ΤΕΒΙΪΣ 15 ΥὙΘΙΥ ἱηροτίδηῖ, Μαζοίοῃ, 
νι ]ρ δρουϊ Α.Ὁ. 120, ῃδοας ἃ ΠΙ5ίουΥ 
οὗ [651}5 ΤῸΤ ἢ15 Ὀδ4515, ἀῃά ἢδ δηάδοῦγ 
6οϑρεὶ οὗ δῖ, {|Κὰ δἰγεδαυ 1ῃ δχιβίδηςο, 
Δη4 δάδρίϑ ἴἴ ἴο ἢ15 ρῦσροβε. Τῆυβ ἴῃ6 
ΘΔ 1]|16ϑὲ σοτῃρ]οῖθ 1655 ἴο ΔΩ αοβρεϊ 
ἴῃ δὴ δῃοίθηϊ Ὑτΐοσ δίίδοθαβ ἴἰὸ (δαῖ 
ΜΏΟΒ ἰ56 ῥσοραὶν ἰπϊγὰ ἰῃ ογάσσ οὗ 
[6. ΠῚ τῃαῖ 6 50, τῆς Οοβρεὶ οἵ 
Μαγοοῦ 56 ἃ σοιηρίεῖα ὈΔΙΤΙΟΣ ἴο 
ἴοϑ6 ψὼ0ὺ πνουϊὰ ρἷδοθα «δἱἱ [ἴἤσθα 
(οϑροἷβ ἰαΐοσ ἴ1ἢ8ηὴ (ἢ6 τη α]ς οὗ ἴῃς 
ΒΕοοπα σδηΣΥ, 5ης6 ἴδὶ ομθ ὙΠΙΟΔ 
ΔΡΡΘΔΙΘ ἴο Ὀ6 (ἢς ἰαϊοδξ νγὰ8 6ϑι δ Π15π6 ἃ 
ΔΙΤΟΔαΥ ἴῃ (δ6 Ὀεριπηΐηρ οὗ ἰ{.ὖ 
ᾧ 49. 5. Ζιζε απά ,δ.. ἐαπζ----ΤῊ6 

οἷά τταὐἀϊοῃ τμαὲὶ ὅι. κπ|κὸ τοὶ ἢΪ5 

ἴον 6 ξαὰγβ ἴδιαι Γαι ἰς οἱάδοσ ἴδῃ Ματζοίοῃ, 50 
[ἢ Ἰαϊΐος σδηηοί Ὀς [πὸ οΪάεβί. Τδο ἀϊβεσοηςα 
ἷ5 σίεαῖ, οπς ψουῦἹὰ (Ὠἰπὶς, Ὀείνγεο (ἢ οἱ εδὶ 
ἰοΒΕἸΠΊΟΩΥ ἴο ἃ γοσὶς ποί τῆς οἱἀοϑῖ, δηὰ “" [6 
οἰἀεξὶ Εἰὐνδηροίίςαὶ τνοσῖκ." ΤῊς τεΐεσεηςα ἴο 
ΝΝ εβίοοῖξ ἰ5 δα ΔΙΪΥ ἀεϊυκῖνε : [ηἷ5 δηὰ Ομ ἴο 
ΘΟ αρεσ, ΜΏΟΝ σδηποῖ δὲ [ἢ τηοτησαΐ Ὀ6 
γεγ θά, τρία ἃρ (πε σι. γ᾽ ε ἄο ποῖ οδαῖρε 
ἴδε νηϊΐοσ Ὑἱἱἢ ἱπιοηὔοηδλὶ ρεσγνοσείοῃ ; Ὀυΐ 
ἴδε ἰαΞῖ 
δῆονβ ἴῃς τηοῖϊνε οὗ [6 ψΏΟ]6, νοῦ Πᾶς 
Ῥτενεηίεα ἷπὶ [ΤΌ ἃ ἴδ]. ΞυγνοΥ οὗ ἴῃς ονὶ- 
ἄεποθ. “Αἱ (ἰς νδιῦ Ὀεβῖ, ὄνθη ἱ{ ἴδ Ὦγρο- 
(μεϑὶς (δὶ Μασζοϊοῃβ οβρεὶ νγᾶβ ἃ τηυτ]αϊοά 
16 ᾿γόσα φβϑίδ Ὁ 9 ηοά, διοϊοη εαῇἴογάβ 20 
ον άδπος ἴἢ ἴανουσ οὗ ἴπ 6 δι ΠΟΘ Οἱ Ὑ οἵ {πιξί- 
ὙΟΣΙΏΥ ἙΠαγαςῖεσ οὗ οὔὖῦ (τὰ ϑγπορίὶς.) Τὸ 
18αῖ ςφοποϊυβίου γῊ Θβου]ὰ ἢᾶνὸ οοτὰς δἰ Ϊδςΐ, 
ψ6 δυβροοῖ, Ββαά ἔνεηῖν Δ οΪ κτιασς Ὀαιτεὰ [Ὡς 
Ὕ8Υ. 

1 Τῆς δυΐμδος οὗ “" ϑυροτπαίαταί Ἐπ] ρου" 
ΤΩΔΙκε5. τοῦς; οὗ ἴδε ἕαςϊ παι ἴΠογα ἃστὰ Ξοπιδ 
ἀἰβοσερδηςὶεβ οὗ τοδαϊηρβ Ὀεΐνψοεη Μασζοίοη δηᾶ 
ἴπε ἀοβρεὶ ἃς τε δανὲ ᾿ῖ, Δ οΪΚτηδσ πη [μἰς 
ἴο Ὀ6 ἴῃς ολθ6 ἴῃ αὐουΐ 5ἰχ ῥἴδοθβ ; ΠΔΙΔΟΪΥ, 
Χ. 21, 22; χὶ. 2; χὶϊ, 38 ; χνιὶ. 2 ; χυἱ!, 10. 
Οἴ ίουσς οἴδεγ Ρ]αοεβ με βρεδῖβ τῆοσε ἀουΠΠ}}γ ; 
ἴπο56 τὰ ΥἹἱ. 17 ; χὶΐ. 22 ; χνἱἱ. 12 ; ΧΧ δ. 2. 
8ο ἴδμαϊ ἴῃ ἰδ γνϑῖβος δἱ τηοβκξί Μχγοίοῃ [85 
αἰ ογεηῖ σοδϊηρβ ἔγουι ἴμοσθα οὗ [8 δος}ϑβϑῖ ]ς 
ΜΘΟ65 οὗ δὲ. Τιακο; ἴῃ οἴδεσ νοσάς, ἴῃ [8686 
ἔονν νεῖβος Μὰ ἅτε δῇϊς ἴο Ἰοοῖ ογοῦ Μαγοίοῃ᾽ 
Βῃου εν δἱ ἴπὸ ΜΘ τλαὶ με ννᾶβ υδίηρ, ΤΉΪ5 ἰ5 
ποῖ νοηάοτίι!, [1 (με56 ἀενί αι οη5 τηλῖς [ἢ6 
Οοϑρεὶ οὗ 1 υκα ἀποίμεσ σοβρεὶ, ἴπθη 6 τηυϑβί 
αν δῷ ΤΏΔΩΥ [65 ἃ5 ἴπεῖα ἂτὲ Μ95 ; ἴοσ 
Ῥείψεοῃ Μ55 [ἃς ἀϊδογερηοίοβ Δ πιΟΓα 
ὨΙΠΏΘΙΟΙδ. 

Ρἢ οὗ Ὧῖβ δοςουηΐ οἵ Μασεοίοῃ. 

ΙΝΤΕΟΘΌΟΚΤΙΟΝ, 

Οοβροὶ υπάεγ [6 ἀϊγεςοῖ ἱπῆσοπος οὗ 
δῖ, Ραιΐ, ὀοτηθβ ἴο ιτ5 οὐ (ἢ6 δὐἴῃο- 
ΤΠ οὗ Ιτεηροῦβ, Τεπ] ]Δὴ, ΟΠρΘΏ, 
δηὰ Ἐπβοῦυ8β. Τῆς ἵνο ὥγεὶ δϑϑοσῖ 
[δαὶ νὰ παν ἴῃ δὲ. λκΚὸ (Ὡς Οοβρεὶ 
Ῥτεδοῆοα ὃν Ῥαι].} Οτίρθῃ ο8]15 11 “ (ἢς 
Οοβροὶ αυοϊςα ὈΥ Ραμ], δἱϊυάϊηρ ἴο 
Κοιηδηβ 11. τό. ἘΛιβΟΌϊιι8 τοίδιβ 91, 
Ῥαυ}}5 τγοσὰβ “ δοζοσγάϊηρ ἴο τ Οο5ρε6ε]} 
(2 Τίμα. 1}. 8) το ἴπαΐ οὗ 8ὲ. 1κε,8 ἴα 
ὙΏΙΟΩ 7ογοόσθ σοηοιγ5." Τῆς Ῥτγοίδος 
ἴο ἴῃ6 (σοβρε] 15. φυϊε ἱποοῃβιϑῖθῃς Ὑ1ἢ 
τη8 ποῦοῃ [δὲ ἴῃς Οοβρεῖ γγὰ5 σοζῃρι]εά 
ΠΟΘΙ [Π6 ἀἰγοοΠΟ5, ΟΥ δυθὴ ἴῃ6 1η- 
βυδησς, οὗ ΔΏΥ οὔθ δῆ. Τῆς οΪδὶη, 
τηΔας ὈΥ̓ ἴῃς Ενδηροῖςι ἴο 8Δῃ ἱπάδρϑη- 
ἀδηΐ Ὠἰβίοσιοδὶ ροβι οη ἰς ἴοο ἀδβηϊο. 
Υςεῖ, 1ἢ νὰ οοηραγο δῖ. Ῥδι}5 δοοουῃΐ 
οὗ ἴῃς ᾿ηςυςτυοῃ οὗ [ἢ6 Ι,οταἶβ ΘΌΡΡΕοΥ 
(1 (ον. χὶ. 223-25) νι τῃδὶ οὗ 88 Τυκα 
(χχὶ!. 19, 20), τό 514}} ἢοὶ {πηκ τῃς 
γοτθα] σοϊποϊάθησαβ δοοϊἀθῃϊαὶ. Α 1685 
οὈνϊους ΡῬᾶ74}16] Ὀεϊννεθη ὲ (ΟΣ. χν.3, 
διὰ Τκο χχὶν, 26, 27, ἡ ὨΙΟἢ 1165 ΤΟΤΕ 
1ηὴ ἰΒουρδξ [ΠΔῃ 1Δ Ἔχργθββίομ, ἰοηἀς [ἢς 
5826 ΨΑΥ : Ὀυῖ 15 ΤΩ Οἢ 1655 σΟΠΟΪ 5Ιν6, 
ΤὨὮΘ οοἰποίάσῃςοκ ἴῃ ἴ[ἢ6 ὕνο δοσοουπῖβ οὗ 
(Π6 1,51 ΘΌΡΡΕΥ 15 ποῖ 50 πρυοῇ ἃ 5]ρη 
οὗ σοηῃηοχίοῃ ἢ 851, Ῥαὰὺ] 45 οἵ (ἢς 
ΔΌΛΟΥ οὗ δι. Τκε 5 δοοουηῖ, Τῆς 
ἀαΐα οὗ ἴῃ6 τϑὶ Ἐρίβς ἰο ἴῃς (οπη- 
(125 18 δρουΐ Α.Ὁ. 57, δηὰ δότε ἰ5 δῇ 
δοοϊάθηϊαϊ ὑτσοοῦ (αὶ 4 (ὐοβρεῖ, Ῥεσμ 05 
οοπιροβϑοὰ στρυςῖ .ἰαἴδι, ἢδ5 ῥγδϑοῖνοά 
ἴη6 ΥΘΙῪ ψοτάβ οὗ (ἢ6 οἱά δοζοουηῖ. 
ΤΏσδΙΘ 15, ποίαν, 4 ἄθορ δΔηΉ 
Ὀοῦπνδεθῃ [ἢ15 σοβρεὶ δῃὰ (ἢ6 ῥγοδοβίηρ 
οὔ 81. Ῥδϑυ, ν]οἢ 15 οὗ τλοσα ἱπροτίδῃοα 
ἴον 1ηϊ5 αποδοη. ΤῊΪΒ 15 ἴῃ6 Οοβρόϊ 
το ὙΠΙΟὮ 5ῃϊηθ5 τόδ ὈΠΘΗΓΥ τῃς 
Ἰσηῖ οὗ τεἀειηροη, ἐοτρίνθῃοββ, σεβίο- 
ΤΑΙΊΟΙ, ἴοσ 41 [6 δυπηδὴ τᾶσθ.Ό Τηδ 
νο ΘαΣ] Ποῦ (Ο5Ρ6}5 γα "]υτϊπαῖθα τἢ 
τῆς ϑάγηθ ᾿ἱριϊ, ἕοσ ἴὶ 15 τῆς Ἰισῃξ οὗ [86 
ϑριπὶ οὗ (σῃσϑὲ: Ὀυΐ ἰξ ἀΙΠογθηο65 ἃσα 
ἴο Ὀ6 ποορά δὲ 4]1, [ἢ19 15. οὔθ οὗ ἴῃ8 
Ιηοϑὶ ας πΟΌΥ τλατκοά. ΤῊ ῥαγαῦ 68 
οὗ [6 ῥτγοάϊψαὶ 5βοῃ, οὗ ἰῃ8. σοοα Θδμῃηδτ- 
ἴδῃ, οἵ ἴΠε Ἰοβῖ ρίθβοθ οὗ τΟΉΘΥ, τὲ 4]} 
ΘΟ ΑΓ ἴο 8.1. 1ὺκο, δηᾶ ἴον διγα 5 ἢ 
ἴῃ68 ῬΓΘΔΟΠΟΙ ΜΠ δοίης οὗ 8 τηοβῖ 

Δ Ἵτεῃ, οοηΐϊ, Ηκετ. ἐν Σ; Τοτί, οοηΐ, Ματο. 
ν. 5. 

3 ἙἘπκορίυς, Ἐ. Ἡ. νἱ. 25. 
"Ὲ. Η.,4. 4 εὶς. ΠΙ, 7. 



ΙΝΤΕΟΘΌΟςΤΙΟΝ. 

τλονϊῶρ φΥσυτηθηξβ [Ὁ τορεπίδηςθ. ΤῈ6 
ΌὈΪ6 οὐ (δ ᾿οδὶ 5ῃδδρ 18 σοτΟη 

ἴὸ 58: Μαῖίῃον δηά 81. Τὐὺκς; Ὀυὲ τς 
ἀϊδοτοποθ οὗ (τοαϊπιθηΐϊ 15 σοηςἀσγδῦ]α ; 
Δα ΡῬΙΟΌΔΟΙΥ [86 ὕνο δοοουηῖβ γοϊδία 
ἴο ἀϊξτίηοϊ οσοδβίοηβ. [Ι͂η δι. Μαίπον 
ἴῃ6 δηάοτ “ τεϊοϊςείῃ τόσο οὗ (μδΐ 5660 
ἴλη οὗ [Π6 πιηεῖῦ δηά ηΐης νψηϊςἢ πνομΐ 

. ὨΟῖ Δ5[ΤᾺΥ, δῃὰ τῆς Τιοτὰ δάάϑ, “"ἴἰ 15 
ἠοῖ [6 ν|}} οὗ γουῦγ Εδίθοῦ ψὨοἢ 15 ἴἢ 
ἤδάνθῃ. ἴα οπα οὗ ἰἤθ86 [{||6 ΟΠ 685 
βῃου]α ΡΘΓ ἢ : 1ὴ 91. Τλῖκο, “6 ΟΠ] 
15 ἐποηᾶβ δῃὰ Ὡϑρηθουτβ ἰορϑίῃου, 
δαγὶηρ ὑπο δῦ, Εδ͵]οῖοα Ἡ]Ν ΤΏ6, ἔργ 
1 ανα ἰουπά τὴ6 5ῆδορ ΠΏ Οἢ γ85 Ἰοβῖ," 
δηά δἀα5 (μαῖ ““7ΟΥ 584}} 6 1 ἤδάνθῃ 
ΟΥ̓ΣΣ ΟἿδ 51Πη6Γ [Πδὶ τεροηςεῖῃ," ΤὨς 
ςομνοβδίοη οὗ ἴῃ6 (ποῖ οἱ [ἢ6 ΟΙΌΒ5, 
ἴῃς ῥγάυοὺ οἵ 6515 ἴοσ Η!5 τωυγάθσετϑ, 
1ὴ6 ταϊδίίοῦβ οὗ [πὸ Τιοτὰ ἢ (Π6 
ϑαιηδγδηϑ,;) ἀδπὰ ἴῃ6 δοοουηὶ οὗ ἴα 
βοοά ϑαπιδεϊίδη, ὑρουῆδρ5 ἃ Ῥδσδῦϊβ ἢ 
ΔῺ Ὠϊ5[ΟΤΙΟ41] στουηά, δῃὰ οὗ ἴῃς ϑδζηδιὶ"- 
ἴδῃ ἰοροσ, 3 [Ώ6 δοοουηὶ οὗ ἃ ᾿ουζῃου 1ἢ 
ϑαιηδλζία, 411] ἰοδὰ τῆς τηϊη8 οὐ ἢ18 
ΤΟ 65 ἴο υπάεγοϊδῃα [Π6 πη ον δὰ 
ῬΙΥ οὗ [6508 ψ Ὡ]Οἢ ἱρὰ Ηϊτ ἴο 5εεῖκ δῃὰ 
5806 ἰῃ ΘΥΟΙῪ ΤΟΡΊΟΠΒ δηὰ οἶλθ5. Βείοτό 
τ}15 Ιουε 411 χα! οη 5 οὗ οἶ455 Ὀγθὰῖϊ ἀονῃ. 
ΤΟ ἄοοσ οὗ Τρ ἀθ ΡΌος 15 ορεηθὰ Ψ]|66: 
τ(ἢς Ῥῃατβος [4115 οὗ ἰογρίνθηθϑϑ, ἀπ (ἢ 6 
Ῥοηϊοηΐ ρα ΠΟΔΏ βοουγεβῖι, Τῆς Ῥησβί 
Δηα ον Ρ455 ΟἹ ἴῃ6 ΟΠ 5ιάς, Ὀυῖ 
ἴῃς ροοὰ ϑατηδηίδῃ ἰοπ8 ἴῃς πουπάοά 
Τῶδῃ, ϑιοη ἴῃ Ῥηδτίβθα, ἴῃς ὨοΚβί οὗ 
]6818, ἸοΆΤΏ5 84 ὩΘῪ ἰ6950ὴ ΠΌΙΩ ΟἿΓ 
1 οτὰ πῇθη [ἢ6 5ἰηῆι ττοδῃ ἰ5 δ ονθὰ 
ἴο αΥαν ὩΘΑΓ δηά ἴο τναϑῃ (ἢ ἔδεὶ οὗ 
1655... ΑἹ] [15 ροϊηΐβ ἴο ἃ Ὀγθαϊκιην 
ἄονη οὗ 411 Ἰεραὶ ὑσγν!]ερος δηὰ ας] ηο- 
ὍΟὨ8 οὗ οἶα458, δ ἴο [Π6 δάιηϊβϑίοῃ οὗ 
4}} 5 ΠΏΘΙΒ Αἰἶκε ἴο (06 τ ΤΟΥ οὗ [6 
Ιοτὰ ὕροὰ ἰμοὶς τορεηΐδηοθ. Οοά 
“δίἃ): ρυῖ ἀονῃ ἴ[Ώ6 τ ἔοτῃ {ΠΕΙν 
5ραῖ, διὰ δίῃ οὌχαϊθα ἤθη οὗ ἴον 
ἄἀερτεο.") δ᾽ ΤΏῈ ρμεοπεαίορυ οὗ 7655 
1 [κῸ τόδοῆο8 θδοκ ἴο Αἄδπὰ ; 80 [παῖ 
Ὦρ 15 ῥΪἰδοδά ἴῃ τοδί οι ἰο ἴἢ6 ᾿ΠΟ]6 
Ὠυδῆ τᾶς. Τὴδ ον ς (δὶ 5δοιυϊὰ 
Ὀ6(4}1 [86 ξεν ἢ Ὡδίϊοῃ ἀγα ἴῃ6 σοηβ6- 
αυθηςα οὗ [86 ]γ χοὐεσου οὗ Ομϑῖ. δ [ἡ 

δ Μαῖῖ, χχίϊὶ, 12-14; [1 χν, 4-7.; αἷξο οἷ, 
χν. δηὰ χνὶ. : 

5. Ταὶς ἰχ, 561-566. ὃ. Τπἶ χ, 32, χυὶϊϊ, 16. 
4 Το νυ. 26-ζ7. δ5Ί,ΓΤ,Κὸ ἱ, 2. 
4 χίχ, 44, Χχὶ, 24, χχὶϊὶ, 27. 

χῖνὶ! 

411] [π686 ροϊηϊβ ἴπογ6 18 ἃ οογίδιη ΟΟΙ- 
τεβροβάδῃοα Ὀεῦνθθῃ ἴπ6 (οβρ6] ἰδ οἢ- 
ἱῃρ οὗ 81. Ῥδιυ], νιςἢ τηῖρῆς Ὀ6 ἐχρτοϑβοά 
ΌΥ ϑαγιὴσ τ1μδὶ δὰ 81, Ῥαυὶϊ Ὀδθη ἀΪϑ- 
Ῥοβϑά ἴο βεἶθοῖ οὔβ Οοβρεὶ ουὖἱ οὗ [6 
Τεϑῖ Ὁροῦ Ὡς ἴο ἑουπα ἢϊ58 τεοδοῆϊην, 
Β6 πουϊὰ μανε ἑουμά 81. 1|Κκὸ βοπιενμαῖ 
ΤΙΏΟΙΘ 51140]6 ἴο ἢ195 ρυγροβο. Βυΐ [ἢ]5 
ταυξβί ποῖ Ὀ6 ρυβῃδα ἴοο ἔασ. Ἐνϑθῃ [056 
ΠΟ (411 (5 4 ΡΑι] πη Οοβροὶ πᾶνε 
βουφσῃῖ ἴο δοσουηῖ ἴῸΥ 115 1 ρΑ ΓΤ 4] ἴοη 6 
ΌΥ 186 ᾿ἀβϑουτηρίίοη (μὲ ἰξ 15 σοτηροβδὰ 
ἔτοσὴ γατίοιιβ ἀοοσυτηδηῖ5, ΕἸὈΪΟΗΪ 6 δηὰ 
ϑατοδηίαδ. Οποος κα ἘΠΊΘΟΝΙ, ΖΕ] ]οσ, 
δηά Βοδνορίοσ να σοῖηα ἴο [ἢ6 τοϑυϊδ 
(δὲ ἴΠογο ἀτὸ πο [1ὴ65 οὗ ἀϊτεσοῃ ἴο 
Ὁς τδορά ἴῃ 1015 Οοβρεὶ, [ἢ ομθ ἴπδί οὗ 
7ενϑ ΟΠ σδη τουρῃί, ἀπὰ τ ΟἿΟΣ 
οὗ Ῥαυϊΐηπε, σῇ οἢ τἴῃ6 Ενδῃρο]δὶ ΠΔΓ- 
ΤΊ ΟὨἶἾ868 δηα σοὨο]]1ἴθ5. Η 50, τῆ 
““ ῬοΪδζη!ο 8) " το ἄθηου 50 οἴδῃ 1η5ἰ5:οἀ 
ΟἹ σαὶ ᾿πάδοα Ὀ6 ψεὰκ] 
ὃ σο. Οὐν»"ῤαγίξον οὗ 22 1Ω20᾽4.---. σΟΙΩ- 

Ῥάτίδοῃ οὗ' [26 ἀϊοϊΐοη οὗ 8... [τς 
ὙΠ τα οὗ ἴ6 Ῥαδιυΐπὸ ἘΕΡΐδι165 
βῆ δὴ ϑιηοιηί οὗ δρτθοηθδξς 510 ἢ 
8ἃ5 ψοῦα οὐ [56] ργονα [τἢδὲ 5011 6 
τεϊδίοῃ δα οχιδιίθα Ὀεΐνσθθῃ (ἢ6 ὕνο 
βιιϑρεοϊοά ντεῖβ. ἘοΟΙ Ζιθδηη δ48 618“ 
Ὀογχαϊθα τἢ15 σοιραπβθοῦ ΜΠ . χτοαῖ 
ΟΔΙΟ,} ἢ δὲ Ὀπηδ5 ἢ6 ἰ.565 ἴοο ΙΤηϊοἢ ΓΘ» 
δηδηοηῖ, Βαυῖ [ἢ6 1Π!ΕΥΘΏΟ65 ΤΌΤ (ἢ185 
ΤΟΘΘΙΏΪΔΠΟ6 πηυδῖ 6 σΔυΠοιὶν ἀγάνῃ. 
[: ἀοδ8 ποὶ ὕσγονὲ [δέ 581, 1π|Κκὸ οορι θὰ 
ἴτοτῃ ὅῖ. Ῥαδυὶ, δὴν τόσα [Ὡδῃ 1{ ̓ παϊοδίαϑ 
[Π6 σοηνοῦβα ὑγοσαϑ5, ΕῸΥ ΘχϑΏρΪο, [6 
δοοουηΐ οὗ ἴπ6 1,Δϑῇ ΘΌΡΡΟΙ 15 ΘΟΙΩΠΊΟΩ 
ἴο ἴδε ἵἴνγο υτΐοτβ, δηα (Ὡς ΕΡρί5[]ς 1η 
ΜΏΙΘΝ ἱξ δηαᾶβ ρΪδοα νν85 νυ (6 Ὀδίοτα 
ἴὩ6 Οοϑβροϊ---αἱ ἰεαϑὶ τῆς Οόοβῃξὶ 85 ἃ 
γῇοἷα ; Ὀυϊ ψῃρίῃοσ δῖ, δ] ἑουῃά 5ι. 
ΤΚ6 δἰγεδαν ἰῇ ῬΟββθϑϑίοῃ οὗ 115 80- 
οσουηΐ ἴτοῦλ βοὴ οἱἀδὺ βουσζοθ, δηά 
δοοδρίδά διηὰ υβο ἰἴ, οὐ 581, {πὸ Ξπαροά 
τῆς6 πογάς οὗὨ 15 ἡδιτδῦνε ᾿ἰμῖο ἃ σεγίδ! ἢ 
σΟΠΟΣΠΥ σι ἴῃ 6 ράϑϑάρο οὗ ϑ5ῖ. Ῥδὰ] 
οβηποῖ Ὀ6 ταβοϊνθα ὮὉΥ ̓ πίογμδὶ ονϊάθηςθ, 
(που ἴδ ἰοστηοσ ΤΠΘΟΙῪ ΤΩΔΥ 566} 
ΤΏΟΤΟ ὑσοῦδῦϊθ. 80 (ὯΥ ἂς ϑί. Ραὺυ] δηὰ 
σὲ, 1Γακὸ νοεῖς θη 5 δηᾶ Ἰονίηρ ἔθ! ]ονν- 
ΜΌΓΙΚΟΙΒ ἴῃ ([ἢ6 βαης στοαὶ ἰδϑὶς, 6δοἢ 
ψΟυ]ἃ ΒεΙ͂Ρ. δηὰ ᾿αβυδηος τἴῃ6 οἴδοῖ, 

1 Ὧγ. Ἰϑανϊ ἄξοῃ, ἱπ Ηἷς [πἰσοδυςτοη, δἀὐορίς 
ἩοΙ σπιδηηἾβ. Ἰαδοσίουβ δηλ γεὶς ψ] μου ΔΗ͂ 
δρεοϊᾶς δοκπονϊεάρτηοηὶ, 



χίνιν 

Ὑνοσάβ [δὶ ψεσα υϑϑα ΟἿΪΥ ὈΥ (Ππ656 ἴνο, 
ΟΥ̓ δἰγηοβὶ δχο  υϑίνεὶγ Ὦγ ἴδ, οὗ ψὨΙΟἢ 
τῆ6 ὨυΠΊΌΕΓΙ 15 νΕΙῪ ατεδί, μα ]οδῖα ται ἢ 
[οτεροίηρ 1ηἴεγοοῦυτθα Ὀεΐχοεῃ ἴῃ6 ἵνο 
ἩΓΙΕΓΒ, σδίθοσ [Δ ἃ κ(πἀϊοῦβ ΓΟ] ον: 
οἔὔ Ὡς νι ηρβ οὗ οὔδ ΟΥ̓ ἴθ οΟἸΒΕΙ. 
ΤὮΘ. τοβϑοι ὉΪΔησα5 Ὀσίηρ δαγοά, δπὰ 
[η6 ἔαςϊ [μαι [6 ΑΡοΞ!ς δῃά ἴῃς Ἐνδῃ- 
δε ἶϊδὶ εσα ἔπθηᾶβ Ὀεϊηρ 4150 δατμιεά, 
Θ͵ΓΟ ἢοΐ ἴῃ ἃ ροβίί[οῃ ἴο Ρυζϑῦς 1ῃ6 
5 0]εςξ ἴο ἴῃς Ἰδηρσίῃ οὗ 5Ξῃε σης ἴΏ δδοὴ 
ςᾶ86 οὗ τοβϑϊδηοθ ψΏΟΝ ψγὰ5 ἰδὰ 
οτὶρίηδὶ δηὰ ψῃϊο (6 (ΟἸ]ονγεσ. [15 
σομίδϑβοα οἡ 811] μβαπάς (πδἰ [ῃ0 Ενδηρθ- 
11ι5σὲ μα8 Ὡοΐ ςοῃβηξα ἢϊ]8 ἀοδραὶ ἴο ἴῃς 
ΑΡοϑβ[16᾽5 [ϑδοιϊηρ, 85 ἃ ἵοτς ἀἰἰϑο 0 ]6 
ΜΟΙ μάνα ἀοπα; ἴο ἴ8Κ6 ἃ 5ἰηρὶβ 6χ- 
ΔΙΏΡΪΙ6, ἰῃ6 βοηάίηρ οὗ ἴῃ6 βδυθη 18 
ΘΘΏΘΓΑΙΙΥ τορατα δα 45 οἣς οἵ [86 ᾿πα]ς8- 
᾿οη5 οὗ (ἢ υπῃϊνεσϑα δὶ βρὶσις οὗ [86 
{ἰγὰ Οοβρεῖΐ, ἴοσ [86 Ὠυμαδο. Βα ΉΥ 
Ὑ45 ὮΡΊοΔ] οὗτῃς σα μΈ 1165, 45 [86 ΠυΤΌΟΣ 
ἵπεῖὶνς οὗ (6 {1065 οὗ [6 οἤοβθῃ ρθορὶθ; 
Ὀυὶ ἴἤοθ6 το (ΔΚ οὗ 4 νιϑῇ ἴο ἀδρσϑ- 
οἰδῖδ ἴῃς ἸΑλῦουτβ οὔ [89 νεῖν Αροβίϊθϑς 
ἴῃ ἴὴ6 ἰηίοτεβὶ οὗ ϑ1ῖ, Ῥδϑυὶ, τοῦδέ 5ῃυΐϊ 
{Ποἱγ ογδ8 ἴο [6 ραβϑβασθβ “Κα [6 ἰχ. 
10, οἵη ἴῃ 9ῖ. Μαιΐδον, ἴῃ ψΠΙΟΣ 
[Π6 βυσοαθδ οὗ ἴπ6 πεῖνα 15 τηδάδ ὑτο- 
ΤΩ ηΘηῖ, ΑἿΥ ἕδϊτ [υάρσα ν1}} ἄστεα τὰ 
ΖΕΙ]οσ,. ἴθαὶ τἴῃ6 ποῦοῃ οὗ ἃ Βοβ ΠΥ 
οὗ 81. 1λικὸ δραϊηϑδι [86 οσϊρίπδὶ ΑΡροϑ- 
1165 15 τοδιῖϊθα ΌὉγ [ῃὴ6 ἴτο ἔδοϊβ [δὶ ἢ6 
Ἰῃηἰστοάμποεβ τηδῖίοσ ἰῃδὶ ταῖρι ϑθο ἴὸ 
ἀο ἴθ Ποῃουγ, ποῖ δῖ, Μαίδον 
[85 οὔοα 1ξ, δηὰ (δὶ 6 δι45 [εἰ [81] 
ουΐ οὗ ἰδ ἠδιτδῦνς [Ὠϊηρθ (πὶ τηϊσἢὶ 
ἘΠῚ ἴο Ῥίδος ἴπετὶ ἴῃ 8 υηίνουγαῦ]ς 
ἐδ, 
ὃ ζι, Ορηέομζς 97 5., Ζωξζές Οσοερεί.---- 

ΤῊ οοπίοδηϊβ οὗ 8ῖ, [κε Οορροὶ 
ΤΩΔΥ͂ δ ὈΠΕΗ͂Υ ἰηἀϊοαίοά, ἘΕὉ]Δ]1Π1πρ' [ἢ 6 
Ῥτοζηῖβα οὗ ἴῃς Ῥχοίοφιε ἴο (ἢ158 6ο5ρς6],2 
1185 Ενδηρεὶδί ῥσοοθθᾶβ ἴὸ ρίνε δῇ 
δοοοιηῖ οὗ 411 (ῃδὶ τοϊαϊθβ ἴο [681.5 οὗ 
Ναζδτοία ἔτοπη ἢτϑὶ ἴο ἰαϑὶ, δῃά ἴῃ 8 
οογίδίῃ ογάθσ. ἊΑσοοσαϊηριν ἢ6 ζοαβ 
θΔοΚ ἴο [λ6 ὅτβὶ νοζὰ οὗ τς Ὠάϊηρβ οὗ 
δα νδοη---ἰο [ἢ6 σοῃοορίίσῃ ἀπά Οἰπι 
οὗ ΟΒηϑβί, δῃᾷὰ ὄνϑὰ οἵ Τομῃ ἴῃς Βαρεϑὶ, 
δηα σοηποοίβ (6 ὈϊΓ οἵ [6 Ι,οτὰ τι 
1Π6 ΠΙΞΙΟΙΥ οὗ ἴῃς σου ((. ς; "', σ; 
ἰ, 1), (8 ἱταρὶ γίπρς [μαὶ ονθηῖβ πο ἢ 

δ Αροείεϊψεςς δ. Ρ. 450, 
3 9366 ποῖδβ [Πεϊϑοῶ, 

ἹΝΤΚΟΘΌΟΤΙΟΝ. 

σοὨοοτηΘα 811] τη σεῖο ἀροιξ ἴὸ 
Ὧα υδηϑβαοίοα.Σ Α5 δῖ, Μαιίμον διδά 
(τσ [η6 φοηδαίορυ οὗ ἴῃς Ιοσγὰ ἔτοπὶ 
Αὐσαθδίη, ἰῇ οσάδσ ἴοὸ οοηηθοὶς ἰἢ6 
Μεββίδῃ οὗ ἴῃ6 [68 σὰ ἴῃς Τἤοβθῃ 
ῬΘΟΡΙΘ ; 81. 1κ|κο, 1 οσάθσ ἴἰο οοπηθοῖ 
[6 ϑανίουν οὗ τὴς νου νι της ψῃο]ς 
οὗ τ1ῃ6 βανβα τος, [14065 ἴῃς ἀσδορηῖ ὕὉ 
ἴο Αὐδπὶ “(6 βοῃ οὗ σοὰ;" 1} οἱ. 
111, σΟΙΏΙΏΘΠΟΘ8 ἃ ῥτοῦρ οὗ Ἔνθηΐβ δηά 
ἀϊδοουϊθο8 ἰῃὰ Ἕδ]1||66, δπὰ οὶ ον 1 
Οδρογηδυτῃ, ὨΟἢ ἅττα σοσηοῃ ἴο ἴῃς 
ἴἢτθ6 Ενδῃρο ϑίβ, δὰ ὑπο ἴῃ ϑ8ῖ, 
ΓᾺΚ6 Δ. ΔΡΡΑΙΘΒΔΕΥ δττδηρθὰ ἴῃ ογάοσ 
οἵ ὕπηθ. ΤὨϊ5 βοοῦοῃ δηᾶβ ψ ἢ οἢ, Ἰχ. 
δο. ΤΠῈ πὩοχῖ 96 Οἴου, ἰχ. 51 ἴο χυϑδ[, 
14, ΠΟΠ ΔΙΏΒ ΤΩΔΏΥ ἀνθ 5 Δηα ἀἰβοουῦγβ68 
ΡΘΟΟΠΑΓ ἴο ὅι, 10κς6.2 ϑοῖῆς δᾶνα 
τπουρῆὶ ἰΠδῖ [ἢ15 δδοΌοη 13 411} ἰο Ὧ6 ἴΔΚεα 
83 ἴΠ6 τοςοσζὰ οὗ 8 δου δ ἰουΓΏ ΕΥ̓ ἴοὸ 
7Θτυϑαίοσα, τι [86 τηδητ!οη οὗ ψὨο ἢ 
1 οοὔμιθθῶοθθ. ΤΉϊ8, ΠΟ ΘΥΟΥ, 15. υἢ- 
ἴδηδ]ς ; [026 (ΙΒ ΠΟΏ8 οὗ ρῖδοθ δ7Ὲ 
ραϊηϑὶ ᾿ἴ, ΤῊΣ Ἰοσὰ 15 ἴῃ ΒείθΔηΥ, 
Χ, 48 ; [Π6} 1 ΒΟοη6 ΟἾΒΟΙ ρϑσῖί, ἸουσθεΥ- 
ἱῃρ ἰονγασγὰβ [Ἐπ] 6), ΧΙ. 22 ; ἴδ 
Ὀδοὶς ἱπ (4116, χὶϊὶ, 31. (ἤξῃ ἴῃ 84- 
ΤΑΔΤΙΔ ἀπα (Χ411166, Ἰουγλογίηρ, χυ!. σὰ; 
δαϊῃ, ΟὨ ἃ ἸΟΥΓΏΘΥ ἴο [επιβαΐδια, χυ ὶ. 
321, ΝΙΙσῖ ἱῃ σοῦβα 45 οὗ 1068 58π|ι6 
οΒαρῖεσς Ης ἰ5 δραίϊη ἴῃ τἴῃ6 ὨΘΙσἤΡΟΟΣ- 
Βοοὰ οὗ Βεοίζδηγ, δηὰ ποῖ οὐ [δὲ 
δίγαι σις τοδὰ ἴο [Θγβαίθαι, Ὀὰυϊ “ ὨΙΡἢ 
πο [οτοδο." Αἰϊειηρίβ ἅτε τηδάθ ἴο 
Θχρδαίη ἴ116586 (τα ηϑ ΟΏ5, ΠΟΙ ΒΒ. ΘΠ ΕΥ͂ 
ψι (ἢδ Βἰδίοσιοδὶ οσάθχ; Ὀυΐ 8. ΙΏΟσα 
ὨδίυΓΑ] δηα οοῃϑίβίθης ΘΧΡΙΔΏΒΕΟΙ ἰδ 
ἰῃαὶ (δς οὨγομοϊοριοδὶ οχζάδσ ἰβ ποσὸ ρυῖϊ 
5:46, ἴο πιδῖὶζβ ΨΔΑΥ ἴοσ [π6 ἸΟρίοδ] οσάσσ. 
Α5 ἴὼ 8:. Μαίζδον, ἰὼ ἴθδ6 ΘΟΏΟΏ ΟἿ 
[86 Μουπῖ, ἴῃς δοεῖιιδὶ οσάοσ οὗ ἰὰς 
ΒΙϑίΟΙΥ ψῖνοϑ ΨΑΥ ἴο ἴΐ6 Ενδηρςο 508 
Ῥύυσγροβς οὗ ρἰδοίῃρ Ὀδίοσε (ἢ6 ὨΘΆΓΟΙΒ 
ἴἢ6 ἰοδομίηρ οὗ [6518 88 οὔ δ ὍὨΟΪ6 ; 50 
ἤΟΙΘ Βοὴ6 Ἡοσγάς οἱ τζορζοοῦ, ἃ8 ἰο ἃ οὔσε 
Ἡτουρῃϊ οὐ [86 ϑαῦθαιςι ἀδγ, ἱπισοάυος 
ἃ ἴατρε ὅτοῦρ οὗ ράσϑῦ]ςβ, οἰ. χν. .. . . 
1ὴ6 φεηοζαὶ ἀτπιῆ οὐ ψὨΙΟἢ 15 [Πδὶ 8 ἴδε ϊ- 
ἴηὴρ οὗ νηΐ δηὰ ζω ϑεῚ 8 τϑαυ δια ἴὸ 
βδϊναῖίοι ἰγουρὰ ΟΠ γιϑῖ, δμὰ δαὶ 581- 
ν δ ΣΟΟ]ΌΪΓΕ5 4150 ἀδοϊ βίου δηά ἃ ρυτ- 
ΡΟ56 δῃηὰ ἃ οσῃοϊςθ. [1ὙΤΔΥ Ὀς ἴῃδἱ [ἢ 656 
το ἢ ηρ5 ἃ16 ΤηΔ 5566 ἴηῖο ΟὯ6 ῥΪἷδοα οἢ 

᾿ Κεῖ, Μαιδυς, ᾿. 6. 
3 (οιραγα ποῖε δῖ {μ6 δηέ οἵ οἤδΌ. ἰχ. 
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δοοουμῖ οὗ {πεὶγ πανίηρ ὈδδΏ ῥγεδεῖνεοά 
'ἴῃ ομς πτιτςη ἀοουτηδηΐ ; Ὀυΐϊ Οἡ [185 ἰΐ 
ψου]ὰ δ. αἰβῆςυ!ς ἴο Ῥγοαουποο. ὍΝ 
τῆς ἰα5δῖ βεςοῃ, (δαί οὗ ἴῃς Ῥαδϑβίοῃ, 8ῖ. 
ΚΕ ἀραὶ ἰδκο5 ἢ15 ρΪΐδος διηουρ [ἢ6 
ΒΥΠΟΡῸς ΟΟ5Ρ615, μοῖ ΒΟΥ Ὲσ πιϊδουῖ 
Ῥᾶβϑᾶροβ (δὶ βῃονν ᾿ἷπὶ 835 Δ} [π66- 
Ῥομάδηϊ ψΙΠ655, 
ᾧ 52. ϑωρενια»).---ἶἰῦ 185. ὍΤΩΘ ΠΟῪ ἴο 

ΠΟΏΒΙ ΟΣ τἢ6 τεϊδῦνε μψεῖρῃϊ οἵ (ἢς 
Θ6ΥΟΓΑΪ ἰδοίουβ, ἰθ τῆς ἱπιροτγίδηϊς ῥτο- 
δίδει οὗ [6 οτρία οὗ ἴῃς (οβρε]8. 

Ι. ΤΏΘΙΟ ὈΓΟΌΔΟΌΪ σογὸ ἰῃ Οχὶδίθῃςα 
δῖ ἰῆς ὕπης οὗ [ῃ6 Τσομῃμροβίοι οὗ (ἃς 
ἴχες Οοβροἶβ, ΔΩΥ ἀοσυμηθηΐβδ, 5ΟΓ.6 
οὗ τῆοσε δηὰ 5οπὶς οὗ 688 δυϊδοσν δηὰ 
δχίςηϊ, ἰη ἩΠΙΟΝ τῃ6 βαυϊηρβ δηα δοῖβ οὗ 
76805 νεῖ τεοοσάθα, [Ιπάςοα, δὲ. ΓΚς 
ΔΙτηοϑδῖ 88γ5 [ἢ]5 10 Ὧϊ8 ὑτείδεθβ. Τῇ 
ὕνΟ ζοηφαϊορίεβ ΜΟΙΘ ῬΓΟΌΔΟΙΥ οὗ [ἢ}5 
Κιπά ; δηὰ τἢ6 ἀϊδοουγθεβ ἰῃ δι. π|κς 
ΤΩΔῪ 490 ἤανς οοὴα ἤἴοῃ ἃ ἀἰϊβηςοϊ 
δοοουῦπηῖ, οὗ ψῃ]οἢ 8.. 10ὺκ6 αἴοηε οὗ [ἢ 6 
ἴτες δὰ Κηονίθαρο. ΤὭΏΘΙΘ ΤΩΔΥ ὙΕ]] 
Ὦανα ὈΘΘΏ ΣΏΔῺΥ ΟἴΠΟΙΒ, ΠΟΙ 15 ἴὮΘΓΘ ΔΏΥ 
ΤΟΆΒΟΩ ἴο {ΠΏΚ, δος ἴῃς πνοσαβ οἵ 81, 
1ακο, ταὶ ϑιιοἢ τηδίοσια 8 νου ά ἤδνε 
Ὀδοὴ ρᾶϑϑθὰ οὐὲσ ὈγΥ ἴ!6 Ἐνδῃροι βῖβ. 
Βαΐῖ [6 αἰἰετηρίβ ἴο βεραγαῖα [δῶ ἤᾶνς 
811} ἰδουοεὰ ἴῃ ρτεαῖ σΟμΠΙΒΙοη ; δἱ ἢγϑβί 
δῆς (6 ἰαβὶς οὗ τοϑίοπηρ [πὶ [ῃς 
σΟΠΏΟἢ Ιηδίογδὶ ὙΠ Οἢ 411 γος (ὐοϑ- 
Ῥεὶς σοηϊδίη, ἃ ρτυνε ΟΥἨ Πιμαδιηθηϊδὶ 
(ὐο5Ρ6}], 45 Δρρεδαγθά 50 ΘΔϑ3Ὺ 85 ἴο ὃ6 ἃ 
ΤΟΤΕ ΤΩΘΟΏΔΗΙΟΔΙ ἜΧΟΓΟΙΒ6 : Ὀὰξ ΟἿ 51 ρ- 
Ρ ηρ στ ἰἢς Ἰαῦουτ, 115 ἀἸΒηου 165 ἢᾶνς 
Ῥχονθα ᾿ῃϑυστηουηϊδῦϊα, ὅϑίῖπος ἴῃς ἔχης 
οὗ Θ΄. ἢ] δ οστήδοῆοσ, ἴῃ 6 Τοοου Ύ οἵ 1ἢ8 
οτσίηαὶ ὥρία, ἴῃς Ξῃρροβεά Ὀοοΐὶς οὗ ἀ15- 
οουχ565 οἴ δι. Μαιίζδον, ἢ45 θδθῃ [Ὠουρηϊ 
ἃ διίηρ ἰδϑὶς ἴῸγ οὐ σα] βοίθηςσα ; Ὀυϊΐ 
τπίοτγτηδίοϊγυ ἴοσ [ἢ15 διϊετηρῖ, ϑ8ὲ. [υκο, 
8ἃ85 ΜῈ 45 5(, Μαιδμονν, ῥσγεβθηῖς [ῃ6 
ῬΒΘΩοσωθηοῦ οὗ ἃ τηᾶ58 οἱ αἰϑοοῦβα5, 
Ἰηνονθη ἢ (ἢ6 Ὠδιγαῖνο; δπά ἃ 
ἄοιυθι [45 δοῖυδ!γ Ὀεθη ταϊβοὰ ὙΠ ΘΙΠΟΥ 
τῃς ἴσας Ὠιάϊηρ- Δ ς οἵ ἴῃς ὥγία οἵ 51, 
Μαιίηον Ὀς ποῖ ἴῃ6 οχίϑηρ αοϑρεαὶ οὗ 
δὲ. [μπ|κ6; ἃ ἀουνί, ογενοσ, ποῖ 
γιοιὰβ ἰο (ἢς 5ΙΤΟΏΠΡῸΣΙ ἀουδί, αἰτοδὰν 
ἀϊδουβεοά, ἩΠΘΙΠΟΣ ἃ βοραγαῖα Ὀοοῖ οὗ 
ἀἀἰβοουβος ἷἰβ δὲ 411 ἱπίθοηἀθαὰ ἰη ἴῆς 
πΟΙᾺ ὠσρία. 

γνΥε σὲ δ] ροά ἴδῃ, 'ῃ δἀπιτηρ (Πδὶ 
ἴσα τοῦϑὲ πᾶνς Ὀδεα δοῦλα ἀοοιπΊοη 8 
ἰὴ δχἰβίθηςδ, ἴο οομίε85 [δὶ [ΠΟΥ ΔΙῸ ἴοσ 

λίτο 7ώ:1.---- οἱ, 1. 

ΧΙΧ 

5 ᾿ΓΘΟΟΥΟΙΔΌΪΘ ΕΥ̓ ΔΩΥ͂ ΡῥΙΌΘΘΒ5 οἵ 
δΟΡΔΙδΟΙ. 

4. ἘσυδΙΠΥῪ οετίδίη ἀοαβ ἰὸ ΔΡΡΘΔΓ 
ἴθδί οτγὰὶ ἰτδαϊ!ομδὶ ῥσγεδοηρ τηιϑῖ 
δανδ ΤΟ ὉΡ δὐθ ΘΠ ΟΣ ΤΠδη ἰὸς 
Ὑτιτδ ἀοσυτοθηίβ. ΤΏ ΟΟΙΏΩΡΔΏΙΟΙΒ 
οὗ (Ὡς Ιοτὰ σψόσα ἴον ἴ Ὡσῦεῦ : [ἢ 6 
[Ὁ] ο 5 σβοσα [ΠΟΥ αἰἰγαςιοα δἤοσνασαβ 
ΟΙΟ Δηγ. Τῃ6 ΑΡροβίϊΐθ8 τηιϑὲ ἢδνς 
Ὀδοη Ο4}16ἀ Ὁροη ἔτοτῃ ἴῃ6 ΥΟΙῪ ἀδΥ οὗ 
Ῥρηίοδοοβί [0 Ὀγθδοῦ ἴο δΑϑοῦ ΘὨΘΌΓΟΙΒ, 
ἀδιγ δηὰ ἤουσγ, ἴπ6 ἴδοίβ τπιοὴ [ΠΟΥ 
δὰ πιϊημοβϑεὰ δηὰ (ἢ6 τεβδῖ δὰ μοί. 
ΤὨδ 5ίουυ οἴξδῃ ἰο]4 που Ὀς (οἷά 1η 
1ὴ6 βᾶτπθ ψοάβ, δηὰ τῇς ἀϊβογοης 
[οϑοῆοῖβ που βηά [ἢ6 «δἀναῃίδαρε οὗ 
ςοπίοιτηϊηρ᾽ ΤΠΟΙΓ παιτγαῖνε ἴο οἣς ἴγρς, 
85 ἴο ἰδηρταρε δῃὰ ογάοσ. ΤὨς Ὡοῦοα 
οὗ τερεδίϊηρ, δἰνγαυβ ἴῃ ἴῃ 6 538Π16 ψΟΓα5, 
ἃ 5[ΟΥΥ ἴπδὶ τοδὶ Ὀ6 οἴδθῃ (οἷά, 15 
Γερυρηδηξ ἴο τηοάσγῃ ἰδϑίεβ ; ὈυϊΪ ν6 
ἃ16 ἡοῖ ἴδε Ὀεδὶ ἡπάρεβ ἴὴ [παῖ τηδίϊου, 
Ὀεσδυβδ γα μανα ἴῃ6 Ὀεδηθῆϊ οὗ 4 ἄχεα 
βἰδηἀ διὰ ᾿ἢ Οὔσ ῥτηϊθα Ὀοοῖκ8, ὙΠ ΟΓΘΔ5 
τῆς [οὐδ ἀχροβιΐοιβ οὗ ἴῃς ἰανν αἰπιθά 
ἂῖα Ὠχοα οἰδπάδσγα Ὀγ ἴπ6 ΘΙ τ 685 
οὗ οοπϑίδηϊ τερετοη. ΤῊ δυίποῦβ οὗ 
τὴ6 ΜΙιβῆπμα, οδἰ θὰ τῇς ΤὙδῃηδὶῖαθ ΟΥ 
τορϑαΐειβ, ψετα ἴθοβα ΜΏΟ ρῥτγεϑεγνοὰ 
16 Ἰογα πο ψγὰ8 ποῖ γοῖ τεἀυσοα ἴο 
ψτϊπρ ἴῃ τῆς Ταϊυά : το ἴῃ6 τας 
οὗ ἴδε ἀοφιυςὔοη οὗ Τ6γυβαίθηι, ἰο [6 
οηὰ οὗ ἰδ βεοομά σοηίγ, ἰπδὶ βίγδηρς 
οοἸ]οςὔοη 5υϊ5ἰϑιε ΟὨΪΥ τὰ ἴπ6 ΤΩΘΙΏΟΙΥ 
οὔ ἴλ686 ἰϑδομοσβ. ΤΏΕ οχιϑίεησς οὗ [815 
ῬΠομοσηθθοῃ, δια ὈΥ 5:ἀς αἰπηοθὶ νι ἢ 
ἴ[ῃ6 [οττηδίίοῃ οὗ ἴπ6 Οοβρεῖὶβ, ἴἤσονβ 
ἃ Ἰισῆξ ὑροὴ [86 τηοάδ οἵ (μδῖ ἰοττηᾶ- 
ἄομ.: Τὸ ἴῃς τηοιμοά οἵ ᾿μϑίσυσοη 
ὉΥ͂ τηθ8ῃ8 οἵ ἤχεα ἕοόσιηβ, [ῃς [6νν8 νου]Ἱὰ 
Πᾶνε πο ΟὈ͵δοίοη ΟἹ ἴῃς βοοζὸ οὗ [Δϑῖς, 
Διὰ υϑᾶρο τνᾶβ αὐἰΐα ἴῃ 115 ἅνουσ, ΟἹ 
(ἢἣθ οἴμοι μδηᾶ, ἃ8 Οἰδϑϑίθσ αυριιδβ, (Π6 
Ἰςοσασν δοῦν! οὗ ἴῃς [ετγ8 αἵ [Π]158 {πὰς 
νὰ9 δῖ ἰἰ8 νεῖγ Ἰἰονεβῖ. Τῆς ἰοΙτΊ0]6 
ΟΡΡταβδβίοῃ ἴὸ Ὑδίος [ΠΟΥ γεγο βυ]εοῖ, 
ὑπάοσ [Ὡς ἰδίου βΟνΘΓΉΟΥΒ, ὰ8 ἴ00 56 νυ ἐσ 
ἴο Αἰΐονν βοτὰ ἰο τπϊηἰς οὗ δηγιηρ Ὀὲϊΐ 
ἀο᾽νοσδηςσα ἔζοσῃ τΠοὶσ στοηβδ, ἀπ ἰῃς 
δᾶτης οδυθε ὑὈτουρῃς δρους ἃ ἀδοϊΐης οὗ 

1 66 ἴζα ἰοίοτίοὶ σοῖς οὗ 
Οτις ; αἷϑοὸ ἃ ρᾶρεγ ὉγῪ Α. Κέν!!ε οὐ (88 
“ ἨϊϑίοΙΥ οὗ ἴῃς 7ενξ δεν ἴτε [4}1 οὗ 7επὶ- 
58 1επι,᾿ ἰὼ “Ἐσδνυς ἀδ5 ἀεὰχ Μοπάεβ,᾽ Νο- 
ψομιῦεῦ, 1867; 41ς0 Οἰεξεῖοσ, " Ἐπιβιθβυηρ,᾽ 

Ῥ. 53» 566. Ζ 

7οεῖ δηά 



Ϊ ΙΝΤΕΚΟΘΌΟΤΙΟΝ. 

[ἢ6 τηϑδῃϑβ οὗ ουατο, ν᾿ ἢ 158 ατοοςς δηὰ 
οθ ΜΟΤῈ 5111 αἷϊνεα σπῖλ ἰἸΓΟΣΑΤῪ 
δοῦνιγ. Τηυ5 6 πγιϑί ἢγϑὶ σοησοῖνο 
ἃ 5ῖδία οἵ [ἢίηρβ ἴῃ ΨὨΙΟἢ 4 ὈοοΙ νψουϊὰ 
ποῖ ὯὈ6 ᾿ἰἰκεῖὶγ ἰο 6 ᾿δουρῃὶ οὗ, δῃά ἃ 
Ὥχοα οστῃ οὗ οτὰὶ ἰσδαϊοη που Ὀ6 
᾿Ἰκοῖγ, ὰ ογάοσ τὸ Ἰυάρο [15 ᾳφιεοῦοη. 
1η Ὀο(ῃ τεβρεοῖβ [6 σομαϊοη ἴῃ ὙὨΙΟἢ 
ΝΟ ᾿νε 15 ἜἘΧΔΟΙΎ ορροϑὶϊε ἴο 1π|5. Βιῖ 
πηάοῦ ἰῆοθα οοπάϊίίοηβ, ἃ 85 ὙΟΙῪ 
ἸΚοΙγ τῆδὶ 4Α ἄχεα Ὀοάν οὗ ἢἰβίογίοδὶ 
ἰοδοπίην Ὑουϊὰ ἔοττῃ 1(561{, νου]ὰ στον 
ΟΑΥ ὌΥ ΟΔΥ τῇοστα Τοῃϑοϊάἀδίθα δηά 
ΙΏΟΥΘ υπίίοττῃ, ἰοῦ ἰῃς υ86 οὗ 8Δῃ 85- 
ΒΟΙΩΌΙΥ [δὶ ἰοοῖκ δὴ [:ηἰογεβδὶ ἴῃ ῥγο- 
βοινίηρ, ποῖ ΟἿΪΥ τῆς σοπίςηία Ὀυΐ 4150 
ἴ(Ὡ6 ἢχοα ίοσττη οὗ ἴπ6 παισζαίίοῦῃ. ΤῈ6 
Ὀοοΐκβ νου ὃς ἰοιτηθὰ αἰεγνασάβ, δηὰ 
ὯΟ ἀουδῖ ἴδ ποᾶσ ρτοβρεοῖ οἵ ἀϊβροβίοῃ 
δηὰ ονοτῆσγον ψνουὰ αὐἱοκοη ἴὰ6 ἀ6- 
516 ίοσ τῇδ χοϑοοσάβ, ἢ ἴσα οὗὨ τῆς 
Κλ ]οη5, ὨΙΟἢ τεαυϊγοα ἃ κει οἀ σοτὰ- 
ΤΩΌΠΠῪ του ἴΠῈῚΓ 868 οὐυδίοαγ. ΤΠΘ 
ῬτΟΌΔΌΙΝΥ 
ῬΟΒΙΠΟΏ 15 50 ἴδσ ἵπιθ, ἴπδὶ ἴῃ6 (ο9- 
ΡΟ] νᾶβ ἔτεὶ ἤχοὰ 1 οὐδὶ (θδοῆίης 
Ὀεοίοσα ἴ ραβϑεὰ ἱπίο νυ το ὈΟΟΚΘΒ. 
ΤῊΙ5 ΟΥΑΙ τοδοῆηρ 15 ἴῃς οαυ56 οὗ ἴπε 
ὈΠΙΟΣΤΩΙῪ οὗ ΡΙΔὴ δῃὰ ὄἜχργεββίοη, ἡ ῃ] ἢ 
Ὀοϊοπρβ ἴο ἃ ἰαῦρε ϑϑοϊίοη οἵ 411 [ῃ6 
[γθο οβραΐβ8. Βιυῖ δ ὨυΡΕΓ οὗ 4π65- 
ἸΟΏ5 5ρτ Ωρ ὉΡ ΏΙΟΒ Μ|}} ποῖ σϑδα!ν 
Ός τοβοϊνεα, Ἦγαβ (πεῖ δῃηοίμος δηὰ 
βδραζαῖθ ΒΟΌΓΟΘ (Ὁ [πε ἀϊβοουχβοβ οὗ ἴῃ 6 
Ιοτὰ [1 50, ἄοο5 ὅὲὶ, Μαίίμον οσ ὅ8:. 
Κα σοὴθ ποᾶσοϑὶ ἴο τὺ Ἶγ45 ἴποτα 
γεῖ δδοῖμοσ σγοὶα οὗ ττδαϊάοῃ, ἴο ὉΓΘ- 
β6ῖνς [ῸΓ 0 [Π6 ἴατρε βεσίοῃ οἵ δὲ. 
κ6, οἷ, Ιχ, ἴο οἷ. χνυὶ. ὙΤΉΙ5 ἰ5 
ΔΠΟΙΠΟΣ οὗ [Π6 τηγβίευ 65 τ ἰτῆ πο ἢ ἴπ6 
τον οὗ ἴῃς Οὐοβροὶ 15 κυτουμαρὰ ; 
δηὰ ψ τηυδὶ ΚΟ ΒΟΓΕ ἴο βῖορ. Βιυῖ 
{ποτα ΜΠ] Ὀ6 ὯῸ ἀδηροῦ 'ῃ ΔΟσΘΡΙ Ως 85 
[Π6 Βοςοῃά ἔδοίου ἴῃ ἴῃ6 οδ]ουϊδίοι, 1ῃ6 
στον οὗ δῇ οτὐδὶ ᾿τδαϊοῃ. 

8. ΤΊδ ἤπιε οὗ [ἢς ἔοσιηδίοη οἵ [Π656 
τηδίοσιαἶβ νουϊὰ ρὑγοραῦὶν οχίθμα ΠΌΓΩ 
[δὼ6 ἈΔΥ οὗ Ῥεπίεοοβι ἴο ἴῃ6 γϑασ 63. 
θυπηρ ἴμλ6 ποχί ἴδῃ οἵ ἔνγεῖνα γϑαῖβ ἴῃ 6 
ἴὰγοα οβρ6}]5 Ὀείοσε υ8 ψοσὰ ρυ 5066, 
Αἱ νῇδί Ἐπὶς ἴΠ6Υ Ὀεοδηα πον το 
[86 νῃοΐα ΟΒυσοῖ δηὰ ρἜηογα γ δάοριοα 
ὙΠ] ταί γ ἃ βοράσγαῖθ ἱΠαΌΓΥ ; Ὀυΐ [ἢ 6 
ςοπάϊπίοι οὗ [6 Ομυτοῦ ἀυπηρ ἴῃ6 ἢχοῖ 
{ΠΤ γεοατῖα οὗ 115 Ἔχἰβίεηςθ 11} ἢᾶνε δῇ 
᾿ροτίδηξϊ Ὀοδσίησ οὐ ἴῃ αποϑίοη οἵ [ἢ 6 

[6 Ὼ 15 στεαῖ [μδὲὶ ΟἸθβαίεσβ. 

ἴοστηδίοῃ οὗ ἴῃς Οοβρεῖβ.Ό. Μ. Ἐδηδη 
ἄρσυτες ἴο Πιμηβοῖ 4 Οδυγοῦ ἴῃ ὙΠΟ. 
Ὠιδιόπολὶ ἔδοϊβ ασα οὗ 51514}} ἰμιόγαϑί, 
δηϊὰ ἃ ρεορὶβς ψῃϊοἢ ἤδνεσ ρᾶνα 1156] 
τοῦς! (τοῦς δῦους δοοῦγαου οὗ δεῖ, 
δυΐ ΟὨΪΥ σοποοζγηθα ἰ(5ε] ἢ ᾿1ἀ 645. 
Νο ἀόιυδί βυςῖ 84 ἔγατης οὗ τη νου]ὰ 
Ὦδανα Ὀεθῃ ἔδνουσαῦϊς ἴο (ἢ6 ἰοττηδΈ οἢ 
οὗ τ γί οδ] πιταῖῖνο8: 0 ἀοιυδί, 4150, 
τῆς ἔτατης οἵ τηϊηα ἢδ5 Ὀδδθη ἱηνθηίθα ἴὸ 
δοοουῃῖ ἔογ [δ6 ϑυρροβεᾶ τγίῃβ. ὙΤΠ6 
φτεδοίηρ οὗ ἴμ6 Αροϑβϑίίεβ ννγὰβ αἰ νγαυϑ 
ἰουμἀφα οἡ ἴδοί5 οἵ ἢἰβίοιγ---οὐ ἴμ6 
λςε(5 οὗ (ὃς [16 οὗ [651:.5---ηα ὭΟΥΕΙ ΟἹ 
Ιῴεα5. Τῆς πουϊὰ 6 [τοιηρίδεοη 
δηουβῃ ἰοναῖαὰβ Δ}. Ὀρροϑβίία οοιγβα. 
ἙὈϊοπιία νεῖνβ οἵ ρονετν νου 6 δἱ- 
(τασῖϊνα ἴο [6 [65 ΡΘΟΡΪςΟ ; ΡΟ ΓΔ] 
Δϑρ γαϊοηβ ἴοσ ἴῃ σοταϊηρ οὗ δῃ ΘΑτΓὮΪΥ 
Κιησάοιῃ ψουϊὰ ανα βεουτοὰ ἃ Ποαγίῃρ 
ἴτοτλ ΘΥΘΙΥ͂ οΪ455 οὗ [εν ; [ἢ 6 βϑοιην 
ἀείεδαϊ οἵ 76505, Ὁ Ηἰἴ5 ἀοαίῃ, νουἹὰ 
εἶνε δῇ ἱπάυσεοιηθῃῖ ἴο οαϑῖ ἰηἴ0 ἃ 5ΘΟΡΑΪ 
βῃδαάβ (6 δοίβ οἵ Ηἱβ οδύϑοσ, δηὰ ἴο 
Ὀπὴρ Ἰῃῦο Ῥστοιμημθηςα στροσδὶ ἰθδοῃίηρθ 
80 Ὀοδυθπδι ἰῃδῖ, ἢ Ἡ μδΐϑοουοσ ὩΔΠ16 
411|ά, [86 νου] του] ὩΘνΟΙ βυθοσ [6 πὶ 
ἴο ἀϊ6. Ιῃ (Οομμίῃ οὐ ἰῃ ομηα ἴπ6 
Ρτοδοηίηρ οὗ ἴῃς δεῖ οὗ ἴῃς ΟγυοΙ χίοα 
5 ἃ ΤΏΘΙΓΟ Ρ6ΠΪ δηά ἱπΟΟΏνΘΙδῃςα : 
ἴο ἰ6 εν ἃ βιυτ ὉΠ Ἰηρ-Ὀ]οςκΚ, δὰ ἴὸ 
ἴῃς ατοοῖκβ ἕοο Ἰσῆηθθθ. ΑἹ] [815 τῇδ κθ8 
ΙΏΟΣΘ ΤΟΙ Ι ΚΑ Ϊς ἴῃς ἰοηδοῖΥ οὗ [ἢς ἔχοι ἡ 
ῬΓΘΔΟΏΘΙΒ ἴῃ ΠοΙάϊηρσ ὉΡ ἴΠ6 οἵοβ5 δἱ 
4}} ὕπηε5 δῃά ἴο 41] ρβεορῖςβ. Τοῖς 15 
ὨΔΓΙΟΪΥ ἃ ἀἰδοουῖθα ΜΏΙΟΝ ἀοαβ8 ποῖ δἱ 
Οὔσα δοζορί ἴμε ἔδοϊ τοδὶ ᾿ἰΚοὶν ἴο 
οὔκδηά, Α ογιοϊδοάὰ 1, οτά, δῃὰ 4 ϑανουγ 
ταϊβοὰ ἴτομι (ἢ6 ἀφδά, 15 ἴη6 ἢγϑθι ποχζά 
δΔῃηὰ τὴς 451. ΟΕ ΞΟΠ ΔΉ ψὰ8 Ὀουηά 
ὉΡ ψ τῆς ἴδει τμδὶ [6515 (Ὠχϑιὶ ἀϊεάᾶ 
δα τοϑθ δραίη, [{{τῆ686 ψοτα ποῖ ἴΠπ6, 
[86 ῥγοδοῃίηρ ψνὰβ 411 ναὶη, δηᾶ [6 
ἤορδ5 σαϊϑδεὰ ὈΥ ΟΣ ΔΆ Υ 'οτα αὐ 
ἀοϊυδῖνα. 

Οἵ 1.6 οἤοδοΥ οὗ βυςἢ τοδομίηρ ἴῃ 6 
Ομβιίδηβ δὰ ἢ ἀουῦ! Α ρτοδίὶ 
ὨυΓΔΌΘΥ οὗ (ἢ6 ον δἱ Εοιῃὴθ δὰ δε- 
σοοῖθ Ομηϑίίαμθ. ΜδῺΥ Οδ,ΠΪ65, τ ἢο 
δὰ δγϑῖ Ὀθδοοηα [ον 5} Ῥγοβοϊγίςβ, μαά 
Ῥτοςοδβάραά ἴο δῃχῦσαος ἔδ6 ἢν Οοβροεὶϊ. 
ὙΏΘΩ (ΟἸδυάϊα5 ὈΔη15ῃ6α [6 [6ν08, 1 νὰ 58 
Ὀεδοδιβα “αἱ ἴῃς 1ηξΞρΔΌοη οὗ ἃ οογίδὶη 
ΟΠ γαεβίαβ [Π6Υ Ἔχοϊεὰ σε8561655 ἀϊκίυτὺ- 
ΔΉ ς65. ὙΠΘΥ͂ 416 βροκθῃ οἵ 88 ἴΐ τς 
᾿Πνϊηρ ΟἸ τσὶ νγ85 ν]51}]6 διηοηρ ἔθη 581], 



ἹΙΝΤΕΚΟΘΌΟΤΙΟΝ, ΙΙ 

ΜυσΝ ΟὈϑουτ παηρβ ονεσ ἴῃς οτδαϊα 
οἵ ἴῆε Ἰηίδης ΟΒυτοὴ δὲ Βος. ἯΠηο 
ψὰ5 115 ἰουμάον ἢ γν)45 ἴξ ἃ σδηᾷ!ε οου- 
ΤΑΌΛΙΥ ΤὨΙεὴγ, οὐ ἃ [οἱ ῬΝΏΘΠσΘ 
οδὰς 8ῖ, Ῥαυ]}β δοουταῖα Κηονίεάρο, 
πο ΟὨΪΥ οὗ [ες σοπαϊίοη οὗ (ἢ Οῃυτοῖ 
1 φεηογαὶ, Ὀπὶ οὗ [6 ΝΕΙΥ ῬΕΙΓΘΟῚ5 ΏΟ 
ΤΟΙ͂Ο τηοϑβί ὑτοϊηηδηΐ ἴῃ τ Ηονδνοῦ 
ἴΠε56 αυσβίίομς ἀτῸ ΔΘ οΓΙΘα, 1 15 506 
ἴπαὶ τῆς στουπηα οὐ νης ἢ 8.1, Ῥδὺ] πηοί 
τποῖὰ ἴῃ ἴὴ6 ροτεαὶ Ἐριϑι]θ, τυ θη ἴο 
ἘΠεΙῚ ἃς ΘΑΙΥ 845 Α.Ὁ. 58, γὰ5 ἴῃ6 ἢ]5- 
τοηςὰϊ στουμα οὗ ἴῃ6 ἀφαῖῃ δηᾶ τϑϑυσ- 
Τεσῦομ οὗ (τι, 
ΤΠ ροβοῦ οὗ ἴῃ ἘουμαοΣ γγὰ8 [86 

τοὶ σίου οὗ ἴῃς Οῇυσοῃ. ὍΠα ροβοη οὗ 
[πὸ Εουηάοι νγὰβ (Π6 βοῦγος οἵὗἉ [5 ρον τ, 
ΠΟΐ ΤΩΘΙΘΟΙΥ ΟΥ̓ΕΣ ἴῃοβο οἱ Η!58 παίϊοῃ, 
γαῖ ονοῦ Οτεεῖὶς δπὰ Ἐοιηδῃ ἴοο. ΤΠ6 
Οο5Ρ 6198 ἅσοβα ουὖἕ οἵ (6 γόδγηΐϊης οὗ 
ἴῃς (ΞΕ ΔῊ 5ος 6 Υ̓ ἴο Κηον ΔΙΠῪ ἴῃ 6 
ἹΜαϑβίοσ ἴῃ ψίοβα ὩδηλῈ [ΠΟΥ ᾿ψεσα ΔὉ]6 
ἴο ΘΟΠΘΌΘΥ ΡΠΠΟΙΡΑ] 65 δηὰ ῬΟΎΕΙΘ, 
δὰ ψὮοδα οΥο98 νὰ8 ἴῃ6 ΔΏΟὮΟΙ οὗ ὮΟΡ6 
ἴογ ἃ τιϊπεὰ πνου]ὰ, 

4. νμδίονου ἴῃ6 νἱον [ἢδὲ ὶ5 [Δ ΚοῺ 
οὗ [Π6 σοτησῦοῃ οὐρίη οὗ ἴ[ἢ6 Οοβρεϊϑ, 
ἱς τσ ἱποϊαάς τΠ6 δαμπιϊβϑίοη ἴπδιὶ τῃς 
ὍΟΥΚΚ5 ἴῃ αυσβίοηῃ γα 811 ἱηπἀερεπάδαῃϊ 
θΟΟΙΒ ἴῃ τόβρεος οὗ ([ῃ6 ἀϊξηςσί οἢδ- 
Ταςῖοῦ δηὰ ρύυγροβεβ οὗ βοῇ. Τῃδ 
ὙΠ ΟΙΘ ἅτ ποῖ ἴἰκ τηοάδγῃ [1 ςΘΥΑΤῪ 
ὙοΚηδη, νὯ0 ἔγοτηῃ ἃ ἔδνν ὈοΟΪΚκ5 τσονη 
ἄονῃ οὐ ἴδεῖγ 120]6 σοηδίσιςϊ 8 δρ]- 
ἴοτηθ ΟΥΓὁἩἨΥ Δ Δὐτἀρτηεηῖ, (Κ 611.) ΤΠα 
Οορρεὶ οἵ δι. Μαίίζηον ἢδ5 αἰννᾶγβ Ὠεϊὰ 
ἴῃ6 ἤχϑ᾽ ρΪδοθ, ΟΣ ΤΔΘΓΕΙΥ ἴῃ ἴπ6 1151 οὗ 
Ὀοοΐκ5, Ὀὰϊ ἴῃ [ὴ6 τηϊπα οὗ ἴπ6 ΓΒυτσο ἢ, 
11 νὰϑ ἴὯ6 ρῥσχοσχηϊμθης Οοβρεὶ ἴὰ ἴα 
ταϊηὰ οὗ Πυξπ Ματιῖγυ; τ 25 θδδη 
αυοϊοα πλοῖα οἴδῃ [Δ ΔΗΥ ΟΙΠΟΙ ΟΥΟΣ 
5:ὴς6. [Ιηϊεγροβαά, 8ἃ5 1 ψογο, Ὀοίψοοη 
τῆς ΟἸΙὰ Τεβίατηθηὶ δῃὰ ἴῃς Νεν, ρμυῦ- 
Ἰιϑηδα ͵υδὲ Ὀείοταε ἴῃς Ηοὶγ ΟΕ νᾶβ 
ἀεΞιτογεοά, 1ξ τενεαϊθὰ (ἢς σαϊδίίοη οὗ 
τῆς οἷά ἴο {6 ἢν. “Ἰἴ νᾶϑ ἴῃς υἱ8- 
τοδλῖυα οὗ ]Ποῆονδῆῇ ἴὸ Ηϊξ δποίθηϊ 
ῬοορΪο---Βοῖονθ, ΟΥ̓ ῬΥΘΡΑ͵Θ ἔοσ ἀδϑίτιο- 
τίου ! Ἐδοοριῖθα ἴῃ [6515 γουγ Μεϑϑιδῇ, 
ΟΥΓ ὄχρεοί Ηϊμὰ 45 γοῦσγ ]υρε}] Τῇα 
ῬοΟΚ ψὩοἢ σοπίδϊηβ [Π]15 ΞΌΡΙΘΙΩΘ 5111- 
ΤΩΟΏΚ 5 [ῃ6 οἷοβα οὗ ἴῃς ΟἸἹὰ Τεβίδιηθηςϊ 
πὰ τὴ6 ορδῃΐϊηρ οὗ (6 Νεν, [τ Ὠᾶ5 
(06 γ»ΐδοθ στηαγκοά (οὸσ ἴτ ἴῃ ἴ[ῃ6 δσορὶνεϑ 
οἵ [86 Κιηργάοτῃ οἵ σοά προῃ εαγίῇ, ἰδ 6 
ΒΙΡ16, Ῥσεοῖβοὶυ δὲ ἴῃ6 ροϊῃΐ ΠΟ ἢ νγᾶ5 

αϑϑισηδά ἴοὸ 1ἴ ὈΥ [ἢ το ρου 5 5θ Εἰ πγεηῖ 
οὗ [)Ὡ6 ΟΒυσοῇ."} Τὸ {δὲ τρδικοῇ οἢδ- 
Τασῖοσ οὗ ἴῃς (οβρεῖϊ, ψτιοτβ Κα Καὶ οἴη 
δηά Ἐδηδὴ ὈθΑσ ψὶϊθθβ5. Ενθῃ ἴδ 
ορίηϊοῃ [ῃδὲ ἰΐ 15 ἃ ἰτδῃβἰδίίοῃ ἴγτοσῃ (ἢ 6 
Ἡδεῦτον 15 ρίνίηρ νὰν ἴο (ῃς σοηνϊςοῃ 
οὗ 115 οὔ ρίῃ γ, δ πουρσῃ [Π6 Ιηϊόγηδὶ 
ον ἄφησες ίοσ ἴῃ6 Ἰδίίοεσ ἢδ5 ἴο ΟΥ̓Θσσουη 
[ἢ6 Ῥοβὶνα ἰοβὈΟΩΥ οὗ Ῥαρὶδβ ἴοσ [ῃ6 
ΟΥΓΔΕΣ νιον, Ὀρσῃ ἃ ϑυρογῆοὶαὶ ὁχδ- 
ταὶ οι ἐξ τϊρῇἢϊ βθοῖὴ ἰῃδί δἱ 1ϑαβὲ (ἢ 6 
Οοβρεὶ οὗ ϑ8ὲ. Μασκ τοῦδε Ὀ6 δχοοριθά 
ἴτοῦὶ ΔῊΥ οἶδ ἴο ΟΥΡΊΠΔΙΥ τηδάθ [ογ 
ἴὰς Οοβρεῖβ. [τ [45 Ὀυϊ ἃ [6 γΕΓβ68 
[Πδῖ ἅτ  ΏΟΪΥ ἢθνν δηὰ ρΘΟΌΪΑΙ ἴο Ἦΐπι, 
Ὀυϊ 115 ΟΠδτδΟΙοΥ 15 ἃ8 τηλικοα δ5 [ἢδΐ 
οὗ ἴῃς οἴμεῖς, Τα οχδοῖ δηά ζηϊηϊῖα 
τουοῦθ5 οὗ ἀδβϑοροῃ, ῬΏΙΟΝ βθοσὰ ἴο 
ΟΟΙΏΘ ἴχζοϊῃ δὴ ΘΥΘΝ 635, Δηἃ ΜΠΙΟΝ 
ΚΙοβίοσηδηη δηάᾶ οἴμοσθ πᾶν ἰπΠδᾷ ἴο 
οομῆθος ψ8 δῖ, Ῥοίοσ, δῃηά 8ἃ98 ἰἴἰΐ 
566 1158 50 006 550}}}7, νου δἰοηθ νἱη- 
ἀϊοαῖθ ἔου (015. (σοβρεὶ δὴ ἱπάδρεπάξηϊ 
Ὀίδοθ, Βυῖ τοῖα 15 βοι}οϊϊηρ ἄθορϑυ. 
Το ἀϊξρίαγ ἴῃς Ρόνεσ δηὰ ταϊρῆϊ οἵ (ἢ χβί 
ἴῃ Ἀδα ϊηρ δὰ ἴῃ σΟΠΖΙΘΣΩς 61] 15 [ἢ 6 
οὐ͵]εοῖϊ οὗ ἴῃς Ενδηρο δῖ, ΤῊδ τηϊγδου- 
Ιου ῬοΟνΤΟΥ οὗ ἴδε Τοτὰ 15 Ὀσουρῇϊ ἱπίο 
[86 (τοῃῖ, δῃα ἴοσ [ἢ18 θηὰ (ἢ6 ἀϊδοοίγδοϑ, 
ἩΏΙΟΝ (ἢ6 ὙΤΙΟΙ τηιδί ἤᾶνθ Κη, Ὅ.Ὸ 
ΕἰΠοΣ ραβθὰ οὌυδσ, ΟὐὁἨΎ ΟΩΪ ἰπἰτοάυορά 
Ὑ ΠΟΘΙ (ΠΟῪ ὨεΙρ ΘΩ [Π6 τηδὶη ᾿ργεϑ- 
βδίοῃ οὗ ἴῃ6 ψοῦκ. Νονθοῖθ εἶβα 15 
[πὸ οοπῆϊοὶς ψ 1 ΕΥῚ] 5ΡΙΠ5 50 δ ΓΟ 
Ὀτουρῆϊ ουὖἱ ἃ5 'ὰ δῖ, Μασκ. Τῆς [εδοἢ- 
ἴῃς οὗ ἴῆς Ενδηρθ ϑι 18, {πὶ 1ητο τῆς 
ταϊάβι οὗ ἃ 5:.Κ δπά ἀγιὴρ νου]α ἃ πΠῈῪ 
Ῥονοῦ μα δηίογοά [ῸΥ 115 ΞαἸνδίοῃ, δηὰ 
δ6 4115 οἡ 411 το τγαίοϊι (ἢ 6 5.ΓΟῚΡ Γγ5- 
[ΟΥΙΟυ5 ΙΏΔΙΟἢ οὗ [(ἢ15 ῬΟΜΕΙ δηά ἴο 
δάοτε ἢ ἢ, ΤὨϊ5 ῬΟΜΟΙ 15 ἴῃς ὅοη 
οἵ σοἀ Ἠ!π15ε}{.3 

Τῆς Τηϊγὰ Οἀοβρεὶ νψὰ8 τὙπΠιθη, 88 
Ἡο] ζεηδμῃ δά π}15, ἃ ἔδνν γθᾶγβ ἰδῖοσ [ἢ 
παι οὗ 8ὲι, Μαίίῃεν ; Ὀαΐ 1 ϑόῖὴβ ρασίβ 1 

1 σοάει, “Ετἰαᾶες ΒΙΒΙ χα ςς,᾽ Ρ. 25. 
3 Ὅγαῦ, Ἐνασας, ἱ. 125; [Γκϊηαγάϊ, 

4“ Ἐνδηρεὶ θη, Ρ. Ι; Κεῖ, Μαῖῖ, Ρ. 4. 
ΤΟ οχπϊεείοη οὗ ἴπ86 τοσάὰβ “"ὅοῃ οὗ :᾿ 
“«80ῃ οὗ (δος Ἰ᾿ἰνίηρ Οοά,᾽ ἴῃ Μαιῖ νὴ. 9, (5εἪ 
Μαῖίί. χνὶ. 16,) απὰ ἴῃς ἀουνι] νοτὰβ “" ϑοὴ 
οὗ Οοά᾽ ἴῃ ἱ. 1, ὙὩϊΟδ ἃζὸ ποῖ ἰουμὰ [1 
ἴμε δἰπαιτὶς Οσοάςδχ, στδῪ βθεῖῃ ἴο .8}1 [85 ἴῃ 
αυοβίίοη ; Ὀᾳΐ οορατε [π|κ6 ἷν. 41, στἢ 
Μασὶς ᾿ϊϊ. ἱἱ ; δῃά Τὐκὲ νὴ! 28, υἱἢ Ματκ 
ν. 7; ε'ϑο Μαῖίί. χχνὶ. 63, υυἱτ Μασ χὶν. 61 ; 
πὰ [κπἰκκὰ χχὶϊ!. 47, τὰ Μαιῖκ χν. » 
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866 15 ἴο ὈΘΑΓΙ 415 οὗ ἃ στοδίθγ ΠΑ ΪΥ. 
ΤὮΘ τῇοτα τηδηϊκοα νἱπαϊοδίίοη οὗ {116 
τισῃ5 οἵ [ῃ6 Ροοτ δραϊηϑβί (6 τοι, (ἢς 50- 
οαἰοάὰ ἘΡοπιῖα οἰθιαςξηί οὗ δος ΟΠ Ο5, 
ΤΩΔΥ ῬΟΞΒ5ΙὈΪΥ Ὀς ὯῸ τογ6 ἴ8η [ἢ6 σοη- 
βεάύξηοε Οὗ Δ ΘΑτ εν τεἀποιίοι (0 ντὶί- 
ἱπρ οὗ βοτὴβ ρᾶτίβ οὗ [ῃε 1,οτά 5 ἰϑδοίπρ, 
1ῃ ΜΏΙΟΣ ἴηδὶ νῃ]οἢ Πα τοίθγοησο ἴο [ἢ 6 
ΘΧΙ 5ηρ 50014] σομαϊ!οη οὗ [ἢ 6 ΡΘΟΡΙΘ οὗ 
76 πιβαίθῃ, [ΠΟΙΣ τοθ8 Δπα βυβοΠηρϑ5, νὰ 58 
Ρτδβοσνοὰ ; ΝὮ1σι ἰδίου Ὑτιίοσβ, θη σ 
1816 ΔΡΡτοδοδίης ἀἸ5ϑοϊ οι οὗ ἴῃς [ἐν ]5ἢ 
ῬΟΪ᾿γ, τοῖο ρυιϊάδαὰ το ττῖῖα τϑῖθοῦ [ἢ 6 
{π|ῃ8 ΠΟ Ὀεϊοηρεά τὸ (ἢ6 ψῇο]6 
νου, ΤῊΘ ΘΌΡΟΤΟΥ ρῥΐδοθ {παΐ ϑθθη5 
ἴο 6 βορὰ ἴο Ῥονθσίυ 85 βιςῆ, ἴῃ 
{[πΠ6 δοοουηΐῖ οὗλες Ποἢ τῇ δηὰ 1.425, 
ΤΏΔΥ Ὦανε Ὀδοη, ψ τ Ποιΐ ΔΏΥ οὗ [Π6 ἀϑι4] 
ἰοββε5 δηὰ σγϑβϑεγνοβ, ἵπις οὗ (Ὡς [εν ]5ἢ 
ῬΟΟΡΪΘ, ἴῃ 50 [ΔΓ 8ἃ5 [ἢ εγς οὗ [655 5. 
[παῖ ἀτηοηρ [6 ΝΟΥ ΠΟΟΥ γῦα5 ἴῃ6 πηοβί 
ἈΠ δασὺ ἰονο οὗ σοά πᾶ ἰδ τηοβὲ τρθοκ 
βρ0|π| οὗ ορβάϊθῃος ἴο ἃ ὨΙσθογ αν. Βιυῖ 
ἃ ἀἸπετοηΐ σοπαϊάοῃ οἵ [Π]Ὧρ8 τοῖρῆϊ 6 
ἰουμὰ Οἰβονογα : (ῸΓ ἴἤθτΟ 15 Ὡ0 11})- 
ΤΌΣ Υ οὗ ρονετ τόση ρτοαΐ βίη, δπὰ 50 
[ῃ86 ““Ὀ]ο55θα Ὀ6 γε φοογ" οὗ [π|Κκὲὸ 18 
ΤΟΑΙΪγ οαυϊναϊεηΐ ἴο [ἢ6 “ Ὀεβ5θα ἀσὸ ἴῃ 6 
ῬΟΟΣ ἴῃ βρῖ πὶ" οὗ ϑὲ, Μδέμον, 1 Ἰπᾶθϑα 
(ἐγ ΡΟΟΥ ἢ ἃ1:Ὲ ἴποβθ ΡΟΟΣ ὙὮοϑβε 5ριπ| 
5 σα 0]6 πα [Πποὶγ σοηα!οι : ἴῃ6 ροά- 
6585 δηα τητσγάδτοιιϑ σΟΙΏΣ δῖ, ΡΟΟΓ 
Θηουρη, μᾶ5 ΠΟ μαζὶ οὔ ἰοῖ ἴῃ ἴῇοβα 
νοσας οὗ εσυ5. ΑἸκίη ἴο [ἢϊς ἰδαΐυσε 15 
τδἴ ψὩϊςἢ 15 ἴῃς οἰ εῖ οπαγαοῖοσ οὗ (ἢ 6 
Τηϊγὰ ΟΘοθερεῖ ; 11 15 ἴῆς Οοϑρεῖ οὗὨ ἔγβδ 
ὅταςα, οὗ δαυδὶ ἐοσρίνεῃμοϑβ ἴο ἃ ΨΠΟ]6 
51 }}] ψοῦα, ΤΤῃ18 85 οοηςπρυϊοά 
ἴο 1τῃ6 Ὀδιεῖ ταὶ βοῆς ΠΟΠΒΘΧΙΟΩ 
Ὀεΐνοοῃ ὅῖ, Ῥαὺϊ δηὰ ἴῃς Ἐνδῃρε ϑί 
Θχιϑίθα ; 45 σεραγάβ [ἢ οἴμον σοβρεῖσ, ἰΐ 
15 ἃ ἴεαϊισγε ΨΠΙΟΩ ϑἰασηρα τ᾽ στιὰ τἰἢ 6 
864] οὗ ΟΥΡΊΠΑ]γ. ΟΥ̓́ 5:46 Γ σομοοτα 
ἴο υ8 ΠΕΓΘ ᾿ἰ5 [6 βτεδίθυ ΠΡ ΓΑΤΥ 5.11} οὗἁ 
βίγ! 6 δηά σοῃϑίπισοη οἡ ὙΠΙΟΒ ἘΚ ΘΙ τ, 
ἘἈδηδη δηά 80 ΤΏΔΩΥ Οἴπεῖς, ἢᾶνα ΠΝ 
οδηϊοα, ἙἘπουρὰ ἴο τειρδιῖκ [μδι τῆδί- 
ΟΥΟΣ ἢὰ5 Ὀδθη αἰδοονογοα ΟΥ̓ Ξυτηϊδοα, 
85 ἴο ἴῃ6 σοϊητηοῃ τοοί οὗ ἴῃ 6 (οβρεῖς, 
Ὑ}} ἸΙεαν Ὀεῃϊη, ΟΥ ταῖμεσ Μ1]1 Ὁπὴρ 
Ἰηίο νίενν, (Ὡς ἱπάδρεμαθηοθ οὗ δδοῦ 
ψΟΥΚ, οομ δι ογοὰ 35 ἃ ψο 16. ὙΤΒΘ ἀΪ8- 
Οὐ 808 ὉΡΟῚ ἴῃ Οοβθρεΐβ, 80 ἔπιτᾺ1] 
ἴῃ ἀεἴλ 115, 580 ἀἰβαρροϊῃμτηρ 48 τεσαγάϑ ἴῃς 
ξΩΔ 1 Ῥι δίδια, πᾶ ἃγίβθῃ ἴοῖῃ [ἴῃς 
οηἀδάνουσ ὈΥ τὰς ΒεΙΡ οὗ {686 ἴβοίοιβ, 

ΙΝΤΕΚΟΘΌΟΦΤΙΟΝ. 

ἴο ἀμλΑῖγβα ἴῃ 6 ΝΘΙῪ 5ουγοΘ δπα σοτῃροβὶ- 
ἴοα οἵ ἜνΟΙΥ ρῥᾶτί οἵ [ἢ τνοῦκβ. ΤῊΪβ 
ἍΜ} πανοῦ Ὁ6. Οηε οὗ ἴῆ6 ποίαθϊε ἴδδ- 
ἴυγεϑβ οὗ [8 ῬτΟΌΪΘπι 15 [δὲ ἴῃ 6 Ὦγρο- 
[Ππ6965 ψΠΙΟἢ ἀγα υδεᾶ ἴο δοοουηξ ον [ἢ 6 
ΤΟΒΘΙὈΪΔηςσα οὗ (ἢ (σοβρ6]5, ΟἿἹΥ πηᾶῖκα 
τοτο ἀϊβίουϊε οὗ δχρίδηδύοῃ ἴῃ ἀἱϊέ- 
ἔδγθηςθϑ, δῃὰ υἱέ υοοᾶ. Ἰὶι Ὀς ἀτρυοὰ 
(δὶ ἃ οοἰηοίάξῃοσε, ποῖ τρογοῖϊγ οἵ 
τπουρδέ, Ὀυΐ οὗ ἐχργθβδβϑίοη, Ἔνθ ἴο ἴδε 
ἰάΘη ΓΙ ἴῃ ἱτερυϊαν δυρτηθοῖβ δῃὰ υ56 
οὗ ο4565, ᾿πάἀϊοδῖοβ τ[ηδὶ [6 Ἐν ΔΏΡΘ 1518 
δὰ δοοθ88 ἴο δδοῦ οἰμοιῖβ ψοτῖ5 ἰῃ 
ὩΠαίβοσνου οχάοσγ, [ἤδη τῃ6 ἀἰβδγοῃςσϑ οἱ 
Διτδηροιηδηΐ δπὰ ὄνθῃ οἱ ὄδνεηῖβ, οὗ ἴῃς 
ὨΌΠΔΌΘΥ οὗ ΡεΙβοηβ Πέτα δηὰ [6 50θῆθ 
οἵ δοῦοῃ ἴπογα, Ιοϑα ΠΟΘΙ ἡδίυγαὶ ὁχ- 
Ρἰδηδίίοαυ, [{ 15 ρσοῦδθ]ε τπᾶὶ 81, Μαγκ 
887 ἴῃς (οβρεὶ οὗ 5:1, Μαίίμεν ; Ὀυΐ ἴῃ 
ἰ(ἢαῖ οΑ86 ἴἢ6 οτηϊϑϑίοῃ οὗ {ῃ6 δτεαῖ 
ἀϊδοοιζθος Ὀδοοΐθθ8 δατὰ ἴο υπάσι- 
βίδῃα, Μαςὴ οὗ (ἢς Ἰαῖεν οὐ οἶϑπι [85 
(ὴ6 τοπάδθου ἰο οχρίδὶη ἴῃ6 σαϑειη- 
ὈΪδηςδ5, ὑυὰΐ ἴο Ιφανα (ἢ6 αἀΙβἔογθηςθϑ οἡ 
ΟἿ 546, Ὑὴδ Ὀ͵ῺΘ 5665 δ᾽ γοϑῖ σΟ 6 
ψΏθη ] ἃ Ὠυπάτγεοα νοϊιτη65 Ὀδίοτο 1.8, 
δδοῦ ψ ἢ 115 ον Ἔχρίδηδίίοῃ, δηὰ Ὅδοὴ 
ΜΠ τ ΘΔΡΟυ 5 οἵ ἀδβισαοιοη ΤΟΔΑΥ ἔοσ 
ἜΥΘΙΎ ΟΠΟΥ, γα ΠΔΔῪ δαάμϊζ (πὲ (ἢ 6 6Χ- 
Ὀἰδηδίίοη ΜΠ] Ὡδνοσ Ὅς (ον οοιηηρ. 
Ιπάδεά τῃ6 σοτῃρ!] Δ ΟΏ5 ἃ’ 50 ρτοϑῖ, 
δηά (ἢ6 οοἸϊδίοσαὶ Ἡϊη65565 50 ον, ἴῃαῖ 
[Π6 ΔΙ] τα 15 ἢοῖ ϑυγρηβίηρ. Α,5 ΘΔΞΥ 
πουϊὰ 1 θ6 [ὉΓ 5οπθ σπαιηιοδὶ ἀἸ9ο 0] 
οὗ Μυϊάοσ οἵ οὗ Ἑδρηδυ!, νῆο σδηθ 
ἴο ἴπ6 βυῦ͵]οοῖ αἰτηθὰ σὰ ἴῃ6 Κηον- 
Ἰοάσε οἵ 4}1 [ἢ6 οἰδιηθηῖς [ἢδὲ σοπΊροϑα 
ἃ ἴτες, δηὰ ὙΠ 4}1 [6 Ιδτνϑ οἵ νρεῖδθὶς 
ῬὨγϑίοίοργ, ἴο ῥγεϊεηὰ ἴο ἴτδος ἰδ 118 
ΒΟΌΤΟΘ ἜΥΕΙΥ͂ ΡΑτίο δ οὗ ἴῃς οἰἀο5ι οἷ ἴῃ 
ὙΠ άϑοΥ Εοταβῖ, μὰ ἴο 5ῃεν ἴδ ἀτηουηὶ 
οὗ εβεοὶϊ οὗἁἨ ΘνΕΙΥ 5ίοστῃ ἰ(ῃδϊ νἹϑιϊοὰ 1 (Ὸσ 
{ΠῚ ΠῚ  Ὑἱηῖειβ οὗ 118 ΦΑΣΙ ῥσόζταϑϑ, δηὰ 
[ὴἢ6 Ρῥγξοῖβα τόϑυὶς οὗ ἴ1ἴῃ6 5ιδαον οἵ 
ΠΕΙΡΠου Πρ ἴτεαβ, δηὰ οὗ [ἢ6 τῇο8568 
ΤΟΙ 15 τοοῖβ, δμὰ [6 βϑρπηρδ [δδῖ 
τηδάὰθ ἀδηκ (ἢ 5011 θοηοδίῃ, δὰ [6 
[υπροϊά ρτοντῃβ (πᾶ βοὸὺῃῦ Ὀδρδη ἴο 
[δεὰ ὉΡροὴ [5 βυρεγβυν οὗ 6. ΤῊ]9 
18 Ὀεγοπὰ 5εῖθποθ. Τὴ6 ἢγϑῖ οἤἴοσίβ ΔτῈ 
ΘΧΟΌΞΑΌΪΕ, 1 [ΠΟΥ τὸ ναῖῃ. Βυΐ [ῃοτὰ 
ΠΟΙΆ65 ἃ {{π)]6 [ΟΥ ΘΟρΑΙΔΌ ΠΩ ἴἢ6 διε 
οὶ ἴῃς ἀουδιῆι, τ[μ6 πιδίθδ]9 οὗ 
βοίβπος ποτὶ ἴῃ6 ἴοοά οἵ πιδτα ΠΟὨ͵60- 
ἴυγα ; 8Δη4 ΠΟΙΘ ΜῈ ΤΊΏΔΥ νδηϊυγο ἴο ϑ4Υ͂ 
ἴ[αὶ οὐδ Πα5 (αἰϊςα, δπὰ ἴπαὶ ἴῃς 



ἹΝΤΕΚΟΌΟΟΤΙΟΝ. 

{ἰππὶ|6ὸ ἢ45 ὀοτὴς ἴοσ τηδικίηρ 115 56ρᾶ- 
ταῖοῦ, ΤὭρΙα 15 ΔΠΟΙΠΟΙ ΣΟΘΘ ]ΔΠΟΟ 
Ὀεΐνεοιῃ τ[ἢ6 οὐκ δηὰ [ἢς σοβρεὶ. Τῆς 
ΔΟΓΙΠΟΥ ΘΧΔΙΏΙΏΔΊΟΣ 15 ποῖ ποεάξι, ἰῃ 
τῆς οἠξ οᾶ86 ΟΥ ἴΠ6 οἴθοι, ίοσ ἴπ6 6}}} 
:8586 δηά δηϊογιηθῆϊξ οὗ (86 πῃ δηά οὗ 
[6 6. Ἐαΐονοσ ἴῃς Ἔχαςῖὶ βῇῆδζςε οὗ 
ΘΔΟἢ οδυδ6, ἴῃ6 ἴτδ6 [845 στονῃ [ῖ0 ἃ 
Βοοαΐν δειρῆς; (ἢς ἔον 8 οὗ ἴῃ6 41 
Ιοάψε ἱπὰ [δ6 Ὀγδῆοῃοβ οὗ ἰΐ, [ῃς οδίις 
δοοῖς 9ῃαάε Ὀομθδίῃ 1, ἢ 115 τηδϑὶ [ἢ 6 
Ὀιγὰβ ἃ θὰ ψ}}8ὲ τἴ 15 στουηηρ δηά 
(16 βνὴα ἩΏδη 1 ὨΔ5 (Δ||6ὴ, Απά ἴῃ 
ἴῃς το) 6 ἃ ρτδδῖ {ΓΚ 15 ραΊΠΟΓΙΩΡ 
οἰ δηά ἀξηβιίγ, υη0] [86 μηδ σοτθα 
ἴοσ ἴῃ6 χα Ὀεΐϊηρ ἰα!ὰ δὲ τῆς τοοῖ, δῃά 
ἴοτ ἰὴ6 πὸῖν ἀθϑίην ἴο ὨΙΟ. οά ΤΏΔΥ 
Πᾶνα γχαϊϑδθὰ [τἢς 56 561655 πόοοάᾶ. δῃηᾶ 
ἴδς δοούῃ σον ΌΥ͂ [Π6 ολτοὶθβ5 δηᾷ 
οἵ βοὴς 5 στα ἴῃ ἴῃς τὴς οὗ τς 
Τυάοτβ, ΤΥ πάνθ στόνσγῃ 0 ΟΔΠῪ ἴδ6 
ἤδλῃ οὗ ἴδῃς Κηρίαπάα οὗ ἰο-ἄαγ, ν᾿ ἴδ 6 
τηϊηλὶς τὨυηάεῖβ οὗ ΠΟΙ διτηδιηθηΐ, ἰἴο 
[6 Ιπαϊδῃ 5648, ἴο τιδἰηϊδὶη ΠΟΙ ᾿πὴρ6- 
ΓΔ] 5ψ}ᾶγ. 0 σἱἢ τῃ6 ὈοοΟΚκΒ; πνἢδί- 
ΟΥΟΣΥ {πεῖὶγ τοοῖ δῃὰ τηοᾶθς οὗ ρτονίῇ, 
1ΠοΥ ποτ ἴῃ6 5εοὰ οὗ ἃ ΤΩΙΡὮΏ {τες, οὗ 
ἴῃς ρτοαῖ σῃυτοῦ οἵ σοὗ, ΝΟΥ ΙΩΔΥ̓ ᾿γ 6 
ςοσαρἰδίη ἴπδί τὸ οδηηοΐ 566 ΘΥ̓ΟΙῪ 5ἴ6 Ὁ 
οἵ 15 ρτονίῃ, 1ἢ Ἰηάδεά 185 φῥγχεβθηΐ 
βίδίυσε δηᾶ δι ἅγὰ Ῥσζοοίβ ἐμποιῇ 
τηδῖ 11 18 ἀἸν]η6. 
δ 54. Φιυίπε Αι λογζν.--- τὴς ἀϊδου5- 

βίο; οἵ ἴῃς (οβρεϊῖβ ἔγοιῃ ἃ οὐςδὶ ροϊῃξ 
οἵ νεῖν τηυβὶ αἰνψαγβ δϑεῖη ἴο ἀεσγοχαΐα 
ἔτγογα ἰδεῖν οἷαίτη ἴο αἰνὴ6 δυϊπουῖγ, 
ἘΠΕΙ͂Σ ἸΠΒΡΙγα!Οη, 0.}1655 τῆς οἷαίτη οὗ 
[πε Οσοβρεὶϑ 18 ἰῃ δοζὴβ τηδᾶβυγα ἀδβηθά, 
Απηὰ ἢγβι 1 5ῃοι]ὰ Ὅς οὐδετνεὰ (δαὶ 
ΠΟΤΕ ἃ16 δοηδ [Ὠηρδ ἩΒΙοὮ [ΠΟΥ ἀο 
Ὠοΐ οἷαί. Νοῖ σοιμμῃρίοίδηοβα οὗ ἀ6- 
121}: ϑδϑῖ, Τόῇῃ ΘΧΡΤΈΒΒΙΥ 578 (Χχ. 20, 
41; ΧχΙ, 25) (δῖ [815 18 ποῖ ἴο Ὀς Ἰοοκοά 
ἴοτ ἴῃ ἃ σοσκ οἱ 50 Ἰἰτϊϊδα δὴ ὀχίθηϊ. 
Νοῖ ὀχϑιροῃ ἔτοπὶ ἴῃ6 ΟΥΟΪΏΔΙΥ σΟΠ- 
ἀϊοηῃ 5 οὗ Ὠιβίοσιοδὶ τοβοδσοῖ : βοὴ οὗ 
ἴῃ6ε6, 581:. [λπκὸ (1, 1--4) δοςορῖϑ ; δῃὰ τῆς 
τοοϑὶ βιπκίηρ [εαἴυτο οὗ [Πδὲ τοιηδυκαῦὶο 
Ῥιείδος 15 ἴῃς τηοάδϑιυ οὐ 115 οἷδὶπ,. 
ΝΟΙ ἀο ἴδεγ γῥτγοίδθββ ἴο οὔδει νῆδλῖ πε 
8Που]α 9811} 4 ὈΙΟΩΤΑΡὮΩΥ οὗ 6515 Ομ ΠΚι. 
ϑὲ, ΜαίοΝ οὔοιβ πὸ δοοουμῖ οὗ [6 
δΏΘΓΤΑΙ δΟΟΡΘ οὗ Ὦ15 ψοσκ. ὅ9ὅ:, Μασᾷκ 15 
της “(ἢ6 ΟοΒρεϊ οὗ [πε 7655 Ομηβὶ 
1Π6 808 οὗ Οοα,᾽ 581, 1Κ6 ἢδ5 ίοσ δὶς 
βυῦ)]εοῖ ἴῃς [Ὠΐηρβ ἴἢδι ἃτὰ βύυγεϊγ Ὀ6- 

[Π] 

ονοὰ, δηὰ ἱπ νῆϊοῆ ὙΤΠΘοΟρΡὮΙΪυ5 ἢ Δ5 
Ῥδδῶ ᾿ἰηϑστυοίςά, ἃ ἀδδοτριίοη ἩἩΒΙΟΔ ἢᾶ5 
ΤΏΟΙΟ ἴο ἀἄο νι ἃ οτεθα [δὴ ἃ ὈΪο- 
ἔταρῆγ. 1ἰ 15 ονιάθης [πὶ δδοῦ ᾿ηϊθηὰς 
ἴο ὈΠηρ υ8 ΟΠγικῖ, θυῖ [δὲ ποΐ οἠς ἰῃ- 
τος ἴο ρίνε ὺ5 Ἔν εσΥ ἱποϊάδηϊ ἴῃ ἴΠ6 [16 
ἴπδὶ Ης ἰινεά οἡ δαγῖῃ. Αμῃά [ΠΟΥ μαναὰ 
τεἀεξοιηδά (16 Ο᾽6 ὈΣΌΠΊ186, Ἔχργοϑϑοα οἵ 
᾿αρ θὰ ; [ὯῸΥ πάνθ ἢοΐϊ αἰϊοηρίοα [6 
οἴπεσ. Οπὲ οσ ἴνὸ {]Ἰυσιτα οι ν1]}} 
ΤΩΔΚΕ (ἢ 5 ῥ]αίπεῖ. ὙΠὰ ΟΠ ΘΑΙΟΡΥ ἰῃ 
δὲ. Μαίδπον οΥὐηἹῖβ ἴἴγοο Ὡδηθβ, Αἢδ- 
Ζιδῃ, ]οδϑἢ, δηὰ Ατηδζιδαῆ. Νον, 1ὖ ἃ 
ῬΙΌΠΛΙ86, ΘΧργαβϑαα ΟΣ 16, 45 ὈΘΘῃ 
τηδάὰς (0 τεροτὰ δνοτῦ βίδρ ἴὼ ἴῃς ἀε- 
δοδηῖ, [6 1Π15 15 ἃ ἔδυ τ 1 (ἢ ΠΙΒΊΟΤΥ ; 
Ῥυΐ 18 15 πτροὰ τῆδλὶ 8... Μαιζον ἀ065 
Ὠοΐ Ῥ͵Ιοίεββ ἴὸ σϑοοσαὰ ἴὰ 815 ἰδὲ (ἢς 
[.}1} ὨΌΡΟΙ οὗ συσοαβϑιοη5 ἴο ἴῃ6 ἴὨΣΟΩΘ 
οὗ αν, Ὀυϊ ΟἿΪΥ οὗ οχδὶ δι ης [δα 
τογαῖ ρεάϊρτες οὗ [65ὺ8 (Ὠχίβὶ ; (ἢδί (ἢ)5 
ΘΘΏΘΔΙΟΩΥ 18 ἢ 4}1} Ὀσο Δ ΌΠ ΠΥ 4 ἀοου- 
τηεηΐ ἀϊξάποι ἔτοπὶ 186 Οοβρεὶ (που 
ἱποογροταϊδα ἴῃ ἰΐ, δὰ παῖ |κὰ ΟΤη!5- 
δἰοῃ 8 ἅ16 ἰουῃά ἰπ [ἰκὸ ἀοσιπγοηῖβ, δηὰ 
ΕἰἸΞοΠΕΙ 1 [6 ]8ἢ Ὠϊδίοτγ. [{ἢ656 
ΔΙσυϊηθηῖθ ΠοΙΪὰ ροοά, ἴπθῃ δηγιπηρ 
.|κ6ὸ (Ὡς τσορύόδοῦ ὙΠΟ. πίοι 6 
ϑίσαυββ Ὀσηρ δραϊηϑὲ ἰῃῇς (Ἃἀοβροὶ οἡ 
[158 στουμά, 15 ᾿ὐτηρὰ ὈδΔοκ. ἴἷὰ ἴνο 
Οοβροὶβ ποτα ἅτε ἵν “Β6ΠΏΟΏ 5) Οἵ 
7651, ἰΠκὸ, γεῖ ἀἸβεσθηῖϊ ἢ τ ΔῺΥ ΠΏ ρ5. 
ΤῺΘ ῬΓΟΡΔΌΙΠΥ 18 (δῖ [ΠΟΥ ἅτὰ [ἢς 
8816 δοαπήοῃ. Νον, 1ἢ 51, Μαῖίῃεν 15 
Ὀουμᾶ ὉΥ͂ ΔΩΥ͂ ΡΓομηΐδα δοῖ ἴο ρυΐϊ [6 
ΒΕΙΟΏ ΟἹ (ἢ6 Μοιυπὶ ουἱ οὗ 115 ἢΪ5- 
[οΠοΔ] υἶδοθ, ἀρὰ ποῖ ἴο δα ἴο 1 οὔθ 
ποσὰ πΠΟἢ [6505 αἸά ποῖ οἡ {παῖ ος- 
οϑϑίου δοίιδ!ν ἀδ νεγ, [δ ψὸ που α 
ἴο Ποὺ τὰ σογημαςηῖβ οὗὨ ογά πα σΥ οτ- 
αἴ στ ἐχα πα ραΐῃ, ἴοσ ἴῃ 6 ϑθτῶοη 
18 ΔΡΡΆΣΘΏΓΥ ρἰδοθὰ θαυ οσ τΠΔὴ ἴῃς 
Ῥἶδος δβϑιϑιιεα Ὀγ 51. [αὐκ6, δῃὰ τΔηΥ 
Ταδίϊοιβ δῖ6 ἰηιτοάυσοα ψὨ]ΟΝ ψ6ΙῈ δΡ- 
ῬΆΥΘΒΓΥ ϑρόοκδὴ ὉΥ ἴῃς Τοτά δὲ οἴποσ 
Ὀπη65 δηὰ 1ῃ οἴμου σοῃῃηοχίομβ. Βιῖ 
[ὴ6 τιδίῃ Ῥυγροβα οὗ ὅ8ῖ, Μαιζμεν ὃς 
Ὀδεδῖ δηβνοῖθα ὉΥ ἴἢ6 δισαηροιηθηΐ 
ΜΏΙΟΝ Π6 845 δαἀορίοα, απὰ 1ἢ (6 15} 
ἴο ῥίδος (ἢ6 πον ἰὰν οὗ ἴῃς Κιηράοτῃ 
οὗ Ηδανθρῃ δἱ ἴῃ νῦν τὨτοβῃο!ά, δπὰ ἴο. 

1 8ε6 Μδοϊο]]δη, “Νενν Τοβὶ,᾽ Ρ. 411, Ὑ8ὸ 
ΠΟΙΡΘΑΙΟΒ 11 ΟἼγοη, χχὶϊ. 9, ΟΕ 808 οὗ 
7. Βοσμδρῆηδῖ τὴς σταηάβοη ; αἷξο 1 (σοι. Υἱ. 
3-,Ἀ ἢ ΕΖ, νἱῖ. 1--5, ὙΔΟΓΟ βαυθῃ σΘΠΟΓΑ[ΟΙδ 
ἃτε οὔ ἰεὰ, . 



[ἵν 

ΧΆΟΣ 11 ἴῃ σομηρϊεὶς ἴοστη, [845 οδυβαὰ 
Ὠἰπ ἴο δάορί 8η ογᾶδι 1685 υ5114] ἴο 15, 
[ἤδη νὰ βου ποῖ πάρα ἴῃ6 (ὐοσροὶ ὈΥ 
ἃ δὰ οὗ οἵἵγ οὐ πλακίηρ. Τῆηδὶ Ὠ]Οἢ 
ἴῃς οσΠς ᾿ἩΠ5Ὧ65 ἴο Θχίθηυδίθ 85 8} ἰη]- 
Ρογθοϊοῃ, ᾿ἰ5 ἰῃ ἕδοϊ ἃ βίβρ ἴῃ (6 τηδσοὴ 
ψῃοἢ τῃ6 Ἐνδηροὶϊδῖ ΤηθΔ}5 ἴο {γεδά. 
0 τιρδῖ, ἴδ, σοῃδὶβίβ [6 ᾿ΠΒΡΙΣΔΌΏΟΏ 
οὗ ἴῃς (ΟοἌβρεῖὶςῦ Ἡδρτε ἰῇδ6 ΡῥΧΥΌΡΟΓ 
ΔΏΒΜΟΘΥ ΜἘΠΜ)’ω;ἦ ποῖ Ὀ6 ὈὉΥ 4 ἋΠδοῖγ, Ὀυΐ 
ΌΥ 8ῃ δχδιηϊπδίίοῃ οἱ ἴῃς δοϊ8 οὗ 18 
ἩΟοΪΥ ϑεηρίυτο ἰϊβοῖ, Οὐ Ἰιοτὰ οἡ 
(ΟὟΤ ΟΟΟΑ5ΙΟΏ8 Ῥ͵ΓΟΙ σε ἴὁ ἴῃ6 ΑΡοϑ- 
[165 4 Ὠίνηθ συϊάδπος οὗ βοιηα Κιηά, 
ἩΗς 84γ8 (Μαῖῖϊ. χ. 19): “Ώ δα πεν 
ἀοῖνου γοῦ ὉΡ, [8Κ6 πὸ τπουρῃϊ ΠοΝ 
ΟΥ Μῇῆδϊς γδὺ 5Π4}} 5ρθὰκ: ἴοσ 1 58}]] 
Ὅς φίνεῃ γοῦ ἰὴ ἴῃδὶ βᾶτηθ δου ψ παῖ 
γε 514}} 9ρεαῖκ. ἘἙὺῸσ ἰἴ 8 ποῖ γὲ 
(δαὶ Θρθακ, Ὀυϊ (ἢ6 ϑρὶπὶ οὗ γουγ 
ἘαῖμοΓ ψΏ]Ο φροακεῖ ἴῃ γου." [πῃ 
5ι. Τὐυκὸ [6 βᾶσης Ὀσουηϊβα 15 ρίνεῃ: 
“Τῆς ΗοΙγ Οἰοβί 584}} ἰθαςἢ γοὺ ἴῃ 
[Ππὸ βᾶτὴς μοὺσ τΠπᾶὶ γε οὐρῆῃϊ ἴο 58γ.ὔ 
({υκΚο χΙϊ. 12.) [ἡ 8ὲ. Μασκ, οἢ δῃοίμεσ 
ΟΟΟβϑΊοΏ, [ἢ6 5826 15 τορεδίαδα : “ Ὑμαῖ- 
ΒΟΘΥΟΣ 50.411 Ὀς ρίνθῃ γοῦ ἴῃ (δὲ ΠΟυΤ, 
[ῃ4΄ 5ροαῖϊ. γὲ; ἴοσ ἰξ 18. ποῖ γα τῃδι 
ΒρΘάΚ, Ὀπὶ [Ώ6 Ηοὶγ αδμοβιὶ" (Ματῖκ χὶνὶ, 
11). [ἢ 186 ρτεαὶ ἀἰδοουγβα οὗ δι, Τ᾽ οἢη, 
1Π6 ἴοστῃ οὗ ἴ[ῖΠ6 ΡῬΧΌΣΩΪβα 15 ἀἰβεγεηῖ. 
““ὙΤΠΗ6 Οὐομηΐζοσίεσ.. .. 5}4]}} τθδοἢ γοῦ 
411 (Ὠϊηρβ, δηὰ ὕὑσίης 41} [προ ἰο 
ΥΟῸΣ τοιοιωρσαηος, ψὨδίβοονου 1 ἤᾶνα 
βαϊα υηΐο γου " (χίν. 26). “Ἧς ν]]}]} 
ευϊάς γοῦυ ἱπίο 41] ἱπιίῃ, ἴοσ Ηδ 5}4]} 
ποῖ βρεαῖς οὗ Η]πβοϊῖ; υῖϊ ὙὨδίδοενου 
Ηδ6 5}4}} μοδᾶσ, [πὲ 5ῃ4}} Ηδ βρβᾶῖ, διὰ 
Ης Ψ|}1} 5 γοὺῦ [Πϊηῦ8 10 οοτηθ᾽" 
(χνί. 12). ΟΥ̓ ἴδε86 ΡιΌμη1568, (ἢ6 ἴῆτοα 
ἢγβί ἅσὸ ἃ]1] οὗ οὔα Κιπά ; (Ὡς ἀἰβοῖ ῃ}] 65 
ΜΟΙ ἴο Ὀ6 δηδονοα ἢ ἃ ΡΟΥΟΥ ἠοῖ 
[ΠΟΥ οὐπ, ἰῇ οτάοσ ἴο ἴδεα δηά ἴο 
ΔΏΒΜΟΙ [ΠΕΣ Ὀεϊβθουΐοσθ. ΤΏ Ϊ[δϑὶ 
ῬΙΌΤΩΪ86 15 ἸΏΟΓΟ ζΘΠΘΓΑΙ : 1 15 ἃ ῬΧΤΟΙΏΪ56 
οὗ υπίου ἢ Οοά τὨτουρὰ Ηἱ5 ϑριὶπι, 
ΌΥ ψΒΙΟἢ συϊάδποσ ἰῃ ἰταϊῃ δη ν]ϑάοιῃ 
50.4}} Ὀ6 ρσίνθῃ (ἢ6 ΑΡροϑβίϊεβ, ποῖ τῃϑσεὶγ 
ἴῃ [Π6 οΙ515 οἵ ρεσὶὶ, Ὀὰξ δἱ 411} ε{π|65 τι τἢ- 
ουΐ ᾿μιϊΔοη. [ζ ἰδ ποῖ πθοθβϑατΥ ἴο ρῸὸ 
ΤΑΪσςΕΪΥ ἰπῖο ἴΠ 6 ἰπίεγρτγοίδίου οὗ [ἢ 656 
Ῥάββᾶρθϑ ; [ΠΕΙ͂Σ ζθηθγαὶ τη δδηϊηρ 15 Οἶθδσ, 
δηὰ ψμαΐονοσ ἴπδι τηδδηϊῃρ ἱποϊυ 65, 1 
15 σογίδῃ (παῖ ᾿ξ πηυβὲ ἱποϊυἀθ [Π 6 ῬΡΟΥ͂ΤΕΙ 
ἴο ψῖνε ἃ ἵπι6 ρίοίυσε οὗ ἴῃς 1,ογτὰ οἵ 
Ἰϊ8 ἀπά βαϊνδίίοῃ, ἰο ἴἴοβα ψῆο 5δουϊὰ 
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1Ιἰδῖδῃ ἴο ἴῃὴ6 Αροϑβίῖδβ᾽ ργεδομίησ. ὙὍΠῚ5 
ὙΔ5 ΤΠΘΙΓ ᾿ΟΥΚ ΟἹ φαγῇ ; [ἢ15 45 ρίνθη 
ἴ1ΠοΔ Ὁ ἴῃς Ιογὰ ἴο ἀο, «πᾶ 1 (ἢς 
συϊάδηος αἀϊά ποῖ δχίεηα ἴο [ἢϊ]5, ἴῃς 
Ῥτγουλϑο νου Ὀ6 ἀο᾽υθῖνθ. Ἐτομι ἴῃ 6 
᾿ιδίουυ οὗ ἴῃ 6 Οῃυτοῦ γε Κηον [ῃδὶ [ἢ 6 
Ὀὐνίηα ρυϊάαπος οὗ ἴῃς ϑριὶτις ἢδ8 ὁχ- 
[οπαθά ἴο ΔΎ οἴμοῖβ δ6ϑι 65 ἴῃ Αροϑ- 
(168 ἰῃ ἀἰδετθηϊ 'ᾶγ9 δηῃᾶ ;ζηθᾶβιγαβ. 
Βυΐϊ 411] να ἴὸ ὩΟΥ͂ σοΒοοΙη θα π]τἢ 15 
ἴῃ6 ρΡοβιιίοη οὗ ἴΠ6 Αροϑβίΐθβ. 1 τὰς 
Ῥτοιηϊδα οὗ (γίϑὶ ννγὰ5 {πι6, [ΠΟΥ ᾿ΟΓα 
αἰνεῖν συϊάεα ἴογ τηοῖγ τοῦκ. ΝΟΥ 
1: οου]ά ποῖ Β6 τηδἰπιδιηθα ἴοσ ἃ τηοιηδηΐξ 
ἴηδῖ (6 διὰ ψῃοὴ ψνᾶ5 σίνϑη [ΠΟ] (ΟΥ 
ΠΟΙ Ῥγοδομίηρ ψὰβ τι πάγανσῃη ἔγοτὰ 
ἴδ θη ΠΟΥ τοἀυςσεα ἴο ντὔηρ ἸΏ 6 
5816 ῬγΘΔΟΠηρ. [Ιἢ ροϊηΐ οἵ δοῖ, 1 15 
τηοϑβί ὑργοῦδὈ]6 (δι ἴῃς ἰεδομίηρ δηὰ ἴῃς 
νυτϊ τη ὈοοΪς ψατα [Π6 βδᾶῖὴθ6. Αἱ ΔῈῪ 
ταῖς, ἴῆς οπ6 δῃά ἴΠ6 οἴποσ ψοσα ππάοι- 
ἰΆΚϑὴ ἴῃ βίποὶ Ὁ] ΔἸτηθηξ οὗ [ῃ6 σοΟπ,ηλ15- 
βίου ρίνθῃ ἴο ἴη6 ΑΡροϑβίϊδβ ἴο ργεδοῦ τῆς 
Οοϑβρεϊ ἴο Ἔν ΟῚΥ ογοδίισγο ῬΤ]5 Ροϑι οη 
ἰθ ΟὨΪΥ ΔΡΡΙΙΟΔΌΪῈ Θχϑοῖν ἴο τῃ6 ἴνο 
Οοϑροὶβ οὗ 5.. Μαιίζεν δηὰ ὅι. [ἢ η. 
[τ 18 ποίδῦ]6 πούνονοσ ἴμδὶ τῆῃ6 ΒΑΚ 
Ομυτοῦ [48 αἷναγςὀ δοϊιονεά ἰῃδΐ 98, 
Ῥεῖοσ ψὰβ σοῃηξοϊοα νὰ δῖ, Μασκβ 
Οοθρεϊ, 88 8ι. Ῥαὺϊ νγᾶβ βῃρροβθα ἴο Ὀς 
στ (δὶ οὗ 8... ἴκ6.ὡ Βυΐ ψΠοῖῃεσ 
ἴΠ656 ὕνο σός ΜΠ] [Π6 βοορς οὗ 16 
Ι,οτὰΐς ῥσοϊηῖθο ΜΜΠ1 ποῖ ἀοερεπὰ οἱ 
(ῃ6 (Ὡδοῖ ἴμαὶ ΤΟΥ ψεῖα οοῃηεοίρα 
ψ ἢ ἴνοὸ Αροϑβίίθβ, Ὡουρῇ ἴῃ6 Ουτοῖ 
ΘΥἹ ἀθ Εν αἰϊδο θα τους ᾿ρογΐδῃσα ἴο 
(μδῖ : [ῃῆ6 πνίϊη685 οὗ 16 (ΟΠυγοῦ 15 οὗ 
δτοδῖοσ ᾿πηροσζίδησε ἢθσο, δῆς πδὰ Ὀοίοτσε 
ἢδγ ἴΠ696 ἵἴνο (σοβροΐβ, διῃοῃῦ ἃ 5. ΑΙΤΩ 
οὗ δροογρθδὶ ὙΠΌηρβ, ῥγοίθβϑιηρ ἴὸ 
ΔΚ ΟὨγχιϑὶ Κη ; δηα 5886 Ὥχρα οἢ 
ἴῃς ἔουσ δηἀ ἐχοϊυάδα 811] οἴθοιβ, το πρ 
ἴ(ἢε86 ἢ ἃ δου τ σανοῦθηοθ, ἔγοῖὰ 
ΜὨΙΟΝ ΜῈ ΤΩΔῪ ἰμίογ [ἢ 15, [μδὲ [ἢ (σοβρεῖὶξ 
οὗ Μαιῖς διά [1,κὸ, ἂἱθεῖῖ σοπποοῖσα 
ὙΠ [ἢ6 ὩδΙηδβ οἱ ἴοβε ῆο ψογ οὶ 
ἈΡοβί]68, ργεβεηίθα τῃῆ6 ηᾶρο οὗ [6 
βδὴδ (ἢ 51 25 (ἢ οἴδεσ ἔνο, δῃηα ροϊηῖοα 
(Π6 5ᾶῖὴθ ψγὰὺ οὗ βαϊνδίίοῃ. [1 οἰθανίηρ' 
ἴο τῆς ίουτ, δηά τε͵οοϊρς ἴῃς τεϑί, τ. 
Ομυτοῦ μνᾶς ποῖ συϊάςἃα ὉΥ ΔᾺῪ οχδοῖ 
ΤΏΘΟΙΥ οὗὁὨ ᾿μϑρΙσΑ ΠΟΩ ; ΤΏΔΗΥ ἰπθοῦο5 
αν Ὅδοη σοπδϑίπιοϊοα Ὀυϊ {ΠΟΥ 816 
ΤΩΔΙΗΪΝ ἴῃς ποῖκ οὗ [ΠρΟΪ]ορίδη5 ἴῃ ἰαῖοῦ 
ὕμηθ58, αἱ 5ὴ6 Ὀεϊανεά τγᾶς [ῃδῖ ἴη 
(ῃθ56 ὈοΟΚΞΘ ἴῃοτα νὰϑ ἰἢς τὰ, δηΐ 



ΙΝΤΚΟΘΌΟςΤΙΟΝ. 

παῖ ἰ ψὰ8 ντδ ὑπο αἰνίης συ ά- 
ΔΏΟΘ, δηά (ἢϊ5 ν5 κυβηςοϊοηῖ, ΟἿ οὗ (ῃς 
οἸάεϑι [Πδοσ65 οὗ ᾿Π5ΡΙΓΔΙΙΟΣ 15 (Πδἰ ἐΔοἢ 
ἩΠΕΟΙ νγὰ8 85 ΔῺ 5 συγ θηΐ ἰὴ [ἢ6 Ὠδηά οὗ 
τῆς ΑἸτ ἮΥ, υἱτογίηρ [ἴῃς κουπᾶς ψῃ ἢ 
[86 ΡΙΔΥΘΙ ταονϑά 1 ἰο υἱΐοτ, ἀῃὰ σου- 
Εὐδυϊηρ πὸ τλοσς ἴο ἴΠ6 αἰνίῃς τηυϑ5ὶς 
(ἰδῃ ἀοοβ ἴῃς δυῖϊδ ΟΥ ΡΓΡ6Ὲ ἴἰο [ἢς 81 
(αὶ ἴἢ6 ταυρίοδη τηᾶκε8. Ὑν1 [ἢὶς 
ΤΏΘΟΙΥ ΔῺΥ ἀἴξργέες οὗ Ἰηϑρίσαϊίοι νου Ἱὰ 
06 ἱποοῃρδῦῦθ. Νον ἴδε 76 ]5ἢ 
ἩΠΙ ΘΙ αἰνναγ8 566 πὶ ἴὁ ἤδνα τσοοοῦ- 
πἰδοὰ ἄδρτοοβ: ἄπο ἴῃς “Βα ΚοΙ,; 
“ Ὠδυρῆϊεσ οὗ ἴ[ἢ6 Μοῖςο," ὺὕὑρ ἴο [ἢ 6 
Ῥτορδεῖς ψιβίοῃ, δῃᾶ ἴο ἴῃ6 ἢϊρῇ δηὰ 
ῬΘΟΌΠΔΥ ἱμϑρισγαϊΐοη Ἂπ)ογθα ὈΥ Μοβ6ϑ8 
[ΠΟΙ ΜΟΙΘ βαυοσαὶ σιδάθβ Βιξ 816 
[Πδγα ποῖ (τᾶ065 1 (6 Νεὸν Ταβίδιηθηϊ 
οὗ ἴῃς Ὠοοῦίπα οὗ ερτοοο ὉΏΘΩ 
ϑι. Ρδὺϊ 18 δάνιϑβίηρ οὐ τς 5υῦ)]οοὶ οὗ 
ΤΩΔΙγΑσο, Πα 84γ8, “96 195 ὨΔΡΡΙΟΙ 1 
8.6 50 δὐυϊάς, δἴῖοσ γ Ἰυαρτηθηῖ ; 46 1 
[ὨῚπκ αἷϑὸ (αι 1 πᾶνε ἴῃς Ξρὶ τὶ οὗ σοα "ἢ 
(1: (ον. νἱϊ. 40). ΤῊϊ5 ψουἹὰ ΠαγΩΪΥ Ὁ 
οοῃδίβίδηϊ ἢ (ἃς ροβιοη [μαι 5ὲ, ῬΑ] 
Κηθνν Ὠἰγηβοϊῇ ἴο Ὀ6 88 8ῃ 1ηϑισυτηθηῖ 
Ρἰαγεὰ οὐ Ὀγ (6 Ὠδηά οὗ [86 ΑἸ ΠΥ. 
Ἧς 566π}8 ἴο δβϑϑυτως (παΐ ἢς 15 υιηρ 15 
ΟΝ ᾿Ἰυἀρτηρηῖ, τ] ἃ Β.ΓΟῚς; ΠΡΙΟ 5510} 
δ ἴῃς βδπ|6 ὕπο (αὶ 1ἴ 15 ἃ παρτηεπῃῖ 
ἴῃ δοοογάδῃος πῇ [6 τηϊηα οἱ (ΟΠ τίβί, 
ΙῺ Δηοῖ ΠΥ ρῥᾶβϑϑᾶβα ἢξ 5808, “ Τῆδί 
ΨΉΙΟΝ 1 ΘρΘαΚ, 1 5ροᾶκ ἴ'ξ ποῖ δῇες [ἢ 
Τοτὰ, Ὀυϊ 848 1 Ἴ6͵6 ἔσο] ἸϑὮΪγ, 1} [ἢ 6 
οομῆάρσῃος οὗ Ὀοδδίῃς " (2 (οσ. χὶ. 17). 
ΤὨδ56 65 816 αυϊ6 σοπδδίθηϊ ἢ 
ἴῃς οἷά [ἐν ]5ἢ νεῖν οὗ ᾿ηβρίγαίοἢ : ἴῃ αἱ 
Οοὰ :πϑρίγεὰ (ἢ6 ργόορῃοῖ (γουρ ἢ]5 
ΤΟΆΒΟΒ δηὰ τηηά, δηα ἴῃδὶ ἴῃ 6 πλοῦ 
[6 γσορῃεῖ νὰβ ἰεΐ ἴῃ (6 Ροββθβϑίοῇ 
οὗ Ἦ15 πδίυγαὶ ρονεῖβ δηα σϑᾶβοῦ, [ἢ6 
Ὠρῖος (ἢς σταάς οἵ ᾿Ἰ3ρ γος ; Ὀυΐ [ΠΟΥ 
816 ποῖ οοῃδβἰβίδηϊ ψ] [ἢ τηθτα τη θοδᾶ- 
ΠΙοαὶ νιον [δὲ (οά ἰοοῖκ Ῥοβββϑβϑίοῃ οὗ 
ἜΥΘΙΥ ΤΔΟΌΪΥ, βυβρεηαϊηρ δηά βυροῖβοά- 
ἐης ἰἴ, ἢ ογάδσ ἴο 086 88 ἃ τ ΟὈὮΡΙΘΟΘ ΟΥ 
ΔΙΩΔΏΙΘΙ 513, [ἢ 6 ΟἤΟΒΘ ΠῚ ἩΓΕ. 2 ΝῸΣΙ οδΔῃ 

λ΄ δες Ἰοδπ ας “ Θεϊεοῖ Ὀϊϑοοῦγβοα οἱ 
Ῥτορδεςγ,᾽ Ρ. 252. ((αιπἄρε, 1673. 

3 “ἐ ΤΉ δ δηςϊοηίβ, ἰπάοεά, γγεσα δοοιβιοτηδά ἴο 
5ΒΥ, . .. ἴδαιϊ ἴῃς βαςτεὰ ττῖῖεῖβ γεσα 85 ρθῦ5 ἴῃ 
[Ὡς μαπά οἵ ἴῃς ϑρίγιῖ, οὕ 85 ἴασρβ, ἔγοῖὰ ὙἘΣΟᾺ 
Ἧς ἀτενν νμδὶ ξουπᾶβ ες ρ]εδβεά, Ὑῆεβα σορτε- 
ϑοηίδ[ο8 σοῖο, Βονουοσ, ἱπιοηεα ΚΞΙΤΩΡΙΥ ἴο 
ΠΠἸπδιγαῖς οὔς Ῥοϊπῖ, πδιμοῖυ, ἴπαὶ ἴῃς ψογᾶς 
πἰτετεὰ οὐ τεοογάςα ὈΥ ἱπερίγεὰ τθῃ, ᾿γεγε [ἢς 
Ὑοτὰς οὗ Οοά, ΤὨςἪς ΟΒυγοῖ [45 πενεῦ δε]ὰ 

ἦν 

(15 1αϑὲ νἱϑνγ Ὀ6 Τοοοη 6 ἃ τ ΔῺΥ οὗ 
ἴλ6 σοπο] 5: οἢ5 οὗ οὐ Ποἴβι, βεείηρ ἰδμαΐὶ 
ἃ 51ηρ]6 ΡΘΟυ ΑΓ οὗ ΔΩ Κιηά [ἢ οτς 
οὗ ἴὴῆε υυτιῖεσβ ψου]ὰ Ὀς ἱμποοηββίθηϊ ἢ 
Ι-Ξ- Νογ οουἹἱὰ δΔῺγ αυεβίίοη οὗ 51:4]} 
Δ στοαῖ δ6 δαἀπμ δα ἰο ἰοῦ ἴῃς οδ56 ; 
ψδηΐ Οὗ ΠΔΙΠΏΟΏΥ, Ἔνθ ἸῺ ἃ δῃρὶα νοτζά, 
νου ]ὰ ονοτίῆτον [ἢ 6 [ΠΘΟΙΥ 85 εβδοίυδ!}ν 
ἃ5 ζιοαῖεσ ἀδθνιδίοηβ, ΝΌΣ 185 βοὴ ἃ 
ἴοππῃ οἵ ἰηβρίγδϊίου ἴῃς μιρῃεϑὶ, δοοοσάϊηρ 
ἴο ἴῃς 65} νον οἴζῃε ΟἹ Τεβιδπιθηῖ 
τ οΓ5. ΤῊ ᾿ηϑρ᾿ γαῖ! ου ψὨ]οΐ, ἰοανίην 
[6 δου 65 οὗ ἴῃ6 ᾿ὨΒρίγθα βρθακεοσ ἴῃ 
[Πεῖγ ἔοσος δηά [|η685, δα ἀδὰ ἴο Πίηὶ ἃ 
᾿ς δηὰ Ζθαὶ δηὰ πονϊθάσε, β0ο ἢ 85 
δχοροα «δὶὶ ἴμαὶ 6 οουἱὰ δᾶνα βἤδνη 
ψιίπουϊ [6 ἀἰϊνίης δἱὰ, 5 βεειηθὰ ἴο 
ἴῃς οἹά ἀοοῖοτβ οὗ ἴ6 αν, οἱ ἃ ὨΙΣἢΘΓ 
ἰπηᾶ, Αμά βοὴ δὴ ᾿ηβρΙ ΓΑ ΠΟ 566ΠῚ5 
Ὀεδὲ ἴο αρῖοθὸ νι (ἢ6 ἔδοῖβ οὗ [ἰἢς 
Νεν Ταβίδιηθηῖ, ὙΒαὲ δ8ι.. Μαῖιδεν 
Ἔχ ῖ5 οὔς κιηά οὗ οδβγδοίογ. 'ῃ ἢϊ5 
Οοβρεϊ, δηιὰ δὲ. ]οθῃ δῃοίῃοι, ἰ5 δά- 
τηϊτοἀ ὉΥ 41} οὔποθ οὗ δνθῖγ 5. ῇοο] ; 
δηα (ἢ]8 τηϊϑὶ ἀτῖβα ἔτοῦλ ἴῃ6 ψο ὈδΙης 
οὗ ἀἴεγεηϊ πδίυσγοϑ δηὰ ριῆϑ, Δηά ρἰδοςά 
ἷἱὰ ἀϊδεγθηῖ οἰτοιμπιβδίδησοβ Ὑῆθα (ΠΟῪ 
ντοῖθ. Τῆς ΗδοΪγ ϑριτῖ 15 οἣς δηά υη- 
οὔδηροδῦϊα, θυ: Ηδς δοῖβ οὐ ἀϊνεῖβ 
Ὠδίυταοβ ἰὴ αἸἤδσεηῖ νά 5, ἀπ υ568 [Π61 
δοοοσάϊηρ ἴο ἴπεῖὶγ δου ε5 οὗ τδᾶβϑοῃ 
δηἀ Τρροσίιη!ο5 οὗ Κηοσίθᾶμε. ΤῊΣ 
ΑΡοβἕδϑβ ἔδει (15 ψ θη ΤΟΥ ταϑοϊνεά 
(Αςἰ8 1.) ἴο ἐβοοβε 1ηῖο [86 νδοδηϊ ΌΪδες 
οὗ δῇ Αροβίία οὔα ψγῶο Πδὰ Τσοτῃηρδηϊδα 
ΜΠ ΤΠ 411} [ἢς ἔπ|6 [δῖ (ἢς 1,οτὰ [6518 
ΘΩΣ ἰὴ δηά ουξ διηοηρ ἴδηι: δυο ἢ ἃ 
οὔς ψουϊὰ Ὀς ἃ 4ιαϊ!ῆοὰ 688, ἀπ 
τὴς Ηοὶγ ϑρίτι νου] γίνε ἤἢπη [ἢς 

νδὶ [88 Ὀφοη Ξιϊρτηδιϊϑοά 848 ἴῃς τηοοδδηΐςδὶ 
[Π ΟΙΥ οὗ ἱπερίσαιϊου, Τῆς βδογεὰ Ἡγζεῖβ Ὑγεσα 
ποῖ τρδοῆίηοβ.Ό ΤΟΙΣ 561-οοηβοϊοιιβηθδ8 τγὰ8 
ποῖ δυβρεπάεά; ἜΤΕΣ ἀρνξ Ἡορ να ἴσα 

ὝΕΙΒ 5 ρεῖβοά ΟἿΥ πιθῇ ς ἃ8 ἴπεγ 
ἀνα ταουδά ὈγΥ ἴῃς ΗοΙγ Ομορῖ. [ζ 88 τηδῆ, 
Ὠοῖ τδο ίη65; ποῖ ὉΠΟΟΏΞΟΙΟυ35 ἰηπίΓΟΓηΘης5, 
Ῥαΐ Ἰινίηρ, τὨϊηἰκίηρ, τ ]]]πρ ταὶς, οτ ἴἢε 
ϑρίτιξ υδεὰ α8 Ηἰἷ ογρᾶπς. Νοσ ἀἱὰ ἱπερίγαϊίοῃ 
ἰκιοτγίοσε τι ἢ [Πς ἴστε ἐχεσζοῖθα οὗ ἴῆς αἰπίϊηοϊϊνε 
τας] οἰαγαςιογ βίο οὗ ἴπε ἱπαϊνίάπα!. 1 ἃ 
Ἡδεῦτενν νγῶβ ἰῃϑρίσεά, Ὡς Ἧθ5κε ΗἩδεῦτον ; ἰδ 
Οτεεῖκς, Βς “βαξε Οτεεῖκ ; ἰ δὴ εὐυοσαῖεα πηδῃ, 
Ἦδ “βαξζε δ ἃ τὴᾶδπι οὗ οὐ]ογε ; ἱ{ πηοσάυοσαίεά, 
Βς “ῥοξέ 858 βυοῖ ἃ τωδῃ ἰ5 οπί ἴο “ 
δ τηϊηὰ νγῶβ ἰορίοαὶ, ΒΘ τεδβδοηθά, 85 ἤδιυὶ ἀϊά ; 
ἱ σταοοηδὶι, ες νγοῖς 85 Ϊοῆπ στοῖθ. ΑἹ] (δ ϊ5 
5 ἱηνοϊνεά ἰῃ ἴῃς ἑαςὶ [μα οὐ υ5εὲ5 ΗἰΞ5 ἰηβίγυ- 
ταθηῖβ δοοοσάϊδης ἴο ἰδεῖς πδῖυσο." --ΌΡΟΣ, 
Ἅ Βγβίεπιαιίς ΤὨΘΟΙΟργ,᾽ νοΐ. ἱ. Ρ. 156. 



ἵν: 

᾿ς το μα ποοάρα, Ου τῆς οΟἴΠΟΣ 
νον, ἰδαὶ [185 ἱπϑρίγσεἃ (θοῦ Μὰ8 
ἃ ΙΤὨΘΟΠΔΗΙΟΔΪ ἰῃβίγυσηθηῖ, ἴἢ6 |68ς 
Ὧ6 πὰ βοὴ οὗ ἴῃς ΤἸιοσά, [ἢ6 τοτὸ 
τοι κα Ὁ] ποῦϊὰ ἢ] δνάθησς Πᾶνα 
Ὀδοῃ; δη οὔθ ῆοὺ δὰ ΠδνΟσ 8668 
Ηΐὰ, ψουϊὰ ἢάγε διγηβηδὰ (ἢ σηοϑῖ 
ΞΕ κιηρ Ῥχοοῦ οὗ [ἢ6 ΤηϊΓΔΟΌΪΟΙ 5. ΡΟΥΤΟΙ 
οὗ ἴξς ϑρπ Βυῖ ᾿ἴἴ 848 ρ]εαβοά 
(οά ἴο δοῖ 'π δῃοίοῦ ΤΩΔΏΏΟΣ, δηἀ ἴο 
βαίθος τοβ6 ὙΠδοῸ Ὀοΐ ὈΥ ἢ εἱγΓ ραβῖ 
κηονίεάσε δηὰ ὉΥ ἴῃς αἱὰ οὗ ἴῃς ἀϊνίῃὸ 
πωδῖ, ταῖρ ἢ τα κα (Π6 πον5 οὗ 56] νδ 0} 
Κηονῃ, Τῆς ἩΠΌΏρΒβ οὗ 5ῖ. Ῥδὺ] δῖἊ 
51} τόσ ἀϊβιίουϊ ἴο Θχρίδῖηῃ οὐ ἴῃς 
οἴδεσ ὨγροίμοθιβΌ Νοῖϊ ΟἿΪΥ ἃζὸ [ΠΟῪ 
[11 οὗ πλδτῖςς οὗ πη ἀϊνΙάπ:4] ομασγαςίοσ, Ὀυϊ 
[Π6 Αροϑβίῖίς Ηϊ! πγ56 17 08115 δι ἴοι ἴο 
(δ6 ἰδοῖ ταὶ ἢ15 ἴονδ, Ὠ15 σοηδάδῃοδ, 
ψ δὶ 6 081185 ἢϊ5 ““Ῥοδβίηρ," δῖ5. ΠΟΡ685 
οὗ 8} εδἴθπηδὶ ΟΥΟΎΏ, 8.6 {ΓῸῚ ἢ]5, 56 08- 
ΤΔΌΪΘ ΟΠ, δηἃ 1 8016 οΆ868 ΔοΙΔΙΠΥ͂ 
βαρασζαίθὰ ἔσγοτῃ ἴῃς ρῶς οἵ ἴῃς ἀϊνίης 
ΘρΙΠὶ, ([ἢς δοῖιδ] ργεβθηςς οὗ ψῃ]οἢ σι 
Ὠϊηλ, ἰο ρυϊάς δηὰ θη] ρῃϊθῃ ἢ15 [Πὸ, Ὡς 
ΠΕΡΟΙ [ΟΣ Οἠδ ΒΟῸΓ ἔογρεῖβ. [Ι͂ἢ ἴῃς ΟἹὰ 
Τεκιδιηεδηΐϊ, ἴῃς οουηίογρατζί οὗ 58. Ῥδὰ] 18 
αν ; δῃὰ ὯῸ τϑδᾶοσ οὗ ἴῃς Ρ581π|5 
σΔη ἀουδὶ [ῃδἴ τδηγ οἵ {πο ῚῚ ̓νοσαβ δηὰ 
Ἰῃοἀδηῖβ 8:6 ἴσοσῃ 1 αν 5 ΡΟΓΒΟΏΔ] [τ ; 
ΠΟ Οἠβ ὁδΔῃ ἀουδὲ ἴἢδι (ἢ15 15 ψγῃδὶ χῖνοδ 
ἴῃς Ὀοοΐ 115 ἀδεροϑὶ ναϊυθ. [1 τς δῆγ- 
ἢγχοὶ ὑϑαΐπὶ 15 ἴῃ6 τοῶϊ ουὔυδρουτης οὗ 
Παν] 5 ρβϑηϊζθηςσο, ἴογ ἃ β[ῃ. 411] ἴόο τϑϑὶ, 
11 18. 411} οὗ τηϑδηΐηρ [ῸΣ 411} 5: βΏουα, [{, 
ΟὨ ἴῃς οΟΙΕΥ δαηάᾶ, ψὨΟΝ πο 6] 5ἢῃ 
ΠΟΙΩΓΩΘΩΙΔΓΥ͂ ΒΌΡΡΟΒ65, ἰἴ 18 Ὀυ1 ἴ[Π6 ἰτὰ- 
Ραϑϑῖνα υἱΐδγδηςς οὗ (6 ΗδΪγ ϑρὶπῖ, ἴο 
ΏΙΟΝ Ἀνὰ ΙΓ 5065 ΟὨΪ ἴπ6 5ιὉ- 
βουνίθηΐ του ἢ ΟΥ (Ὧ6 τηφοῆδῃϊοδὶ πδηὰ 
οὗ ἰῃς βογίῦο, [Π6Ὼ 1ἰ τυδὶ Ὀ6 τοδα ἰὴ ἃ 
ὨΘῊ 5686, δΔηα νι ἃ ἀἰβεγεηῖ δια ς 
ἔτοιῃ ἴῃδὲ ἴῃ ψ ΏΙΟΝ τς ΟΒυΣΟΙ δᾶ5 Ἔν Ὸσ 
τοραταδὰ ἴἴ, Νὸ ἀουδὲὶ ἴῃς ποσὰ οὗ 
ἴῆς Τοχά ἴο ἴῃς Αροκβίίεβ, 'ὰ 8ὲι. Μαῖ- 
πον δηὰ ὅῖ, Μαῖκ, 45 αυοϊεά αῦονε, 
ΔΙΘ ΒΌΟὮ 85 ἴο 86επὶ δἱ ἢιϑὶ ἴο ρὶνο 
οοἴουσ ἴο ἴδ6 νἱοῖν οἵ ἀϊεϊλθοῃ. ΤὮΘΥ 
Ὀεϊοηρ Ὠόνενεγ ἴο ἃ ν 6] Κηονη Οἷ455 
οὗ ποραῦνε βϑϑῃηΐθηςθβ, ἰῇ ψΏΙΟΒ (ἢς ἤτοι 
ΤΑΘΙΛΔΌΘΣ 15 ἃ ἀ6η14], τηδὰδ ἢ ΟΥΟΕΙ ἴο 
δεῖνα τῇσιοτιοδὶ ἔοσος ἴο ἴῃ6 βεοοηά, “Ηδς 
τῃαϊ ὈδΠονοῖ οὐ Με, Ὀοϊονοῖῃ ἢοῖ οἡ 
Με, Ὀυΐ οἡ Ηϊπ [ἢδὲ βεῖ Με" (Το χίϊ. 
44). Τα σδῃποῖ μηθδῃ (Πδὶ ἃ ὈΘΙΙΘν ΟΣ 
ῖ5 ποῖ ἃ ὈδΠενοῦ; [6 δδῆβε 15 Ὀσουρσῃὶ 

ΙΝΤΕΚΟΘΌΟΤΙΟΝ, 

ουξ Ὀγ ἴῃς σοπηηεηῖ, “ Ης (παὶ Ὀο αν οι ἢ 
οὔ Με 15 πμοΐ ἐο ἐέ ἐλομρλξ 97) ας δεῤίευίμρ 
οῃ 742, Ὁὰϊ οὐ Ηΐ τΠδὶ βοὴ Μο." Ιὴ 
{κ᾽ τϑηποσ, “του Παδὶ τοί ἰδ πηϊοὸ 
θη, Ὀυΐ υπῖο οὐ," ἐδῃποῖ τηθδῃ (Πδὲ 
ἴοτο δά Ὀδθῶ 0 116 υπῖο τηθῃ ; ἴδ6 
ἰας(8Β 96 [ἢ6 σομίγασῃ ; Ὀυὲ (δῖ (6 
Ι6ὸ ὕυηΐο τθὴ 15 ῃοὶ ἴο δέ ζλοιρὰξ ὁ ἴῃ 
Πφοιῃραγίβδοῃ ἴο (6 |ἰὸὰὸ ἴο ἀοά. ΤΈἘΘ 
Ὠοραῖνα 18 οὔθ οὗ τδουσῆξ ταῖθοσ [ἤδη 
οὗ τὐϊηρθ: “)ο ῃοῖ [Ὠηκ οὗ... δὑυϊ 
οὗ... .," Χο. ὕργροιμ (δὲ νῇο]6, τπ6 
ΘοΙρίσο ρᾶϑϑαροβθ ἃ: οοῃδίβίδης σι [ἢ 
ἴμ6 Υἱὸν οὗ ἃ ἀϊνίηε δϑϑιβίδῃοθ, οοσῃρ δία 
ἴον 15 ρυγροβθ, ν]οἢ [86 ἀἰνίης ἘΠ ΘΓΒ 
Θη͵ογαα ; θυῖ [Π6Υ ἀο ποῖ ρὶνε (ἢ πηϑδῃ8 
οὗ σοπϑισυςηρ ἃ ὑγεοίβε (ἤδΟΥΥ οὗ [Π6 
τος δηὰ τηδᾶϑυσγο οὗ τῆς ἱπϑρίσαίοη, 
ΤὨδ ῥγδοῖςδὶ αυεβίοη ἔοσ ἴῃ6 ΟΒυσοῦ 
15, ὮΥ ἀο να ὈεΙενα παῖ [86 ὄνδηρο- 
1|15Ξῖ5 δπὐογθά ἃ ἀϊνίπο Ἰἰρῃϊ 'ῃ (ἢ νουΐκ 
ΜΠ Οἢ [ΠΟΥ Ῥετίοσηοα ΤΏ δῆϑθνες 
νου ἃ ὕες: 1. Τὶ ψ͵ὰ ἃτὸ τοἱὰ ἴῃ 
[6 Νεν Ταβίδιηθης ἰπαὶ ἢοΐῖ ΟὨΪΥ [ῃ6 
ΑΡροϑβῖῖεβ. Ὀυϊ ἴῃ6 ϑανθηίγ, δῃὰ (ἢς ὕτθ- 
ἴὔγθη δὲ ἰαῦρθ, ἀϊά ἰῃ ἴδοϊ δῇ) οῦ δηὰ 
Θχογοῖϑα [ἢ]15 αἰνίης ΧΙ ἴῃ ΤΩΔΩΥ͂ ἩΔΥ5. 
Αμὰ {1018 3814 ἴῃδς ἴξ 15 διρυίηρ ἴῃ ἃ 
οἴγοϊα ἴο ῥζονα ἴὩ6 (οβροὶβ ὈΥ τῆς υῖϊ- 
685 οὗ (ἢς (σοβρεῖβ, ἴῃ6 ἰοϑ ΟΥ̓ οἵ 
δῖ. Ῥαὺ] (1 ΟΟΥ. χΧὶδ, 9, 10) δ ῖκο5 ἰἰ 
ΟἸδασ ἰῃδὶ ἴῃς δχίβίθησε οὗ ϑοῖης δΈρΕοΙ- 
ἈΑΙΌΓΑΙ σἰἣθ ἴῃ 15 Ἐἰτη6, 15 ἃ πηδίϊου 
Ὀεογομά ἀτιριμηθηῖ, Ηδ βρθαῖκβ οὗ τῃδιῃ 
8.5 ΟΔΙΓΩΪΥ 85 ΒῈ Νουα οἱ ἴῃς οοἸἸΘςοἢ 
ἴον ἴῃ βδιπἴβ οὐ ἴῃε ἰδςϊ οἵ Ηἷ5 ἰτηργβοῦ- 
τοηῖ. Νον ἰξ 15 ᾿πηροβϑὶῦϊς ἰο ταΣ Κ 
ἴῆαι 1Π656 οἸΠΒ᾽ ψογα δηθὰ αὐτοδὰ ἰὴ 
ΒΟ ἢ} Ῥγοξιβίοη δῃὰ ουσῇ αἰνοσβιγ, δηά 
γεῖ χε] ἃ οστ ἴθοβα ἡ ψοϑς ψοτῖς 
ἴῃς ψ016 οὗ ([ῃς Διζαγα ργοδοπιηρ οὗ (ἢ ς 
συγ τυδῖ πορᾶς ἀδροηα, 2. Τμδί 
1ἴ νγὰ8 Ὡοΐ 80 ὙΠ ς]α, τγἃ8 [η6 φοπογαδὶ 
Ὀε]εῖ οὗ ἴῃς ψῇο]6 σμυτοὺ ; 1ἴ τᾶν Ὀδ 
δϑβυτηθα Ποῖα ἴπδὶ ὉΥ ἴῃ γϑϑὺ :5ὸ ΟΥὨ 
1πεσοαῦουῖβ [ῃ6 ΕΟυΣ (σοβροῖὶβ ἢδα ᾿βκθῃ 
ΠΟΙ ρῥΐδος 88 ἴῃ δοςγεαϊ θα δοοουηῖβ οὗ 
(86 1πἴἶ οὗ ἴῃ6 Τιοσὰ, 5. Βυΐ (ἰς ἤτοι 
Ρίδος ἰη ἴ6 ον άδησο ψ1}} αἰνναγβ Ὀεϊοης 
ἴο ἰῃῆς οσοηίοῃῖβ οὗ ἴῃς (οβρεῖβ. ΤΏΘΥ 
Ὁπηρ Ὀδίοτε ι5 ΟὨσπδι; δηὰ Ηδ ἰ5 
θῖνα. ΤῊ ἀρυηθηϊ ἢδ5 ργενδθά 
ΠῚ ϑότὴθ νὯο πουϊὰ ποῖ μᾶνα Υἱοὶ δὰ 

1 8ες πεν, “Νεν Τεβὶ, Ὀἱοι 3, βεςῖ. ἐς ; 
ἔκιϊκα χ, 20, ἰδ ἃ ςδδε οὗ ἴΠ 6 ξᾶσῃης Κἰηά, 



ἹΝΤΕΚΟΒΘΌΟςΤΙΟΝ. 

ἴο ΔΠΥ οἴει, “765 ἩΤΙΙΟΙΣ," β8ᾶγς 
Ἐουδϑθθδι, “νου Ὡδνοσ ἢδᾶνα ᾿ηνοηϊοά 
ἴμδς τοπε---ἰῇδί τόσα] ῖγ. Απὰ [(ἢς 
Οοβρεοὶ 85 στηατκ8 οὗ {τὰ 50 στοαὶ δηά 
δι τ ρ,, 50 ΡΟΓίδουΪΥ ᾿ηἰγ 40 ]6, [Πδὲ (ἢ 6 
Ἰηγθηΐοσ οὗ (ποῖ ψουὰ Ὅς τῆογε 845- 
τοὨ ἰϑῃϊηρ' ὄνθὴ ἴδῃ ἴῃ6 Ὠδτγο. ἢ [ΙΓ κα 
οοὐἹὰ Ὀ6 56 ΠΟΌΒΙΥ Δρργεῃοηπάςα [ῃδί ἴῃς 
σδυτοῦ δηά στηδηκιηαὰ νὰ ΘΥΕΙ ΔΙ]ΟΥ 
1156} το "ε χοῦ δα οὗ [δες Ὠϊινίῃς Ρῥιοῖυτα 
δΔηα ρτοβοπίπηθηΐς οὗ (γί, Ὀδοδυβε οἵ 
ΒΟΙῺ6 Τ6Δ] ΟΥ [ΔηοἸδα αἸΒΟΙΟΡΔΏΟΥ͂ Ὀδίν ἢ 
τῆς ἴουγ Ενδηρθ ϑι5 ; [ῃαἱ 1 ψου]ὰ ρδτὶ 
ψιτἢ [ἢ ῥτγθοϊοιβ δ υϑίδησα οὗ ὨΔΙΙΏΟΏΥ, 
ἴον ἴῃς β4κὲε οἵ βδοῆϊα βηδαον οἱ ἢδι- 
ΤΠΟΏΥ, ΠΕΝΟΣ ἴο Ὀ6 ἰοιπά ἴῃ Δ ὈΟΟΚΒ, 
δΔηἃ ὨδνΟΙ ΡὈΤοση 56 ἴο τ. ἰῃ ἴῃ656 ; [Ὡ6 ἢ 
Ἧ6 τηἱρῆς (τε ὉΪ6 ἔοσ τἴῇ6 διῦιγε οὗ χ6- 
Ἰισίοη. Βυῖ (ΠδΥ ᾶνα οοσης ἀον ἴο υ5 
80 [ΔΓ7,πο ρου [ἢ6 5ιγθηρίῃ οδ Ὠἰϑίοτο δῖ 
δυρυπιθηΐῖ ἴπδὶ (ΠΟΥ πεῖς ἱηἀεοὰ νηδῖ 
ΠΟΥ ἃτὰ βυρροβεά ἴο ᾿ς, Ὀυϊ ὑροῦ [τς 
ἱηναγὰ ἴοτοθ, ΕΥ̓ ΨὨΙΟὮ [ΠΟΥ ἢγοι 5ῆδιν 
5 ΟΠηβῖ, δηὰ [ἤδη ᾿δδαὰ ι.ι5 οδρῖϊνε ἴο 
Ομ βῖ, Νονοῦ Δ} 5ρᾶζκο |κὸ [5 Μδῃ ; 
ὩΘΥΟΙ Μ8Ὸ ἴονα ἰἰκὸ [ἢ195 ἴονδ ; Ὠδνοῦ 
ΒΌΓΙ ἃ [6 τγαϑ8 56 οἡ δδγίῃ Ὀοίοσζε; 
ὨΘνΟΙ αἰά τς ἀἄγεάτῃ οὗ ροδῖ, πδυοσ ἴῃς 
Ἰηδθποϊς οὗ ὨΟΙΌ-ΟΥΒΉΙΡ ἱτηδρίης βυςἢ 
ἃ Ὀοΐῃρ τι βυςοῇ τιβάοιῃ οἡ 15 1105, 
δυο ἢ ἰονὰ ἴῃ Ηἰ5 Ὠοασί, νι ἃ ομδγαςῖοσ 
80 Ὀδϊδηοςα δηά οομρϊεῖα, 1} οἸαῖτης 50 
Οὐ ΒΡΟΚΘῺ 8δη4 80 ἰοῆγ, ἰοϊηδαὰ ἴο 80 
ΡῬτοίουηῃα ἃ ὨυμὙ δηα 80 ρϑηῖς ἃ 
ΚΙηάπ685 ἰοννατὰς ἴἢ6 ρδϊηβαγοσ, [Ὁ 
Ἰηδοοά, ἃ5 σεῖο δηά οἴδοῖβ [6}} ι.5, ἢ6 
18 Ὀυϊ 4 αἰξοῖρὶς οἵ ἩΠ116ἱ, [Ὁ] νης 
ΘΧΘΟΙΪΥ ἴῃ 8 τηδϑίοι᾽ 5 ἰοοϊβῖθρϑ, ἰεΐ τ15 
566 (15 ΗΠ1116] Ὀγουσῆς ἰοσίῃ, ἴμδδῖ να 
ΤΠΔΥ ΔΟΣΏΙΟ δηοίδεσ, αἷδο ἀαἰϊνίηςὶ 
ἘΝΕΙΥ ΟἿδ ΚηοΒ, δηᾶὰ Ὀε] 1250 ἢ 85 
ἴἌΚοη [ἢς χοῦ ]6 ἴο 5πεν,3 [δὶ [ΠΟΙ 15 
Ἰηάδοά Ὧο σΟΙΏΡΑΙ5Οη ροϑϑὶ]ῖ6. Τῆς 
ΝΟ ΠἝΏΘΑΙΟΡΊΘ8 ΙΏΔΥ Ὀς ἀϊδῆοσυϊ ; (ἢς 
ἰαχὴ οὗ Ογτεηυ5 ἃ ρεγρεῖυδὶ ρσοῦϊετ ; 

. [6 ἀδγ οὗ ἴἢε ἰαϑῖ ράββονεσ ΠΊΔΥ ΘΧοῖ- 
οἾ586 σοβ ἴο ἰῃς ομά, Βυῖ ἀο οἵ ἀο 
ποῖ τ[ἢ6 Εουγ Οοδβρεῖβ σοηάδυοςὶ τ.5 ἰηΐο 
ἴῃ Ργαϑθηος οὗ (ἢ6 841η6 [65:5ὺ ΤῊ ΪΚ5 
'5 ἴῃς τεὰ]ὶ ἰββϑιθ. Τῆς ΟΠυτοΟἢ [45 ἰοὺς 
δίῃος 56 {δὰ ΠῸΥ σον οϊίοη οἱ (δ 5 
Ροϊηΐ ; ἴῃ τῆς σοβρεῖ]ς, ςαςῇ δηὰά 4]]}, 586 
Π85 Κπόονγῃ ΟΠ σσῖ, Απὰ ἢ τῆς 16 δηὰ 

ι “πη. 
3. ὁ }εβὺΞ διά ΗΙ]]οὶ." 

ἵνὶ! 

οἤδγαςῖεσ οὗ [6915 ἰγδηβϑοθηά [ἢ6 ΡΟΝΟΥ 
οὗ τπηδηβ ἰηνοηοῃ, [ἤδη ἴἤσγο τλιβὲ Ὀ6 
ΒΟΙΩ6 ΟΔι156 ὨΙρΡΉΘΓΙ ἰἤδη τηδη᾽ 5 ἱπυ ΘΟ. 
ἴΟΥ βυσῆ ἃ Ῥοτίγαϊϊ : 1 τῆς Βαπά 18 ποῖ 
Ὠυηδῃ ἴπαϊ ἀτον 1ἴ, ἴΏδη 1 τηῦξ Ὀδ 
βοιηθι πίη τότ ἤδη ἢυδη. Βυῖ νε 
ΤΊΔΥ 50 ἕλυῖμοῦ, ὙΤΠδ οἰαίτη ἴοσ ζτθδίου 
δνϊάδηςς ἔογ ἴῃς Οοϑρεῖβ, δὰ 4 στηοτε 
Ἔχδοῖ δρτθοπθηΐ ἴῃ Ἔν σῪ ἀδίαι, 15 ΡΌΓΟΙΥ 
ΔΙΏΒοΙΔΙ δὰ ἀγΌ ταῖγ. Νὸο οἴδμογ θοοΐκς5 
Διο  ἴἤο86 ΜὨϊοἢ '᾿ὰ τεδὰ πῖ πἢ- 
ἀουδιης ἔα: ἴῃ {Παῖσ χορ ΘΠ 688, ἢᾶν8 
β οἢ ον]άξηςα ἴο 5Π6}ν (ῸΣ [6 ὶγ ἀδβοθηΐ, 
1,εἴ ΔΩ͂ ΟὨΘ (πϊηκ ον ἢ6 μουἱὰ 5εῖ 
δῦουξ [ῃ6 ρῥγοοῦ τῃαῖ ὙΊγρ στοῖς τῆς 
ΖΕ ποιὰ 45 ψὰ ἤᾶνα 1ἴ, οὐ Ῥίαῖϊο ἢϊ9 Ἐδ- 
ῬΟυΌΙς, ἀθὰ ἢ6 ν1}} ματγάϊν Ὀ6 δῦϊ]ς ἴο 
τηδῖο ἃ ἢσϑί βῖοθορῃρ. Τυβι Μασῖγσ, δῦουϊ 
[Ὡς αὐ α]6 οὗ [Π6 βεοοηά σθηΐυσγ, [45 
αυοϊοα τἢς6 (Οσοθροὶς 50 ἔγθεῖγ, [αὶ νὰ 
Δ1Θ δϑϑισοα οἵ (ἢεῖγ οχίδίθδῃοδ δἱ (μδὶ 
Ἐπιὲ δῃὰ οὗ ἴδε βυὐδϑίδηςς οὗ τποὶγ σου- 
ἰδηῖ8, ΗἹ9 αιοίλιίϊοῃ8 τὸ ποῖ ᾿ηἀορὰ 
ὙΘΓΌΔΙΪΥ χοῦ; Ὀπὶ 1 νὸ ὈΥ ἴο ἐνδά8 
106 δαπηϊπδίου [δι 6 χυοῖα5 οἵἷγζ Οοϑρεοῖβ, 
οὔ ἴδε στοιηά οἵ ἴἢ686 νοσγῦαὶ ἀἸ οσοηςος, 
[θη ἰῃ6 αἰϊογηδῖνα διηθσρβοϑ, οὗ 4 ἤδἢ 
Ὑὶη655 ἴο [86 τηδὶη ἴδοι οὗ [6 σοδρεὶ, 
Ἰηο]υάϊ!ησ 41} [ο86 ψηϊοῦ τἷδοα ΟὐΓγ 
Ἐδάδοσιογ οὐ (ἢς ἰἤτομς οἵ Ὀινίῃς ϑοη- 
ΒΡ, ἰῇ (88 Οοϑροῖ ΟΥ̓ ]7υβϑη.}Ώ Τί 
Τυβῃ ἀϊά ἱηάξοά σοτροςθα ἃ ΟΟ506] ἴοσ 
ὨἰσηβοὶΓ οὖὐ οὗ (ἢς τηδίοσιαῖὶα [δὲ δά 
σοομλθ ἀονῇ ἴο ἢϊπγ, [ἤδη ἴῃο56 τηδίθγ18}5 
Ὀδοοιὴς ὩΘῚ ανϊάθησθ, [Ιἰ 15 ΒΟύΤανΟΓ 
σοτῖδίῃ ἴπαι Τ[υ5ῖη Καον (ἢ ὨΙβίοσθβ οὗ 
1ῃὴ6 1,οταδβ [τἶὸ, ψῃ]ο νὰ ς4}} [δ6 
Οοβρεὶβ. Βιυῖ νε ἃΓ6 ἀϑκβϑα ἴὸ ΔΡΡΙΥ͂ ἴο 
ἴΠ656 ὨΙβίΟΥ65 ἃ [εϑὶ οὗ ρεγίδοϊ νεσραὶ 
ἀρτοειηθηῖ, ψὨϊοὴ του ποῖ ΔΡΡΙΥ ἴο 
ΔΏΥ ΟἾΠΘΙ Ὠϊδίοτιθ8. ῬΏΥ βῃουϊὰ νὰ 
Ἔχροςῖ 1ἴ ἴο ΔΌΡΙΥ οτο  [ἴ15 δῃηδνοσοα 
““Ῥροδῖι56 ἴπ656 ὈΟΟΚ5 ἃζὸ αἰνίπο ." δυϊ 
ΨὮΥ 58οι]α δὴ διηουηΐ οὗ δρτϑαπηθῃς 
ΠΙΟἢ σου 6 5θγν] δ ἸΔΈ] Οη ἴῃ 
ΟΥΑΙ τπΠίειβ, Ὁ6 δὴ δρριορτδῖα 
διθυῖϊα οὗ ἱποριγαποη  ὙΤὴῸ Τοῦ, 
ἍὮΟ ὙΟΙΟ ποῖ ΔΠΓΏρΡ ἢ ΓΟΝΘΙΘΏΟΘ ἴῸΓ 
ΓΠΘΙΓ βδοσγεα Ὀοοκβ, τϑοορηϊδοα νϑυῖοιβ 
ἄορτοας οὗ ᾿ῃβρισαοη, δῃὰ ἴὰ6 Ἰοναεβί 
μὰ5 ἰπδὶ 1 ΨΏΙΟΝ τἢ6 ΘΔΓ δίοῃθ τγὰβ 
δησαραά, δΔῃηἀ δὴ δχίθγηδὶ νοῖὶςθ ψὰ5 ἴῃ 

Δ 866 δὴ ἱπροηίουβ διριιπιθηῖ, το ἔοστος 
ἴῃ συὐϑίδηςε οὗ Με. ϑδα]ονβ οὶ, ΤῊΣ [μοοἱ 
ἀοὑΡε}." . 



Κν1ὶ 

ΒΟΌΣΟΘ : ἴ[Π6 ποχί νβ ἰῆ6ς ἄσθδῃ, ἴῃ 
ΠΙΟΣ [6 τηϊηἀ δηά ποῖ ἴῃ δἂγ τεςεϊνοα 
(η6 ἰηδρίγαϊίοῃ, ᾿ἩΠ|181 {π6 ὈΟΟΙΪγ δηὰ 
ΤηθηϊΔ] ΡΟΥΘ ΘΙ ἴῃ Δῦσγδηςδ ; [ἢ6 
ῃοχὶ νγὰ8 [6 ψακίηρ νἼϑίοι, ᾿ῃ ὨΪΟἢ ἴῃ 6 
τηϊηἀ [ῃδϊ τεοεϊνοα τΠ6 ἀἸνη6 ΡΥ σϑ ἢ 
γγὰ8 ΔΨ ΆΚ6 δηά δεῖνα : ἢ }σῖ (ἢ ὨΙρἢσβὶ 
οὗ 411, νουςῃϑαίςα ἰο Μοβδ5 δίοῃεβ, 5 
(δὲ ἴὴ σῇ ἢ τἤετε γὰβ ποῖ δνθῇ ἃ 
νἱβίοη, Ὀυϊ ἃ ἀϊγτεςῖ σου Δ Π]σΔΙΟΏ ΓΤΟΌΤᾺ 
Οοά, ἴο ἴῃς 58οὺ] δῃά εριπὶ οἵ ΗἹ:ς 
δοσνδηῖ, Βυῖ ἴῃ ἴῃε (Ὠυτοῦ 50 τη8 
ἩΤοΙΒ ἤανα ἱηνεγίοα [ἢϊ8 ογάδσ, δηὰ 
[ΠΕ ἀστηδμά ἔοσ {πε γ σοηςσρίίοη οὗ ἴῃ 6 
Ὠἰρῆθδε ἱμϑριγαῖῖου ἃ σοΙηθρ]οῖα ονοῖ- 
της οὗ ἴῃς δου] 165 οὗ τῃς νυτιίετϑ. 
Τῆς ΟἹὰ Τεβίδιηεηΐῖ δηά (ἢ ΝΕ 816 
ΑἸκα Ἰῃϑρίτεὰ : δηὰ ἰξ 15 ηοῖ ςοσίδιη τ[ῃαϊ 
ἹΜαϊπιοη 685 15 τοᾺς δηα τῆς Γ(ὨγΘΔη 
τ[ποοῦϑὲ τιρῦϊ. ΕῸΓ ΠΕ ΠΟΥ ἸΠΘΟΙΥ οδῃ 
[ῃς Ἔχρτθ55 ἀθοϊασαϊίοη οἵ Ηοὶγ ϑοτρίυγα 
Ὅς οΪαϊτηοὰ : 1 1 οου]ά, τῇς υσβίοῃ 
πουϊὰ Ὀς ἀδοιάοεα. ὙΠ τερασζά ἴο [6 
ποοὰ οὗ νεῦῦδὶ] δρτθοηδθηῖ, ΤΠοΪοκΚ ἢδ5 
ΒΘ ἴδ ΠΟ ΟΙΠΟΙ ὨΙβίουθα Ἄχῃιδιῖ ἢ 
ΟΥ 16 δχρεοίοα ἴο ἀο 580. οαβ ϑ8ῖ. 
Μασὶς οὔημἽὶ ἴῃ6 βεπῆοῃ οἡ ἴῃ6 Μουηΐὴ 
Ουπιβ τοϊαῖθα ἴἢ6 νϑηροᾶῆοθ ψὨϊοἢ 
ΑΙΟΧΑΠΟΣ ἴῃς Οτοαῖ ἴοοκ οὔ ἴδε 
Βιδηομιξβ, Ὀδοαυβα [ἴἢ6 (ΑΠΉΪ οπὶ 
ὙὨΙΟΝ ἴοΥ ἀεδοοηάςδα ἢδά Ὀεϊταγεὰ τς 
ΤερΪὶς οὗ ΑΡοΪ]ο, αἱ Μι]Ἰείμϑ, ἰο Χογχαβ: 
Αὐτίδῃ 88γ8 ποίμιηρ δροιΐ τ, Τῆς ἔχ 
ἱποϊϊ δύο ψουϊὰ θὲ ἴο ἴπ]ηῖς τὶ ν δὶ 
[6 οτεάυϊουβ Ουγυ5 τεϊαῖθβ, δηά τὴς 
ΙΏΟΙΘ ἱὑπιβί ΜΟΥ ΑΥΤΙΔΏ Ρᾶ4885635 ΟΥ̓́ΕΓ, 
ὭΘΥΟΥ ἰοοῖς ρμΐδοθ. Βυΐ ϑίγαρο 4150 
τοοοτάς ἴἃ δηὰ αιυοίος (Δ] 51 θη 65 ἰὴ 
1Π]υϑ σα! ; ὙὮΥ ΤΠ6Πη 15 ΑἸπΊδῃ 5116 ηϊ Ὁ 
Νο δοοουμῖ οδῃ Ὀδ ρίνθῃ οὗ [ῃ6 5116 ῃς6. 
ὝΝΏΘΩ ἀϊὰ ΑἸεχαράθσ ἴῃ6 Οτθαὶ ἀϊθὺ 
Οἱ [ἢς ονοηϊηρ οὗ ἴῃς οἰονθηῖ οὗ [υη6, 
ΒΔῪ ἘλΙηθηο5 πα ιοάοῖιβ: οἡ [ἢ6 
τισί οὗ 76, ψιη685 Ασϑίοῦυυ5 
δηα Ριοϊθυ, ὯΟ οΓ6 65:46 ἢ15 ἀφαδιῃ- 
Ὀεὰ, Ηον Ἰοηρ μδὰ πὲ τεϊρπιδὰ ὶ Ατὶϑβ- 
(οὈυ]υ5 τηᾶῖοα 12 ΥὙοδιβ; ΟὈΟΓΏΘΪ15 
ΝΕΡΟΒ δῃὰ [ἡνγ, 13; ΨὮ16 ΤΠ 50ῃ ρῖνεβ 
45 γ6815 δῃά ἃ τ ΟὨΙὮ. 

δ 54. Ἐυϊάερεε γον {ἦς Ξαίρίρεο οὗ 
2λε Ολωγεῖ.---- [Ὡς τηοάστῃ [Ὠδοτὶα5 οἵ ἴῃ 6 
Οοβρεὶβ ᾶζὲ δἷϊ ἰγατηθὰ ἴο γίνε ἃ τγοῦῈ 
παῖυγαὶ Ἔχ δηδίοι οὗ ἴῃς ἐοχὶβίθηςσς οὗ 
(Π6 σοβρεῖὶς [δ τῆδιϊ τῆϊοἢ τὴς ΟΠυτοὶ 
Ὧἣ45 αἰνναγβ 6] 4. Βεϊ τῆς ἜΧΟΙ ς 
ΟἿΪΥ 86θπὶ ἴο πηᾶϊι ἴῃ6 ἀϊ βίου 1165 στοδίοσ, 

ΙΝΤΕΚΟΒΘΌΟΤΙΟΝ. 

Τηδὶ τῆς ΑΡοϑβῖ]68, σο; ΒΟ ΟἸΒΙΥ͂ ΟἹ υῃ- 
ΠΟὨΒΟΙΟΙΒΙΥ, Ἰηνοπίεα [6 ομασδοῖοσ οἱ 
76505 δῃὰ Ηἰς [ἴ6, ἀηὰ τΠ6 ρΡεγϑυδάοά 
8 ΤὴΔ} Κα ὅι:. Ρδυϊ ἴο βίακα ἢϊ5 [π|6, ἴο 
ἸΏΞΔΥ 4} ὨΪ5 οστηου Ὀε]]εΐβ, ἴο σοπρᾶ55 
8.08 ἃπά ͵απὰ ἴο ρῥγϑεδοῦῇ ἴδς Οορρεῖ, 
ροη ἴῃς ἰδ οἵἉ (ἢ15 16 δα σΠδσδοῖου, 
ΨΠΙΟΝ ψΈΓΘ, δοοοσάϊηρ ἴο 56141:55 δῃὰ 
ΟἴΠΟΓΘ, Ὁ ΤΊΟΤΘ ΓΑ] [8 ἴῃς ΤσΠΑσδςῖοσ 
οὗ Ηδιηϊοῖ, 15 ποῖ οὐρα ]6. 8: Ῥαυ 
Ἰινοὰ δἱ ἰῆς {πὶὸ οὗ ἴΠ656 ὀνρηΐῖβ, δηά 
5 [0}}] οὗ ῥτγοϊιάϊος δραϊηδὶ [(ἢ6 1ῃ- 
πούδίο οὗ ΟΞ ΔΗΙΥ ; δηά γεῖ ἴἴ ἰ5 
ΒρΡοβαά [Παϊ ἴῃ6 στον οὗ σζδῃυ Οο5- 
Ῥεΐβ, ἰο ΨΠΙΊΟΝ ΒΟΙΠΘΏΠΟΥ ΘΥΟΙΎ [Γ658 
ψογκιήδῃ δά δα βοιηθιιηρ τὍτη Ὦ15 ΟΏ 
Ὠδηά, ἰοοῖκ ῥίδοθ ὑπ οσ ἢἰβ ὙΘΙΥ͂ Εγε8, 
δῃηά τῃδὶ οι οὗ [ῃ δ 5Ἰοηαἀογοϑβὶ Ὠ:ϑίοτιοδὶ 
4515 ἴῃς νης Οῆβι ννὰ5 δνοϊνοά, ἴο 
Ὅς (Π6 νΟΏΘΕοΥ δηα (6 ἰονε οὗ 41]}1 5ις- 
οδράϊης ἃρε8; δηὰ γεῖ ἴμαῖ ὅ:, Ῥδυ] 
οου]ὰ ποῖ ἀϊδοονοσ τἢϊς, ΕἸ ΠΟΥ ὉΥ ἢΪ5 ΟΝΏ 
ταὶρίουβ ἰδοξ ΟΥ ΌὈΥ ΟΓΑΪΠΔΤΥ͂ ᾿ΠΟΌΪΥ ; 
(αὶ ἢ6 Ῥγϑδοῃβα [ἢδ τϑϑυτστθοῦοῃ οὗ ἃ 
ΟὨπβὲ ποῖ τίβθῃ, δῆ ἴῃς Ὠῖνὶπς ϑοῆ- 
5810 οὗ ἃ (δ τ! εδη αγίβδῃ, δηὰ [ἢς Οἴογ- 
ὯΔ] σοῃβοαθθηςΕ οὗ ἃ τονοϊδ!οη ἩΠΟὮ, 
ἤδη Ἰησροοὶεα αἱ 1ἴ5 δοῦτος, ψουῦἹὰ Ὀ6 
ἰουμά ἴο δε δαϊοποά ουἱ οὗ (ἢ6 δοουπι- 
ἰαϊθα ἀγϑᾶπὴβ οὗ 4 [116 ἐδῃδίςδὶ 5εςῖ. 
ΤὮῊ18 54:|5ῆεἀ ϑίζαιιββ : δηά δῃοῖποσ 
[ὭΘΟΥΥ, Θα]ΌΔΙΥ 5 ϑίδδὶ, βαυϑβοα 
Βαυγ; Ὀπῖὶ εδοἢ Ὧδ5 115 οὐγῃ αἰ βίου 165, 
δηά νὰ τηυξὶ Ὀ6 ραγαοῃδά ἴον {Π]ηΚιηρ 
(Ὡς οἷά δἼοοουμὶ (ῃς 5ἰπηρθϑῖ δηὰ [ἢ6 
Ὁεϑι. [1,μεὲ τἴῆε διρυτηδης 6 Θχίεησρ 
ἃ π|6 ἔπσίῃοσ. Ηοῦ σδῃ [ἢ6 εχ βίθῃοθ 
οὗ ἴ6 (σμηβάδη ΟὨυσοῦ Ὀ6 δοοουμῖοα 
ἴου οὐ ἴῃς [ΠΘΟΙΥ οὗ τυγίἢς οἵ οἵ “ ἴδῃ- 
ἄθρουν "ὃ (ΟὨμπϑδβὶ τίβοη, (τὶ Ὠὶνὶηα: 
ΒΌΟΝ 15 ἴῃ6 80πὶ οὗ [ἢ6 δῃοϊθηὶ οτϑθά. 
τοῖα ἴῃ ἤγϑί ἀδὺ ἴο [ἢ6 ῥγεβϑθηΐ [15 
γν3 ΡΓΟΔΟοα ψ τ ουΐ 5βιιηΐ; [ἢ6 580 Γὰ- 
τηθηΐ ΜΏΙΟἢ σάνε ἃ ῬΘΟΌΠΑΙ δηα τηϊτασι- 
ἰουβ ναϊυς ἴο ἴῃ6 ἀφδιίῃ οὗ [6505 ΜΑ5 
Ἑοοἰευταῖϊδα ἴτοη ἰΐς ἀεαίῃ οἵ. [6515 
οηπατὰ,. Αηὰ ἀἰά ἰἢς ρΡεορὶθ ψῆο ἴῃ. 
Ὀο]ιενοά ἀμ τυ σεἰουταϊοὰ Κηονν, ΟἹ 6 
Ὑ} δηοίδοσ, ἴπδϊ [6 τηϊγαουΐοιις ρατί οὗ 
ἴῃς τϑοοσὰβ τνὰβ [6] γ οὐ ψοὺκ ἡ Ὠϊὰ 
[ΠΟΥ ψαῖο ([ἢ6 Οἀοβροὶ οτος 45 ἃ 
ἰδ ὑμᾶσ {πεῖς ναῖε δηᾶ {Π6ῚΓ 
Ἰποσοδϑηῦ δ [Ιηοτραϊῦ]6 55εἰ ἀδςοειϊ ! 
ὙΠΟ οδπηοΐ ὉΘ6 τηδάρς σΣεβρεοίδΌ 6, 
τπουρῇ 1ἰ 15 τηδὰθ σοσς ΨψΟηάθσΑΙ ὈΥῪ 
ἴ6 ἔαοϊς ἴθδῖ ἰξ νας βεαϊδσὰ ἴὰ (ἢεὶς 



ἹΝΤΕΚΟΘΌΟΤΙΟΝ. 

Ὀοοὰ. ΤἸΏς ργαβεηοὰ οὗ Ὁ τιβῖ, ϑυςἢ 88 
Ὑ6 Κηον Ηγ., ἴῃ [6 (ὐοβρε}8 δῃὰά 1Ἰὴ 
ἴῆς Ὠοατὶ οὗ τὴς ΟΠυτγοῦ, 15 ἃ ἔδοὶ παῖ 
ϑῃηουϊα Ὀ6 δοοουηϊοα ἴοσ, δῃη ἰὴ αἰίθηυ- 
δίϊηρ ἴο δἰτηοβῖ ποίδιηρ [ἢ 4515 οὗ ἴσια 
ἨΙΒΙΟΥΥ, τηοάδγῃ οὔ ςῖθπι ἢᾶ5 ΚΟΩδ [ΔΓ 
ἴο τᾶΚε [ἢ ἔαοϊ υἱ ΠΥ τη] 6 ]}]ρ10]6. 
Τὴ6 ποσὰ οἵ Τηοοάοτε Ῥαδυίκοσ, ψ ῇο 
ἀϊὰ ποῖ δοοερὶ ἴῃς (ὐοβροὶ δι βίοσυ, 
Ῥίασςς [ἢ 15 ἀπ ου ν 1η 1ϊ5 τηοϑβῖ ϑἰδγ ην 
ἴοτῃ : 
“ΤῊ ΗΠ ἃ8 ψα ἘΡ ΟΕ ἰοδοῦ 5. 

ὙΠΕΥ͂ ἀεἰϊνεν {πεῖγ σοσὰ : βπά ἃ ἔεῖν 
τὶ: [ΟΥ [ῃ6 σοηβοϊδθοη, νο δοσορῖ 
ἴῃς πεῖν άϊηρβ, ἔΟ]]ον τὰ 6 ἡδὺν πχεῖῃοά ; 
δηὰ βϑόοὴὼθ 9Ὸ Ὀαγομα [ἋΠΕ6ΙΣ [Ἔϑοογ, 
τῃΟΌΡὮ 1655 ΤΩΙ ΧὨ τη 8 ἴἢ84π Ηδ.... 
Ἐλρῃϊδομ σοησ68 ἤᾶνα ραϑβθα 8ϊῆς6 
τῇς ἀ6 οὗ Πυγηδη τ ΤΟβ6 80 σῇ 1ἢ 
7εϑυβ ὙΠδὶ ἴδῃ, νῆδί βεοῖ, ὑῆδι 
ΟΒυχοῦ δά5 τηδϑίεσοὰ Ηἰ5 ᾿πουρῆῃϊ, σοτ- 
Ῥτοποπαθαὰ Ηἰς τηοϊμοά, δηπὰ 50 ἢῚῪ 
ΔΡρ δὰ τ ἴο ἰδ 1,6ὲ [6 ποιὰ 
ΔΩΞΟΙ ἸΏ 118 ΟΙἿ οὗ δηρυ5ῆ., Μϑδῃ ἢανα 
Ῥατιεὰ Ηἰς ταϊτηδηὶ διγηοηρς ἴμεπι, οαϑὶ 
Ἰοῖβ ἔοσ Ηἰ5 βθδπ 85 οοδὶ ; Ὀυΐ ἴῃδὶ 
ΒΡ ὙΠΊΟΣ τοιοὰ 50 ΤΩΔΠΔΙΪΥ ἴῃ ἃ 
ποῦ] οὗ 5'η δηὰ αἀδθαϊῃ, σϑϊο ἢ}; ἀἰἱοά 
δηὰ 5υβετοὰ δηᾶ ονοοδῃις ἴῃ 6 ποῦ α 
--ἰβ ἴα ἰοιιμά, ροββϑθϑβϑδθᾶ, υμάσει- 
βιοοῦ δ᾽ 1 
ὃ ςς. 72ε δωῤονηκΣςζωγαί ἐπε ἐΐε Οοοῤεῖς. 

--Ἴἢς Ππηροββιῦ ας ἴἰΔϑῖκς Π88 Ὀδθὴ οἴδῃ 
ἰδϊθὶυ υμάοηίδκθη, ἴοὸ οἶθασγ (ἢς [6 δά 
(ὃς Ῥεύβοῃ οὗ [6515 (ῃηϑὶ οὗ 811 βυρετ- 
Ὠδίαγαὶ οἰοηθηίβ. ΕἼΟΠὶ ΜὨδΙονΟΣΙ 5166 
ψὸ νἱοὲν (ἢς 5Ξδογθὰ ἢιβίοσυ, ἴῃ6 βιροῖ- 
πδίυγαὶ ρατί οὗ ἴἴ 5ΠΚῸ5 ὃ5 1ὴ)6 ἢχβί. 
Οἱ νηθῃ ἰοϑι ον δῖ. Ραυ}}5 ἘΡΊ 5168 
ἅτ ἴῃ 6 δατ]οϑί. 8:1, ῬδῸ] ρσεδοῦθβ [6518 
δηά (ῃς Ἐδουττοοϊίοη, δηὰ πονβ ὯὨΟ 
οἴδεν ἰουηάδιου οἵ ἴΠ6 ἢ. ΤῊΣ 5γῃ- 
ορῖ!ς Οοβρεὶβ γε ἢ}}} οὐ Ηἰ5 χηΐγδο θϑ, 
Ιοδαϊη υρ ἴο [6 οτονηίῃρ τηϊσαοὶς οὗ 
ἴῃς Ἐσβυεσου. Τῆς Ἐουγίῃ Οοβροϊ 
ΟΡΘἢ5 ψῈ} ἃ ράϑϑαρα [Ππαὶ δ ϑϑῖρτιβ ὨΙνῚΠ6 
ΡΟΝΟΙ δηά ρτοιχιβίδηος ἴο ἴῃς [,οτά, 
ἴῃς ννοτά. [ἷῖἷπ ἴῇ6 Αροσδίγρβεα ἰδ6 
δοσιῆοα Ἐδάδοιηοσ 15 βθθὴ οἱοιϊποὰ πίῃ 
θινίης δἰἰτιρυΐϊε5 (εν. 1. 8; ἱν. 8; 
1. 11, 17; 1, 8; χχῖ!, 13). ΡΙηγ’ (ἢ 
γΟΌΏΡΟΙ ΤΟροτίβ ἴο Ὑ͵γαΐαὴ ἴῃδὶ ἴΠ6 
Οτϑδῃς Ὑγουβρρεοα ΟὨτῖδὲ ἃ5 Οοά, 

1 ἸΏ Θοδαῆ 5 “Ῥεγβοὴ οἵ (ἢγίβι ᾽ τῆς ἐδβεϊ πιοῦν 
οἵ ΤΩΔΠΥ ΠΗΡΟΙ] ΙΕ Σ ἰ5 ςο]]εοἰο, ΡΡ. 251--970. 
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Ἐτοτὰ (ἢς ἘΡΙΊ5116 οἵ (]διηθηΐ οὗ Ἐοιης 
[ῃ6 ϑυροζηδίυγαί Τμδγδοῖοσ οἵ (Ὠγιβί 
σοὐ]Ἱὰ ποῖ Ὀ6 οσζαβθὰ 80 85 ἴο ἴδανθ δῃγ- 
της σομογοηῖ δηά ᾿η(6]]Πρσὶῦ]α ὈΘὨϊηά, 
115 ρα [δὲ 4}1 Ὠϊδίογοδὶ ΟὨΣ ΒΔ ΠΣ 
σοηίδίηθ ἴΠ6 5 ρογηδίιγαὶ οἰθηγεθηΐ: ἃ 
ΟὨβδα! νιουϊ 1 ψουϊὰ 6, ποῖ ἃ 
Ὠϊδίοσγ, Ὀιυῖ ἃ ϑρεουϊαῖίοη. Μογεονυουσ, 
(86 Βεϑυττεςίοηυ οὔ δε Τιοχὰ ἰ5β ἃ ἔδοϊ οὗ 
ΒΟ ἢ 8 Κιηά ἃ5 ἴο ΟδΙΤΥ 1 11 ΤηΔηΥ οὗ 
τῆς οἵδε ἰδλεῖϊβΒ οὗ (ἢ6 Οο58ρ6], δηὰ 
ἴο ΙΔΚ6 τηϊηυπΐα αἰδουβδίοηβ δὐουΐ 
[θὰ οὗ 1655 τηοϊηθηῖ, [{ (Ὦχσιϑι ἀϊά 
Τί56 ᾿ἰπάθοά, ἴδῃ Ης τονθαϊθὰ Η:πΊ56 1 Γ 
{[ΠΟΙΘΌΥ 85 βιιροσηδίιυσαὶ ; δῃηα [ῃδῖ Ὀεΐπρ 
διδηῖεα, ἰῃ6 4ιΘ5οΩ ἰὼ ψὨϊοἢ ἴπ6 οἱὰ 
Ἐδιοηδ δῖα ΕΓ 50 ΤΠΟἢ) ἰηςοτγοϑβίθα, 
ΜΠΘΙΠΟΣ βοῖὴθ οὗ [ἢ6 ΤΆΤ 0165 οὐρῶϊ ποὶ 
θὲ δοοουηίεα [ὉΣ ὉΥ πδῖιγαϊ οδιι565, 
Ιοβϑθϑ5 115 ἰηΐοσεοδ,Ί, Ὑῃα [Πἰ6 οὗ (ηγβι 15 
ἃ ϑ5ιρογηδίυσαὶ σονοϊδίίοη ἴῸ 8, ἔογ Ης 
ΜὯΟ Το86 ἴοτῃ (6 ἀσδὰ 15 ἢοΐ 85 ΟἴδεΣ 
ΤΩ Ώ, Ὀυϊ 15 Ὠινη6. [ΙΥ 950, (ἴση ἰξ 15 
Ὠοῖ δἵ 8]} βυχργιϑίηρ (μα [ἢ 656 Τ]ΥΔ 0168 
[6}1 ἔτοῦὶ Ηΐτ : 1 μοῖρ πὸ οὔβ ἴο 6ὃχ- 
ΡΪαῖη [6 πὶ ΤΑΥ͂ ; ἴα ψόοηάοσ ψουϊά Ὀ6 
1 οὔς νῇῆο οουϊὰ ψοΥκ ἰἢδὶ ρτεαὶ ψγοῦ- 
ἀογ βδουϊὰ νοσῖὶς πὸ οἴμοιβ. [11 [48 
οἴδῃ Ὀδθὰ τοιῃδσκοὰ ἴπδὶ τηΐγδοὶθϑ, 
ψΏΘη [ΠΘΥ οομῈ ἴο 6 τεδα 858 Ὠἰβίουγ, 
Ἰοῃῦ δἷοσ [ΠΟΥ ἴοοῖκ ρΐδοθ, μβᾶνε ἰοϑί 
Β016 οἵ {Πεῖὶσγ νδῖυδ 845 δυάθῃςαβ.; Ὀδ6- 
οαῦυδπα ἴΠ6Υ ἀο ἠοῖ ἀρρθϑαὶ ἴο [6 τιῖλα58 
οὗ [δος ἐγα δῃὰ δἂγ, ὑυῖϊ ἢανε οοπὶα ἴο 
ἀδρθηά ὕροῃ Βιβίοσ 4] τε τ οηΥ, ΜΝ ἈΙΟἢ 
1561 ΤΑΥ͂ δῖ ον άθπος ἴο ΒΌΡΡοσῖ 1ἴ, 
Βυῖϊ ἴπεγε αἰνγᾶγβ νγὰϑ8 ἃ Οδσῖδῃ σὶβὶς [ἢ 
ΔΡΡΟδΙηρ ἴο τ ΓΑ0165 δΔίοθθ. Τῆς Τιοχά, 
νση Ηδ ντουρῆϊ ἴἢ6 τη γα ο165 ἢ Ηἰ5 
Ρονοσ, θαάθ (ῃ6ς νἱιΐγθθβο5 ἴο [κθδρ 
5: ]|Θς6 δῦουϊ ἴθ. Τμδῖ ΗΚ ρεζβοῃ 
δηἃ Ηἰβ νοσκβ βὨου]ὰ Ὀοῖῃ Ὀ6 866η, 
δΔηἀ 566 τοροίῃοσ, νγὰ8 ἴἢ6 τηθδηϊης 
ΡῬΙΟΌΔΟΙΥ οὗ [ἢ]8 τεβοσνθ. ὅϑίηος (ἢ χίβὶ 
ἰ5 ἴ[ὴ6 ϑοη οὗ Οοά, [ποτα τυδὲ Ὅδ6 οοη- 
Ὠροϊεά νι Ηἰμι τηΐγαοϊα δῃά ῥτο- 
ΡῬΏΘΟΥ : ἴο ΞΈΡΡροβε οἴδμοσγνίϑο νουὰ Ὁς 
ἴο ΒΌΡΡΟΞΘ ἃ ξυρογσγηδίυγαὶ Βοιηρ, ννῆο γγχὰ 8 
ἰοα το δοὶ δηὰ βρθϑᾶδὶς ἰῇ ἃ ᾿ὩΏδΠηΟΣ ἢοΐ 
δ! ρογηδίαΓΑ] : δηα οἡ [ἢξ6 ΟἿΟΣ Πδηά, 
ἴῆε παῖυταὶ! ΡΠΠδβορθοΓ που]ὰ δοςερὶ 
[Π15 σμδ]]θησοε, δηθὰ ψνουϊὰ 54γ, “ 1 ἰ5. Ὀ6- 
ολῦδα 1 ἀο ποῖ δάπρὶ [Π6 Θχίβίθηοα οὗ 
ΔΩΥ͂ Βυρογηδίισγαὶ Βείηρ ἴῃ ἴη6 ψατὺ δπά 
νοὶ! οὗ ἤδβῆ, (παῖ 1 ΝΊΞῈ ἴο ρεῖ πιὰ οὗ 
ῬΓΟΡἤΘΟΥ, ἩΠΙΟΝ 15 βυροτηδίυτα! αἰῖοτ- 
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δΔῆςΘ, δηᾶ οὗὨ τηΐϊσγδοϊθ, ψῃοἢ 158 σΌροτ- 
παΐυγαὶ δοϊοῃ." [1 15 οἷσασ, ἴθ, ἴῃδὲ 
[6 ΘΟὨΓΓΟΥΕΘΙΒΥ ΔΡουζ ΤΩΪΓΔΟΪ]65. 15 ΚΩὶΐ 
ὉΡ ψπ της σοηίτονοτθυ δρουΐ (Ὠγιϑῖ, 
1Π{ τῃ6 νοσκβ ἰεσυδεα οὗ (γί, ἃ5 [ΠΟῪ 
ἀϊὰ, (τσὶ 4150, 1ῃ βοῃὴθ 56η56, ἰ65 665 
ἴο ἴῇ6 ψοσκβ. [15 βδυρροβεά (δαὶ “τῆς 
αν οὗ λίγα ᾽ ἀἋὧο ποῖ ἰϑᾶνθ ρΐἷδος 
ἴοΥ τηϊτᾶοϊθθ. Βυϊ ΟἿΘ ΙὩΔΥῪ 5840, ΜῈ 
Ἐοΐῃο, ι(μαΐς (ἢ18 ῥῆγαβθ “"Ἶδινβ οὗ 
Ὠδίυτο," Πο]Ϊά ὕρ 845 ἃ πεδὰ οὗ Μεάυβα 
Ὀεοίοτα υ8 δὶ Θνεσῦ ἴπγ, ἢΔ8 ΠΟ ἴουτΟΓβ 
ἴογ α8; ἴμαὶ σοά ἴῃ ἱτροϑβὴρ ἰδνν8 ΟἹ 
Ὡδίυτο, πὰ5 Ὠοΐϊ 5ιυὐχηϊἰ6α ἴο [δηλ Η!5 
αἰταῖγ Μ1}; τὶ τὰ ϑῃουὰ περὰ ἴο 
ΚΩΟῪ ἰασ τότε οὗ [86 ἰαΐνβ οἵ πδίυγο, 
Ὀοίοσε ψὰ διίπρυϊοα ἴο ἤδη), 45 5οῃὴθ 
Ῥθορΐὶς ἀο, ἃ τὶριὰ 1 ΠΘ ΧΙ Πγ, ἰῃ ΒΟ 
τῆς ἰάεξα οὗ Οοά ᾿ς οχιίρι 5ηθ6α, δηά 
ΏΔΗ ὈδΟΟΠΊ65 ἃ ΓΩΔΟ 6. ΤὍΠ6 ἀτρυ- 
τηθηΐ (δῖ ΓΙ ΪΓΔ0168 ἃγὸ, ηοΐ 50 πιυοἣ 
᾿πηροϑϑὶ]6, 45 ὑῃ πἰκοὶγ, ἴπδὶ (6 [651}- 
ΤΏΟΩΥ Ὠδεάς ἴο ὃς ΝΟΙῪ 5: γοὴρ ἴο Ονοσ- 
οοὴβ ἴπ6 δηϊοοθάρηϊ πρτο Δ ὈΙΠΠῪ οὗ ἃ 
ΤΏΪΤΔΟΪΘ, ἢδὰ5 51 (ἢ]5 ταῦ ἢ Χυἢ ἰὴ 1, 
(Παὶ ᾿Ποτα ἀνετγιπίη Ὀείοκθηβ τπδῖ 
Ὠδῖυγο 15 ΣΌΠΏΪΩΩ ὨΘΕΙ͂ ΟΥΙΠΔΙῪ ΟΟυ͵56, 
τΠ6 ᾿ηςεγροβιίίοη οὗ δὴ ἰβοϊδιεα οὗ δ] π|- 
1658 τηΐγαοϊα οου]Ἱά οὶ ὃς ἸΙοοκαοά ἴοσ, 
ΟΥΓ ΓΟΔῸΙγ Ὀοϊιονοὰ, Βυῖ ψῆθση 6515 
8 ὈΟΙΏ ἴῃ ΒΕΓ] ἤθη, ἤδη 6518 
ἀιεὰ οὐ (ἰαϊναῖγ, τἰπὴρβ γεγο ποῖ ἴῃ 
ΠΕ ΟΥΙΏΔΥΥ οουσγβο. ἃ πομήοσῃ 
Ἰἴδ, δῃά ἴῃ6 ργοζηϊθβα οὗ 4 ψομάρσηι 
ΜΟΙΚ (ΟΣ ΙηΔη, ΜΕΙῈ δΔοσοιηρδηϊθα ὉΥ 
ψοηάειβ ψτουρηϊ [ῸΓ ἴθ. [ζ νψὰ5 
ὉΠ|1 ΚΟΙγ τῆδὶ ᾿ερεσβ 5ῃου]ὰ Ὅς οεἰοδηςεά, 
δηὰ τῆς ἰδτης 5ῃοιϊὰ παῖὶκ, ἀπά ἴδ 6 ἀςφδὰ 
Βῃουὰ τῖϑῈ : Ὀιῖ (ἤδη 1 γγ͵χὰϑ ὉΠ|ΙΙΚΟΙΥ 
τπη4ι (ΟὨσιϑὲ βῃουἹα οοίηθ, ἮΝΏΟ οδης 
Ὀυϊ οὔποθ δηά (οσ δνὸσ. Ἡδρῃςς ψ6 
Τανοῦς ἴὸ ἴῃ6 Ββᾶπηα ροϊηΐ, [6 ὙΠο]6 
οὗ τονοεϊαίίοη δοιὰ θ6Ὲ Κηονη δηά 
διυἀϊοὰ τοροῖῆοσ. ΟὨπβὶ βϑῃουϊἀἁ ὃὉς 
δ66ῃ ἴῃ δηὰ τ Ηἰ5 ψόοσκϑ, ἰῇ ογάδγ ἴο 
ΔΌΡτοοϊδῖς (ἢ νόοσκβ δηὰ (ῃς ἀοοσ οἵ 
ἴθ. Μοάδθγῃ βοίθησθ ἢδᾶ5 ηοΐ τηδας 
{η6 ὈΘΙΙοῖ ἰἴῃ τ ]γΑ 0165 οὴς ΨὮΪΙΣ ΙΏΟΤΟ 
ἀβίους" : (106 ῥδηιῃοῖδὶ δηά (ἢ6 τηδῖοι- 
1415] οδημοὶ δοοορί ἤθη, δηά [ἢὉῪ 
ὭΘΥΘΥ οουἷά, ἔογυ οὔθ πηλίκος ἴῃ6 τνογ ἃ 
ἢϊ9 Οοά, δῃά (6 οἴδεοι, 1:πϑϊθδα οἵ 
ἃ δοά, τἀκ68 186 “δὴν οὗ παίυσεὔ 
ἴοσ 815 ἰδ ἰβϑῆ, Βυῖ πον, 8Ἃ85 δἰνάυϑ, 
τὴς ὈΕΙονο 'ἰπ Οοὰ οδὴ δαϊϊενα ἴῃ 
τοῖσδ ΐθβ, ἔοσ (ἢ15 ἰδὲ Ὀ6]1οΐ 15 ΟὨΪῪ ἴδ 6 

ΙΝΤΕΚΟΒΘΌΟςΤΙΟΝ. 

τοηδὲ ἰπΠαὶ αοά 1:15 ἔτεα ἴο ψοσγῖς ἴω 
ΗΙ5 οὔσῃ νου]. ἷ 
ὃ 6. δυίάοπος 70», ἐλε Οοεῤεῖ ΟοὐἬεο- 

“οη5.--- ΤῊΣ σὔδηρε οὗ ορίῃιου ἴῃ τδοθηῖ 
Ἐπγ65, 45 10 (ἢ ἀδῖε οὗ [ῃῆ6 σοϑρεΐ5, [88 
Ὀδοη Δἰγεδαν δυάδα το. Τῇδ ΠΘΟΥΥ͂ 
οὗ τῆς Τυδιηρσοη ϑοῆοοὶ, δὲ ἴῃς (σο5ρΡ6]5 
ΜΈΙΟ ρτδα 4 }} } ἀνοϊνεαὰ Ὀγ ἴῃς ΟΒυτοῇ, 
τὨσουμῇ ἃ 56.165 οὗ δ] 1εγα!]οη5, ρσοτηρίεά 
ὈΥ τῆς “τεράσηον " ἰονατάβ τς τοδοἢ- 
ἴῃς οὗ 8... Ρεοῖοσ οἵ 81. Ραυ], Ὀεΐνθοη 
ὙΠΟΙΩ ἃ ἤσῖοθ ΤΙΝΑ 835 δϑϑιτηδα 10 
Εχὶδί, σοαυγεὰ 4 ἰοηρ μη [ὉΓ [15 
ταδὶῃ σοηάϊτίοη. Ασοοταϊηο 1 '᾿γ88 
τηοῦρι τμδὶ τἴῃ6 (σοβροῖβ, 8ἃ5 νὰ ΚῆΟΥ 
τ[δπ, ΟΓῈ ποῖ ἴῃ δχιϑίθησος Ὀαίογε (Π6 
οἷοβε οὗ ἴΠ6 βεοοηά οοπίυτγ. ΗΔΙΩΪΥῪ 
ΔΗΥ͂ Οη6 ΠΟΥ͂ Πο]45 ἃ σοποϊυδίομ ψὨ]οἢ, 
Ὀυϊ ἔου τἴῃ6 πεεὰς οὗ 4 ἴξζοοιγ, που]ά 
ΠΟΥ ἴᾶνα ἰουπμᾶ ἃ ἐποθηὰ διηοτρ (ἢ 6 
Ιεασηθᾶ, [Ιἰ 15 ἀδϑίγαῦ]α ἴο ἱηάϊςδῖθ 
ὨοΙῈ [6 δνυϊάθηςς ἔογ ἴῃ6 [ἴτε οὗ [6 
δοοδρίδῃςς οὗ ἴῃς Οοβρεὶ οοἸ]]θοϊίος ἴῃ 
[τ6 Οπυτοῦ, [τεῆς ψγὰ8 ὈΙΒΏΟΡ οὗ 
ΤΙ γΟὨ 8 ἴτοσῃ 178, ἀπά δυβεγοα τηασίγγάοσῃ 
ὉΠΔΟΥ ϑΘριτυ5 ϑενοσιβ ἢ 202. Η]5 
στοαὶ νους ψὰβ το Ὀαίοτε [6 Οἷο8ς 
οὗ τὴ6 βαοομά οδηίυσγ. [Ιζ{ οοηίδὶη8 
δῦουϊ 4οο αιοίδιίοιβ ἴστοτῃ ἴῃ6 Οοβρείϑ, 
οὗ ψῃϊοἢ 80 ἀγα ἔγοτῃ ἴῃς Οοβροὶ οὗ 51, 
7Τοῆη. Τῆς ἀοουπιοαϊ οΑἸ]ςα ἴῃς “ Μυτᾶ- 
ἰοσίδῃ Εταρτηθηῖ," γγὰϑ ὈΓΟΌΔΟΪ ῥσὸ- 
Ῥαιθρᾶ δδοιῖΐῖ 170; 1ἴ 18 τηυ]αῖδα ἴῃ [ἴῃ 6 
Ρογοι τεϊαιηρσ ἴο ἴῃς Οοδβρεῖὶβ, Ὀυῖ 11 
ΤΩ ΘΠ ΟΩ5 ΓΚ 45 ἴῃς (Ὠἰτὰ, δΔηὰ οὔ 
858 ἴῃε ουῃ. ὙΤΠ6 δηοθῃϊ γευϑίοη οἵ 
τὴ. Νὲν Τοβίδιημοηΐ ἰηΐο 1,Δη, Κηονῃ 
85 ἴῃς “ ογβῖο [{414.,᾽ ψᾶ5 ἰῇ οχἰβϑίθῃςα ὮὉΥ͂ 
16 δηὰ οἵ (ἢ6 5εοοηά οδηϊΟΣΥ ; ἴοσ 
οί Τοτυ Δ ὰ ἴῃ ἢ18 χυοίδ!] 05 ΠΌΙΩ 
Ιχρηδθυβ, δηὰ [ῖ86 ΘδυΪ ταηϑίδῖοσ οὗ 
Ιτϑηδοιι5 παῖ 36 οὗ ἴἃ, ΤῊ [,Δὕη 
γοΙϑί οι, 48 61] 85 ἴῃς Ῥεβῃϊο, ἃ ϑυγδς 
γοχβίοη, ΨΏϊοῆ ὕδατι ἀαΐϊδ Ῥεσῆδρ8 8 
Π0Π|6 Ἰαῖοσ, αἴ τς οἷοβα οὗ ἰῃ6 βοοοῃὰ 
οδμζυτυ, ρἷδος δὲ τῃ6 Ὀερίπηϊηρ, δῃὰ 1 
ἴ[ἢ6 Ῥχόβοηϊ ογάδσ, ἴ36 ἴουσ Οοβρεῖβ. 
Νοῆς οὗ ἴμοβϑε δυϊβοῦιεβ 186 ἴο Ὁβ 
τορατάδα 85 ἃ τῆεγα ἰϑοϊδίδα ἀδίθβ. {τε- 
Ὠδιι5 ψουϊὰ ποῖ αιοία δυηάγοαβ. οὗ 

Δ ΜδὴΥ ψνοσῖβ οὐ ἴπὶς κυρήεςς παν δίς 
δ᾽ ΤῊς Ἰαπιεηϊοὰ Ῥτοίδεβοσ. ΜοσίἊγ᾽5 
Ἰκεΐυτοβ; Μτ, Ἐονἷβ τεοοηΐϊ Βαπιρίοη ἴ,ος- 
ἴυτεβ, διὰ ἨὶΞ " ϑυρογηδίυγα! ἰπ ἴ8ς Οοβρεῖβ,᾽ 
ΔΙῸ ὅτωι [πο ΑἸΞΟΙ,. Βομησῖ, " Μίγδοϊο 
ἀαπβοα νὶς ἀὰ ϑαυνεουν,᾽ Ῥασὶβ, 1867. 



ἹΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ. 

Ῥᾶϑβαροβ ἔγοῃ Ὑοῦκα ὙΠοἢ Ἦαά [μ5ὶ 
Ὀσδα Ρῥεΐ Ἰηἴο ἢ15 παπᾶβ. Ηπ τ 65565, 
ποῖ ΟὨΪΥ ἴο ἴῃς δες ταὶ δ Ὠϊβοϊ 
Ῥοββθβϑϑθαὰ ἴδοῃ, Ὀυϊ ἴο [Πς ἔδλοῖ---ἸΏΟ ΓΕ 
᾿ωροσίδηϊ ἴου υ---ἰῃαὶ [ΠΟΥ ᾿νεσα Καονῃ 
δὰ ἴῃ υ586 Μ|ΓΠ ΟἴΠεῖθ, δηὰ δἰγεδαγ 
οδυτιοα Ὠισῇ δυιου νυ δὰ πνεῖϊρῆ, ΤῊΣ 
ἐς Μυταίοτδη Βτδαρτηθηῖ," ἢ Ε|Κ6 ΤΏΔΏΠΟΙ, 
19 ἃ ᾿ἰ5σῖ οὗἨἁ ψοσκβ δἰγεδαν Κπονῃ, ΤῊΒ 
“ογθῖο [414 15 ἃ ἰΟΒὈΠἸΩΟΩΥ ἴο (ἢ 6 
ἴδει [ῃδὶ 4 1,δπ ἰτδῃϑβϑ]αϊίοη οὗ ἴῃς Νὸν 
Τοβιδηγθηῖ ΠΟ] δοῦου Δα Ὀδοοτης ποοάθά 
ἴῺ [ἢ6 56οοῃα σΘΏΓΙΥ ; [μετείοσε (86 
Ῥο Κ5 [δι σΟΙΡΟΒ6 ἰζ πηιι5ῖ ἢδνο δἰγοαὰγ 
οοίλα ἰῃῖΐο ποῖίϊοθ δηὰ ἢᾶνα δοαυϊγθὰ 
Δα. ΤῊ5 τοιηδυῖς ΔΡΡ0]165 ἴο ψἢαϊ 
Ιγοηϑοῦβ (6}}5 οὐ 1ὴ6 πυμῦοῦ οὗ (δ6 
Οσοϑροῖβ :} τὰς ΕΡΙοηιΙῖ658, [ἢΠ6 ΝΑΖΑΓΘΔΉ5, 
δῃὰ Μασοίοῃ, μβαὰ δδοῖδ οὔθ Οοβρεὶ 
ΟἾΪΥγ. Ιτϑῆδοιι85 ΠΔ85 ἸΏΔΩΥ͂ ΤΟΔΘΟῚΒ [ῸΓ 
τὴς οχδοῖ ὨΌΡΟΙ ἴουσ, ὙΒΕΙα τὸ ἴουγ 
αυλγίοιβ οὗ ἴῃς ποιά, (πεγοίοσα ἴουγ 
Οοθροῖὶβ. Τῆς ΟΠοπιδίτη νετα οὗ ίουγ 
ἴοστηβ, δῃὰ 50 ἅγὰὲ ἴἢς ΟοβρεὶβΊΌ Τῆς 
ὅσοθϑρεὶ 15 ἴῃ βυρροτῖ οὗ ἴῃ (μυτοῖ, 
δῃρὰ 1ἴ 45 ἔουγ σοἰυμηη5. ἴῃ ἴῃς 860- 
τίου 51 Ὀείοτο, ἢ6 αϑϑιιπγθ8 ἴπαὶ τῃ6 
Ἡετεοῦςβ, Ἡ 115ὲ ὉΠμοοϑίηῦ ἴὸ ΘΙΏΡΙΟΥ 
ΟηΪγ ος οὗ [86 Οοβρεῖβ, τῖρῆϊ Ὦανς 
Δοοθθ5 ἴο ἴῃ6 ΜΏὮοΟΪΘ : δηά 1 ἀοὍ8 ποΐ 
ΔΡΡΘΑΙ ἴο τὰ ἴπαὶ 6 ποϑά Ἰἰπιὶξ (ἢ 6 
ὕτη6 ἤθη (ἢἷἰ5 Ὀόράη ἴο Ὀ6 ἴη6 Ο856. 
δ Κηδν ἴῃς σοβροῖθ, δηὰ ἤδνοῦ ΚΗΟΥ 
ἃ ὕπο θη (ΠΥ ψοῖ ποῖ Κηονη.2 
Τθυ5 [6 ΤΟΒΕΤΏΟΩΥ 18 ποῖ ἴο ἃ ίδοϊ οὗ 
ἰῆες ἀδίς οὗ 180 ΟΥ 190, Ὀυὲ 1ἰ 15 τοῖΓο- 
ΒΡΘΟῦνΘ, 

Α 5ἴθρ ὑδοκιασζαβ σοπάποϊβ υ5 ἴο τῇς 
ὙΟΓΚ5 οὗ Γ᾿ υϑὔπτῃς Μαγῖγσ. Βοσγῃ δρουῖ 
[06 Ὀοριηπίηρ οὗ [86 βεοοῃμά σθηίγ δἵἱ 
ΕἸανία Νϑᾶροὶθ, 4α Ἐοιηδῃ ΟΟΪΟΏΥ, 
ὨΘΔΙΥ ΟἹ ἴῃς 5116 οὗ [ἴῃς δηοϊοηὶ 
Θιοῃδα, πα ἰπδα ἴο 548|5Ὁ7 ἢ]5 οσανὶῃς 
ἴογ Κηονίεάρε, ἄγει ἴτουμι ἃ ϑίοϊς ἴθδοῆοσ, 
δῃἀ (ἤδη ἴτοῃχ ἃ Ρεγραίδιις, δηἃ 1451} 
ἔτοτη ἃ Ῥ]δίοῃϊδῖ, Α σἤδῃςς δῃοοιηίου, 
85 ἴ δϑοιηδά, Ἰεὰ ἢϊπι ἴο 566 κΚ πιβάοχω 
οἵ ᾿ῃηβὶ δἴοθθ. ἴΙη ἰδδοπιπρ δηὰ ἴῃ 
πὴ ἢς βίονο Ζϑδίουϑν ἴο βϑργδδά 
τῆ Κηον]εάρε οὗ (ἢ ἴπις (τῖϑῖ ; δηὰ 
ΜῈ 51}}} ροβδ688 ἴἤγοας ὈοΟΚβ τ ΠΟ δτὰ 
το σεηυϊηὴς Ῥτοσυοσιίοηβ οὗ ἢ]5 ρθῆ-- 
τἴὴ6 ἴνγο Αροΐορι!εβ δηᾶ [δς ἀϊλίοσιςε 

1 ὅες (οηὶϊ. κε. ΤΠ]. 1᾿. 8, 9, οἄ. Θιΐεγοη. 
2 ΟἸφβαυοεῦ, “ Αεοδιδεὶϊ,᾽ Ρ. 272. 

Ἱχὶ 

μι ἢ Ταγρῆο. ΤῊς ἀδῖδϑ οἵ ἴπ656 τηιβὶ 
Ὅς δῦουϊ ἴ[ῃἢς πιαάὶς οὗ τἴῃ6 σδηζυ ; 
7υκηῃ κυβογοα τηλγίγγάοσῃ δῦουϊ 1:66, 
ἴῃ (6586 Ὀοοϊα αυοίδίϊοηβ οἵ ἮΟΙΪΥ 
ϑουρίυγα δουηά, Ὀυϊ σογίδὶῃ ρϑου δτι- 
[65 ἤᾶνα τηϑάθ ἴποπὶ ἴῃ6 οδιδὲ οὗ 
ταῦΓ ἢ σοηΐΤονεῦου. [Ι{ πουϊὰ Ὀ6 [τ- 
ΡΟΒ51:0]6 ἴο ἀϊδοιι55 [τὶ Πόγα ἴῃ ἀδίαὶ! ; 
ἃ νοΪυπ]6 νου] ΠΑΤΟΪΥ βϑυβῆος ἴοσ (ἢ8 
Ρυγροβα. ᾿ 

Βιυΐ βοζης Γα5 [5 ΤΏΔΥ Ὁδ 5ἰαϊδά, ὑγροῦ 
ὨΙΟὮ ΟΟΠΒΙἀΘΥΆθ]6 τα δηοα ΠΊΑΥ͂ Ὀ6 
Ρἰδοθά : :. ΤηῈ αυοϊδοηβ οὗ 7511 
ἔτοτῃ ἴἢ6 Οοβρεὶς ἅγα ὙΘΙΥ ὨυΠΊΘΙΟΙΒ ; 
δθουξ το ἴσοτῃ ὅι. Μαίίζον, 14 ἴσοι ϑί, 
Μαγκ, 57 ἴτοτῃ ὅῖ. {λπ|Κ6, δηά 29 ἔἴτοιῃ 8... 
]οδΒη---ἰὴ 411 ποσὰ ἰδ 2οο. 2. ΤΏθβα 
ΔΙῸ Οἔἴδν ον ο[455 ; [ἢ6 Ἔχδοῖ γ6ΓΌ 4] ΓΟΡσο- 
ἀυςξοῃ, ἴπμ6 φιοϊδοῃ ἢ νοῦῦ] ἄρτοο- 
τηΘὩϊ ΔΟσοΙῃρδηϊδα Μ 1 5ο6 νΑΣΙΔΙΙΟΏ9, 
[86 τῇοσα 8} υβῖοι 1 ἢ 1π||6 ΟΥ ὯῸ νοῦ] 
δυτεοιηθηΐῖ, 3. ΤΏ ργθάοζηϊηδηῖ πος οὗ 
αυοίδιίοι 15 δοτηο γῃδί ̓ ηδχδοῖ, ἃ5 (που ἢ 
16 αυοϊδιίοη8 ὙΕΓΟ ἔτοτ πιοηλοῖγ. Βυϊΐ 
1}15 ΔρΡΡ]165 ἴο ἴῃς ΟἹα Τοβέληλθηῖ αυο- 
ἰδίου 85 ΜΟῚ δἃ5 ἴοὸ ἴῆς. Νοῦν; δλῃα 1ἰ 
οδηποῖ ἰῃμετείοσα Ὅς Ιηἰοιτεὰ τἢδὶ (ἢ6 
Ῥαϑϑασοβ [ἢδὲ τεβο ας Ναὸν Ταβίατηθηΐϊ 
αυοϊδιοη8 δῖα ἰδκεὴ ἴἢ ταδὶ Ὑ ΤΌΤ, 
ΒΟΙῺ6 ΟἾΠΟΙ ὈΟΟΐ5, ΒΌΟὮ 48 ἃ ἢ 4] 
Ο(οβρεῖ5, οὐ οτῃ οσδὶ ἰτδά που. 4. Τὴδ 
υοϊδι!οηβ5 ἅτ ἰοσ ἴῃ6 τηοϑῖ ρᾳτΐ ΔΠΟΏΥ- 
ΤΏΟΙ5 : 50126 οὗ ἴθ ρυτροτῖ ἴο Ὀ6 σίνοη 
ἔγομι [ἢ 6 ροῆσθγαὶ βουτοο---ῆς “ Μεοιηοῖτϑ 
οὗ (ἢε ΑΡροΞ:168,᾽ ψῇοτα γγὸ 8ῃοιυ]ὰ δχ- 
Ῥεοῖ ἃ τείογθησς ἴο δὲ, Μαίῃεν οσ ἴο 8ϊ, 
κακὸ, Βιϊῖ τῆς δοῖμαὶ σείεγθῃςα ὄνθῇ ἴο 
1ῃ15 β,ΘΏΘΙΑΙ 5ΒΟΌΓΟΣ 15 ΟἿΪΥ τηδάς δῦουϊ 
δανθὴ πη65, Τῆδ ργδοῦςο, μούονοσ, οὗ 
αυοῦηρς Νεὲν Τεβίδιηθηΐς τ τηρβ σ1(ἢ- 
ουΐ τοίεσθηος ἴο [6 δίς οὗ ἴῃς ντίϊοσ 
5. ΥΘΙῪ πεχυδηῖ ἰῃ Ἰδοῦ ΑΡροϊορίβ8ῖ8 ; ἰῃ 
Ταῖϊδη, Αἰποηάρσοσαθ, ΤὨΘΟΡὮΙΪ5, [Ιἢ 
Το] Πλη δά (ΟἸογηθηὶ οὗ ΑἸοχδηάσια, 
Ὀδιῇ οὗ νῆοὰ αιοίς [06 Ἐνδησο]ὶδίβ 
ἰτραυθηγ ὈΥ Ὠδπιδ, ἴῃ6 βαάῖηθ ΔηΟΏΥ- 
Ιου πιοάς οὗ αυοϊδοῃ 15 ἰουπα [Ιη 
οασίδίη Δροϊοψεῦς ψοτκϑ; δηά [}}1}5 ΣΩΔΥ 
ὃὈς δοοουπηϊοα ἔογ ὉΥ ἴδε δεῖ [μΠαἴ ΔΡ0]0- 
σεῖς τοῦκβ ἂῖθ δα ασοϑϑοα ἴο ἴμοβα 
ΜΠ π ΠΟΙ Ππᾶη65 οὗ διΐῃοιβ πνουἹά 
ΟΔΙΥ͂ ὯὨΟ Μεσῆῖ, 5. ΤῊς ἰδίουοδ] 

1 Τῆς εὐϊᾶοα οἵ Οἰΐϊο ἰ5 ἴῃς Βεξῖ, Α 
ἱγαῃδϊδιίοα ἰ5 ἰουπὰ ἴῃ ἴδε “1ἰὐταῖγ οὗ ἴδε 
Ἑαϊδοιβ᾽ (Οχίοτά), 



ἴχ|ϊ 

νθηΐῖβ ἴῃδιὶ Πυϑῃ αυοῖθς ἃτῈ βυςο ἢ 88 
ΟἿΓ (σοβρεὶβ οοπίδίῃ. [}Ὦἢ [6 Ὠϑίου οὗ 
[ὴ6 σΠ]ἀποοά, ἢ ἀοοβ5 ποῖ [πἰσοάυος 
ΔΡΟΟΙΣΥΡΒΔΙ τηδίίζοσ, δυο ἢ 8485 ΟΟΓΔη 
βρυγτουβ (Οοβρεῖὶς σχουϊὰ μάνα δρυηά- 
ΔΏΓΥ ΞυΡΡ]Ιοά. ΟΥ̓ ἴδε τηϊάα]6 ροσγίοῃ 
οὗ (ὃς 6 οὗὐ (ἢ Τιογὰ ἢδ τεοοσαὰβ 
πομπὴ. Τὸ ἴὰς οἷοβα (ἢ6 5816 Το δτκ 
ΔΡΡΙ165 ; 5 δνθηΐβ ἅτ ἴποϑ6 οὗ Οὔ 
Οοϑροὶς. 6. Ι{ [ἢ6 να ΠΔΌοη 5 ἰγοῖ ΟἿΓ 
τη ΟΟ8Ρ618 816 ΤηΔΏΥ, ἴΠοΥα 15. ὯΟ 
το Οὐοβραὶ ἴῃ οχίβίθηος ἴο ὙὨΙΟἢ 
[Π656 νι δί!οη5 οδῃ, ἢ (6 511, ῃϊοϑῖ 
ῬΙΟΌΔΌΙΠΙγ, Ὀ6 τείοιτο, 7. Τηαιὶ (Π6Ὺ 
δΔ΄6 ἴο δ6 τοίεσγθα, ἴῃ ρατΐ δἱ ἰδαϑβί, ἴο 
[ΑἸυγα οὗ ΤΩΘΠΔΟΙΥ 156 ονιάθηΐ οτ [ἢ6 
ἴαλςϊ [δὶ [ῃὴ6 54:6 ράϑβϑαρεβ ἅτε αιοϊδα 
ΏΟΓΕ ἴδῃ οὔςς, Ὀυὰϊ ἢ νΑΠ ΔΈ ἢ 5 
ψὨΟἢ νου θ6 ἱῃμοοῃϑϑίδης ἢ (ἢς 
ΓΏΘΟΙΥ οὗ δηοίῃεσ πτϊϊθη ἀοσιυμτηθηΐῖ, 
αυϊα ἃ5 τῇοἢ 85 ΠῚ} [ἢ6 βυρροβιἤοη 
ἴηι οὐζ Οὐοδϑροὶς δῖε υϑεὰ, Οὐ (ἢς 
ΒΝ ἢ Ῥάβϑαρ 5 ΨΏΘΓΟ αἰγοοῖ ΓΕίδσε πο 15 
τηδάθ ἴο (ἢ6 ““ ΜεοιηΟΙΓβ ̓  ἃ5 ἴῃ6 βουζοδ, 
Ῥχγοίδϑϑθοσ. Ῥγεβίοοι ἢ σθοκοῦβ ἴπαὶ ἔνα 
ΔΙ ἴῃ νοῦῦα] δρτθοηθηῖ ἢ 8.1. Μαῖ- 
ἴΏΘΥ ΟΥ 8:. τΚκὸ; (86 5ἰχίῃ 15 “Ηδς 
οΔ}1|εἀ ΗἩΣΤΙςοΙΓ ἢ ς ὅοη οὗ σοά : Ἰεὶ Ἡ τὰ 
σοί ἄονχῃ, σγά τυαίξ; ἰεῖ οὐ ξανθὸ 
Ηΐπ 52. Ῥυῖ ([Π]Θ βθοῶβ ἴο ρίνα (ἢδ 
δρὶ πὶ οὗ 58ὲι. Μαικῖ πογάβ “1,οἱ τὴς 
ΟὨτβῖ.... .. οςομῆα ἄονγῃ ΠῸμ τῃ6 (ΙΟ58, 
ἴπαϊ νὰ ΤΏΔΥ 8566 δηά δὈεϊϊενο.᾽" ΤῊΞς 
βαυθηί 5 18 4150 ἃ ἀἰβηος νατϊαϊίοι ΤΌΤΩ 
8. τεδαϊηρ οὗ 8:1. Μαίζδεν, Ὀυϊ ἰ5. ποῖ 
ΒΌΓΝ 45 οουὰ ποῖ Ὀ6 δοοουηίοα ἴοσΣ ἃ5 ἃ 
νατουβ τοδάϊηρ οὗ ἃ ΜΆ. 8. Ιῃ ἃ ΥΕΙῪ 
ἴον οαβ65, 50} 566 ῃ15 ἴο ἀγα ΠΤΌΤΩ 
ΒΟΠ16 ΟἴΠΟΙ 5οῦγοΘ ἴἤδη [ἢ (Οδμῃοηϊοδὶ 
(σοβρεὶβ ; υΐ [ῃ6 ΠυμΌΕΓ οὗ διιοῇ οΔ565 
18 ὙΘΤΥ 51:4}}, δῃὰ νὰ ἢᾶνα ἢ0 ἱπαϊςδίίοῃ 
οὗ 186 ΡῬγορδῦϊα βδουτοθ. 9. [πῃ ΙΏΔΏΥ 
(4565 [ἴἢδ6 ἰΥδηϑ 0.5 ἴτο ομδ οἵ [ῃς 
(σοβρεὶβ5 ἴο Δῃ ΟΠ 416 νΕΙῪ τηλικοά δηὰ 
αὐὈτυρῖ; Ἱπαϊοαθηρ, 8} ᾿ηιθηξοη ἴο σοτη- 
Ὁ ἴῃῇε ἵψνο πδιγαίϊνεβ" Α γμοοά 
Θχδῖῃρὶς οὗ (8 5 ἴῃς αυοίδιοης ἴοπ 
πε ϑουῆοη οὐ ἴῃ6 Μουπὶ ἰῃ Αροὶ. 1. 
15, δῖε [ἢ ἵψχο δοσουηΐβ οὗ ὅι, Μαῖί- 
16 ἂπὰ 851. 1π|ΚῸ ἅτε οἰ βεὶγ ἰηίοι- 

1 ἐΟ(ρῃοη,᾽ Ρ. 130. 
3. Ὠ1ϊ4], τοὶ. 
8. Ὁ14], τοο. 
4 ἼδοΙς ἀοεβ ποῖ, Πούζενοσ, βθοῖγ ἴο δ6 ΔΏΥ 

βυβηοίεπὶ στουπα ἕος Μσ. ϑαηάαγ᾽5 Ξυρρεκίίοι 
ἢδὲ Πυβπ υϑοὰ ἃ ΗδιπηοηΥ οἵ (ῃς αοβρεῖ5. 

ἹΝΤΕΚΟΘΌΟςΤΙΟΝ. 

τηϊηρὶοἃ, το. ΤῊ σΠο]ς οὗ (6 ἴδοῖς 
ἃΙ6 δυο ἴῃδὶ [ὩθγῈ ἰ56 (ΔΓ 5. ΓΟΏΘΕΟΥ 
ΨΑΙΤΔΩΣ ἴοσ Ὀδϊθνιὴν δαὶ Τυ801ἢ ἢδ5 
ιοοα [86 Ξγπορς Οοβρεῖς, τπΔῃ [Πδὲ 6 
45 διρίογοα βοπια Οἵ Γ Οοβροὶ ἴο 5 
ὉΠΚηοΏ. ΣἹ. ὙΤΠ6 ]ο85 οὗ βυοῇ υ- 
Κηονῃ Οοβροὶ οουἹἱὰ ποῖ ψ6}1] Ὅς 80- 
σουπίοα ἔογ ; Ὀεοδῦβα 5100 ΤΠ ΟΠ 8 
ἴα [ἢ6 “ΜεΙηοῖτο σεῖο υδοὰ ίοΥ 
ΡΟΌΙς τοδάϊηρ ἴῃ [ἢ 6 σῃυτοῦ 65, δηὰ (ἢ}15 
ΟΣ] ρον 84 ρυλδηΐθα ἴοσ ΠεῚσ Ὁ͵6- 
βονδίίοη, Ἰγϑηθῦβ, ὈΝΘΏΓ ΟΥ ΆΔ{ΠΙΓΓ 
γοΑΙβ ἰδίεσ, 5βρεδκβ οὗ ἴῃς ἔουσ σοβρεὶβ 
ἃ5 65 ΔΌΠΙ5Π6α, 1 Ραγατηοιηϊ δὺς ΟΣ. 
ΤῊδι 7υ511π}5 Οοβροὶ Ξμουὰ ἤᾶνα Ὀδδη 
ἃ ἀἰδογεηῖ ομο, δηά ἰῃδϊ βυςἢ ἃ Οο56ρεὶ, 
80 ἢ], 50 ΘΙ (6 ἴοι, Βῃου] ἃ ̓ᾶνα 
ΡοΙΘηΘα, 380 ἴῃδὶ Ισγϑῆβοιις ἀϊά ποῖ ὄνθῃ 
ΤΩΘΠΠΪΟΏ 1, 15 8ἃ νἱοϊθηΐ βυρροβιοη. 
12. Τα Οο8ρ6] οὗ ὅῖ, Μαίί(ῃδην 15 αυοϊοὰ 
Τηοϑὲ ἰγθαυθηγ δηᾶ τηοϑῖ αἰ ΒΠ ΠΟΙ ; 
ἴῃ Οοβρε] οὗ 5ῖ. Μασκ 15 οἰθαυὶνγ χυοῖοα, 
Ὀυϊ οὐ δοοουῃῖ οὗ [6 5114}} διηουηῖ οὗ 
τηδίίοσ ρΘΟΊΠΔΓ ἴο ἴπαι Ενδηρο δὶ τἢς 
ὨΠΠΏΌΟΙ οὗ αυοίδοι5 15 5:4}. Αδοιυϊ 
σὲ, 1 τεσ μᾶ5 ὈδΘῊ τῆογα σΟὨΐΓ͵ΓΟ- 
ΥΘΙΘΥ : Ὀυΐϊ ΖΕΙ]ΟΘΥ σοῃο]ιάθ65 “ (ῃδὶ [5 
ζῆν δῃὰ δπιρίογοὰ ἃ (Ὠἰτὰ σοβρεὶ : Ὀυΐ 
ΤΟΪΔΏΝΕΟΙΥ ἴο ἴὴ6 ψῇοϊας οἵ ἢὶ5 Οοβρεῖ 
αυοϊδοηῃβ, [Π6 υ86 ἢ6 τηδάδς οὗὨ 1ἴ 56 θ 8 
ἴο ἢᾶνθ Ὀδθὴ Ἰιμϊοά, δ τὸ σης 
τπογοίοσα σοηοϊυάς ἰῃδὶ ἴῃς Οσοβρεὶ πδά 
Ποῖ 1ῃ Π]5 ἜΥ65 [26 βδῖὴ ἱπιροσίδῃος 85 
ἴῃοβε οὗ ΜΏΙΟὮ 6 τηδᾶςδ τηογα Ἔχίθηβινα 
ι56, Δηα τῆδλί 1 ψὰ8 ποῖ ἴἢ6 οΥρΊηΔ] 
ΒοιΓο6 οὗ Ὧϊ5 Κηον]εάρε οἵ (δ6 Ἐνδη- 
56] 1ο 8] ἰβίοσγ. "1 6 ᾳιοῖα (τἢς [Ιαϑὶ 
Ῥατί οὗ [Π|5 ορϊηίοη ἴμαὶ ἴῃς δχδοῖ 
διλουηΐ οὗ ΖΕ] 1οΥἷβ σΟΠΟΘββΊΟἢ ΤΏΔΥ Ὧδ 
5Β66Ώ : δυῖ ἰἴ 15 ΟὨΪγΥ {π|6 [ἢ Υαίδγθῃςα ἴο 
ϑῖ, Μαίίζεον, δηὰ 15 δὴ 15 το οἵ 
ἃ ΤΟΙΏΉΔΙς ΔΙγΟδαν ταδάθ [δὶ ἔγοσῃ ἴῃς 
ἢγβι [ῃ6 (οβρεοὶ οὗ δὲ. Μαίμϑν Ὀδοδηβ 
τῆς δίιγαὶϊ! 5οῦσος ἔσοσῃ ΝὨϊοἢ ΓΟ τσ δη 
ὙΠ ΟΙΒ ΟΥΘΟῪ [ΠΘῚΓ αυοίδοηβ, ἃ5 ἴο 
ἘΠΙῚρ5 σΟΙΏΤΩΟῺ ἴο βδνεῖαὶ Ενδηρο 58, 
13. ΤῊΘ ἀδδοΠΡΌοα οὗ (δε “ Μειο τς ἢ 
(1 Ὁ 14]. ς, ΤΙγρῆ. 103) (δ [ΠΕῪ ““᾿Ετα 
σοπιροβοα ὈΥ Αροβίῖίες. δηὰ {πεὶσ [0]- 
Ἰον 5 ̓ (ὉΥ ψῇϊο πψοχάβ ἢ6 ἱηπτοάυοοβ 
ἃ αυοίδίοῃ ἔτοιῃ ϑ8ῖ, [λ|Κ6) ᾶζὰ ρρ]16- 
ΔῸΪΈ ἴἰο [6 Οοβρεῖβ, ἱνὸ οὗ ψϑοἢ ᾿ψογα 
ἴτοσῃ ἴῃς ἢδηᾶβ οὗ Αροβίίεβ δῃηά ἵνο 
ἔσοτη [Ὁ] ονγεῖβ ; θυ 11 σου ἢοΐ ΔΡΡΪΥ 

ὁ Αοῖς οἵ ες Αροβίΐες, [ηἰγτοδυοιίου, 



ἹΝΤΚΟΒΘΟΌΟΤΙΟΝ. 

ἴο ΔΩΥ͂ ΟΙοΥ 86εἴ οἵ ὈοοΟΐΚ8 οὗ ψΏΙΟΣ ψα 
Ὦδγνα ΔΩΥ͂ δοσουηΐῖ. 

ΤῊϊ5, (θη, 5 [η6 ζΘΏΘΓΑΙ ἀϑρϑοὶ οὗ 
ἴῃς ολ56 85 τοψασὰβ [6 ϑυῃορίοδὶ (ο8- 
ῬεΪς δηὰ 7 υ5ηῃ Μασγῖγσ. Α βεοοῃμά ῖαψε 
οἵ Κηονϊεάρο, ῥγοοδοάϊηρ Ὀδοκινασάς, 
Ὧδ45 ῬΕΘΏ σοϑομοα, [Ιστοϑηρὺβ Κηὸν ἴῃς 
ἴουγ; νγὰβ σύγε ἴῃδί [ΠΘΥ ψοτα Ὀυϊ ίουγ; 
Ὀεονεὰ τμδῖ ποεῖ δὰ υδϑοὰ δῃὰ 
οοτγυρίοα το. 7υ5!] Ματΐγυ, Ὀυὶ ἃ 
ἴεν ὙΘΔΥΒ ΘΑΓΠΘΙ, 4150 ΚΠΘῪ ἴπ6 ἴουτ. 
ΝΟΥ ΜΟΙῈ [ΠΕΩῚ πεν ἴο ἢΐπι, [ΠΟΥ πδὰ 
τον ἰηΐο ἃ ὨΙΡῺ ρῥΐδοα ὉΥ ἄδρτθαβ ; 
ΠΟΥ τοῖα τοδὰ 10 οὔυγοποβ 88 σθη 
τοδα [ἴῃς ᾿Ἰηϑρίτοα βοσιρίυγος οὗ ἴῃς ΟΙά 
Τοβιδιηθηῖ, Ηδτε, ἴοο, (ἢς 65 ΩΟῺΥ 15 
τειτοβρεςῦνα. 

[0845 ὈδδῺ Δἰγεδαγ καἱὰ ἴῃδῖ Μδζοϊοῃ 
Κηπον]οάρο δηὰ υ86 οὗ δὲ. [κε 5 Οο5ρε] 
ΤΩΔΥ Ὧδ ἰΑΚοὴ 85 ργδοίοδιν ργονθᾶ, Αἱ 
ἡ Πδἱ ἀδὶς [5 σηοβᾶς Ὀδοδῖὴς δοαυδιη- 
τεὰ νι ἴῃς (τὰ ΟΘοβρεοῖ, δηὰ (πουρῆϊ 
δι ἴο τρᾶκα ἃ σεν βϑίοη δηά δυγιἀστηθηῖ 
οἵ 1ἴ, ἴδ 15 ᾿πῃηρόβϑίθ]α ἴο ὑσγονθ. Αὔδοοσ- 
αἴης ἴο Ιτϑρϑθὺ8 (111, 4, 32) Μδτζγοῖοῃ β 
ἀοοῖϊπηθ νᾶϑ βρτεδά ἰῃ Ἐοπα δὶ (ῃς 
Ὠπης οὗ Απίϊοείυβ : δηα (ἢ15 ἀδλῖα οδὴ Ὀ6 
Ὥχοα ψτἢ ϑοης σομδβάρῃςα αἵ 150--ἰύο: 
Ὀυϊ δἵ ἰῆς ἀαία οὗ [π|51}π᾿5 ἤγβί ΑΡΟΪΟΩΥ 
(ἀῦουϊ 129) Μαγοίοῃ ἰ8 βροκδθη οἵ 85 
δανίηρ Ὀδεη ἰοηρ ἴῃ ἰἢς (}} ἀ6 οἵ ἢ15 
ΤΩΙ ΠΙονοῦβ δυςοθβϑβ ((, 27, 58). ΤῊΪΒ 
ΤΩλκε5 1 ΡτοῦΑ0]6 τὲ τῇς ἀδίο χίνθῃ 
ΕΥ̓͂ Ιτοῃϑθι15 185 ἴοο ᾿δίβ ὮὈΥ͂ ἸΏΔΩΥ ΥΕ6818. 
γε πᾶνὲ ΠΟ τηθδῃβ οὗ Κηονὴν ὙΠΘΙΠΟΙ 
ἢδθ τενιϑδὰ [6 (τὰ Οοβρεὶ δὲ [ἴῃς 
Ὀερ πη οὗ ἢ15 ΟΆΓΘΟΙ, ΟΥ 81 5016 
Ἰαῖα ροϊηΐ ἴῃ 1ἴ: (ἢδὶ ἢἷ5 ἀορτηδίίο ῥσϑ- 
ἙςΟΠΟΘΡΙΟΩ8 ΜΕΘ, ἰἱῃ 5012ὴ6 ΙὩΘΑΘΌΪΣΟ 
ἰοττηςα, 15 ρἰδίῃ ἥόοτλ (ἢ 6 παΐιγο οἵ τῆς 
ΤΟΝ 5ΙΟῺ ἐβ6  , ἀηα ἔγοτῃ [6 τεὐδθοοη οἵ 
τῇς σοθρεῖ5 οὗ Μαίϊμον δηά οἷν, ν Ὡ] ἢ 
ὝΟΙΘ 4150 Κηονῃ 0 Μαγοίοῃ, ϑοπὴθ 
ὕτης Ὀδίγθοη 130 δηὰ 1σζὸ τῆς ἀδίε οὗ 
(ῃ6 τενιϑιοῦ νου ὃς ἴουπ. ΝΟΥ 
Μαχζοίοι 15 ἴῃ6 ἤγϑι οὗ ψῇοτῃ ἰἴ 15 ΚΏοῃ 
τπαὶ ἢΠ6 ἀεϊοπηϊηδαὰ 4 (δπμοῦ οὗ ἴδε 
Νον Τοβίδιηθηϊ : 1 σοπίαϊηδα τῆς Οο9- 

1 ΤΊς νῃοῖς βυρ)οοῖ δα Ὀδεη 80] 
ἘΔ δος οἷν πιαηά]οὰ ὉΥ͂ ἸΏΔῺΥ πτίϊεσα, ΗΠ σοηῖ 

Ἰεεϊοὰ νἱτ εἸαθογαῖς οἄτε (Ἐνδηροϊίεη Τυ π᾿ 5, 
. 1ΟἹ, “27.} 411} (ἢς εἰϊαι᾿οὩς ἔτοτῃ ἰδ6 159. 

᾿γοιίοη (' ὈΪΘΠ 685 ̓ ) ἢΔ5 αἱ ἴδῃ, Ὀυϊ 
Ιε55 ἔΠγ. ὅ.:6 Οτεάπες (' Καβοη᾽), ϑδηάαυ 
(’ σοερεῖΐβ ἴῃ ἴ6 ϑεοομά (εηϊ Ἶ, Ῥνεβίοοιι 
(' (δῃου,᾽ αἷςο “[πἰτοἀυςζίου ἴο ". 

Ἱχ|ὶ 

Ῥ6ὶ δῃά ἴθ οὗ ἴδε Ερ]51165 οἵ ὅ8ὲ. Ῥαυ]. 
Α τουθαιθα Ἰἰ5ὲ, ἰξ ἰ5 ἴτας : ὃυϊ 1{ 5 οὗ 
ὯΟ 5118}} ἱτηροτίδηος ἴπαὶ ἴδῃ δρ ϑ 165, 
ὙΠΙΟΝ τασδὶ ἤανα δε πτϊτίθη ὈΘίοΓα 
ΑὉ. ός, εσα τεσοψηϊβοα δὶ (ἢδι {{π16. 
911 τόσα ἱπηροτίδηϊ, μόύγονοσ, ἰ8. ἴῃ 6 
ἴλςϊ [μαϊ 81, Τυϊο᾿β σόοβροὶ ννὰ8 ἰουηά ἰῃ 
ι..56, Δηα οὗ 51:10 ἢ δυϊῃου 45 ἴο Ὀ6 (ἢς 
ἰουμάδίίοη οὗ ἰῃἢ6 (οβρεοὶ, δ (ῃς {πιὸ 
ὙὮ6η [ἢ}}5 Ὠογοῖὶς ττοίθ. 

Ετοῖὰ [(ἢϊ5 βεσοηά 5ἴδρο, ἴῃς ρεγοά οὗ 
7υβεῖ δῃηα Μαχοίοῃ, ἃ δισῖθοσ βἴθρ ὈδΔοῖ- 
ψαῖα, ὈΪδοαϑ τι5 ἸῺ ἴἢ6 οἷοβα οὗ [6 ἄγβὶ 
σορίαγ. Ηρτα ἴῃς ἴτασθβ οὗ ἴῃς (οβρε]9 
ΔΙ [ΔΓ ΤΟΙ ΒΟΔΏΪΥ δηά ᾿παϊδίηςι, ΤῊΣ 
ΨΟΥΚΒ5 οὗ ἰσζηδίυ8 ΔΓ ἴῃ δυδ)θοῖ οὗ ἴοο 
ΤΩυΟἢ, ΘΟὨΓΓΟΥΘΙΘΥ ἴο βδόῦνα [ἢ6 ρῥγϑβθηΐ 
Ῥυγροβα.ΐ [ἢ (ἢ6 δδη]6βῖ ἔοστη, (ἢ ττοχάς 
“Ἐς ᾿ΐβ6 88 ἃ βερϑηϊ ἰῃ 411] [πίη ρβ, δπὰ 
ὨδΙτΉ]655 845 ἃ ἄονο," τθο8}} Μϑίί. χ, τό, 
ΑΠΟΙΠΟΙ δ] υϑίοη ἴο “4 5ίδυ ἰ8 ἴοο 
Οὔβουζα ἰπ [ἢς 5ῃοσίοσ οὐ “ (υταϊοπίδῃ ᾿ 
ἴοππῃ οἵ [ῃ6 Θρ] 5165, ἴο Ὀυ1]ἃ ΔΩΥ σοτρατΊ- 
500 Ὁροη. ΤὮυ8 ἴἤο͵6 ἰ5 Ὀὰϊ Ομ αυοίδᾶ- 
ἄοῃ, δηὰ ἰπᾶὶ οι 81. Μαϊῃεν. Βιυῖ 
11 15 αυἱῖα ἃς τοιαῦθ ας (δὶ Π6ΤῈ ἃ’ 
ὩΟη6 ἴτοπὶ ἴῃς ΟἸἹὰ Τεκίδιηθηϊ, 

ΟΥ̓ δρ 51168 οἵ (Ἰδιθηῖ οὗ Εοιης ἴῃ 6 
ἢγϑί δίοῃς οδῇ 6 ργοηῃουποδα ρσοηυηθ: 
1.5 ἀαΐβ ΤΩΔΥ Ὀς 5δΐδὶ γ᾽ ἄχϑα 45 ἱγίης 
Ὀεῦθα Α.Ὁ. 93 δηά Α,Ὁ. 97; ἰῃ [ἢ ϊς 
(ηὴ6 στοαὶ τρδ ο Ὑ οὗ ροοὰ ΟΡ Οἢ8 
ὙΟΌΪὰ ἄρτοθ. Α Ἷοτα ῥγϑοῖθϑα ἀδία 
οδμηοῖ Ὀ6 ἀεϑιρηθα, ΠΟΙ ἰ5 1 ποοάδά ἴοσ 
[ῃὴ6 ῥγεβθηΐ ρυγροβϑο Τῆς τϑοθῆς ἀϊ5- 
φΟνΕΙΥ οἵ ἃ βϑοομὰ Μϑ οἵ 115 ἀοου- 
Ἰηθηΐ Ὧ45 Ἰδηΐ ἃ πεῖν ἰηϊοτγοβί ἴο (π6 βίαν 
οὗ ἴἃύ,.. Οἵ νετῦαὶ]ὶ οοἰποϊάδηοοθς στ 51. 
Ῥαυ]β Ὑιιηρβ, οἱ ([ἢ6 Ομ 6 ΠΟΥ ἴῃ [ἢ}}5 
ἘΡΙ 5116 ἴο σοσηδ ᾿μἴο ομα ἴπε 6]ετηθης5 
οὗ (μηβάδη ἱτα, Ὡς ἢ ἴῃ ἴῃς ἱπβριγοὰ 
ἘΡ 5165 δὰ ὈῬδϑ ἰἸεῖϊ ἴῃ σοῃίγαβί, 85 
ἴῃ ἴῃς οὯ86 οὗ (ῃς ἀοοίπης οὗ (ΔΙ᾿ δά 
ῬΌΓΚΕ ἴῃ 8.1. Ρδι] δά ἴῃ ϑῖ, [81268 ; οὗ 
ἴῃ ἴταοαϑβ οὗ πηοοὐῦϑβ οὗ [πουρδὶ (Δϑῃϊοηδά 
αἴτου 8. Τόοδῃ ; οὗ (6 Ὀεριηηΐηρβ οὗ 
σἤυσοῦ ΟΥρδηβαῖίοα ἂπα ᾿ἰτιγρίοαὶ 561- 
νος ἴῃ [15 ἀοοσυπηεηῖΐ, 11 15 ποῖ ῬΟΒ51 0]6 
ἴο δρθαῖκ ἤθῦθ. ΟἿΪΥ τῆς τηοβῖ ᾿ογδίη 

1 ΤΈς ΠΘΟΠΙΓΟΥΕΙΞΥ 5 ΘΧΟς ΘΕ Θχδυιϊης ὉῪ 
ἘΠΕΥ Γἰρμιίοοῖ, “ΟΠ ΦΠΙΡΟΥΑΤΥ Βονΐον," 
Ὁ. 1875. 
3 8εεὲ ἴῃς πον δὐϊίοη οὗ Ο]εδηθηξς ὈΥ Οεὃ- 

ματάϊ δηὰ Ηδγπδοὶς (Ῥυοϊεροσηθηδ), 1,εἰρβίο, 
1876, ψὮοτε 411 [86 ἀδῖοβ ἃσγὸ ὑσουρδὶ ἐὐρειμει. 
8150 [ἱρμμοοι᾽ 5 δεοοηά νοϊυτης δὰ Αρρεμπαϊχ, 



ἱχὶν ΙΝΤΕΚΟΘΌΟςΤΙΟΝ. 

οἰθηχθηῖβ τὸ νδιίδἷς ἴο ἴῇοβα ὑ0 
Ὦδνα ποῖ βρᾶοα ἴο ἄἴβουδ5 δηὰὶ ἀείεηα 
ἴῃς 1655 οοτίδίη ὙὭΘΓΕ 476, ΒΟΎΘνΟσ, 
ἴνο ρᾶϑϑᾶρεβ ἰῇ ψΠΙΟ (ἢ6 (Οο5ρε}5 
ἌΡΡΘΑΓ ἴο Ὅς ΘΧργεβϑὶν αυοϊεά; {πε 
ἴοσιμθσ οἵ ὙΠΟ 15 845 [Ὁ] ]ον5: “ἘΘ6- 
ΤΟΙ ΘΠΩρ ΘΒροο Αγ ([ἢ6 ψογαβ οὗ ἴῃς 
ΤΙ,οτὰ [6515 νὨΟἢ Ηδ βροόῖα ἴο ἱπουϊοδῖα 
ΤΆΘΟ 655 Δα] οηρ-Ξυἤοσηρ. ΕοΓίῃι5 6 
ΒρΌΚε : 5Πονν ὈΓ τῃαὶ γε τᾶ θὲ ρῥπὶδά ; 
ἰογρὶνς ἴΠδῇ 11 τᾶ Ὀε ἐοτρίνθῃ υηΐο γου; 
85 Υε ἀ0, 50 5}8}} 10 ὈῈ ἀοπε υπῖο γου ; 
8ἃ8 γ6 ξίνα, 80 54]} 1 6 ρίνθῃ υηΐο 
γου ; ἅ5 γὰ σε, 80 5}8]] γε Ὀς Ἰπαάρεά ; 
85 γε 5ῃενν Κἰηάηρ55, 50 5}4]} Κιπάπεϑϑ 
Ὀ6 5ῆετῃ ὑπο γου; ἢ τνμδῖ τηθάϑιγα 
γ6 τηείς, Ἢ [δαῖ 11 5841} 6 τηδαϑυτγεα ἴο 
γου ἀραῖη" (ΓΒ. ΧΙ.). [15 ΟὈνϊοι5 
ἴηι [115 Ῥαϑβαρα ἄρτεαβ ἜἘχδοῖν ΜΠ πῸ 
Ραβϑᾶρε ἴῃ 5ῖ, Μαιϊμεν οὐ 51, [κς; 
Ὀυϊ 1 15. 4150 ρῥ]αίῃ, οἢ ΓΠΟΠΡΑΣ Ως [Π6 
Οτοεῖς ἰαχῖβ, [μδὶ τ[Π6 σπο]ς οὗ ἱϊ, ἀχοθρί 
τὴ6 νοταβ “845 γὲ 5ῃ6 κίπάπαββ, 80 81}] 
κιηἀη655 Ὁ6 5ῆενῃ ὑπο γου,᾽" 145 ἰουηά 
ἰῃ βυδοίδῃοο 1 ἴῃ656 ράβδαροβ, Μαϑαῖί. ν. 
7; νὶ. 14; νἱῖ. 2,12; [αἰ νὶ. 31, 26, 
427, 38. Απά δουρῇ ἴἢς ψοτὰβ “85 γὲὸ 
56 Κιηἄηθ55," ὅζο., ἢᾶναὸ ὯῸ δχδοῖ 
σουμίογραχί ἴῃ ([ἢ6 οθρεῖς, γαῖ ΠΟΥ 416 
80 Οἷοθα ἴο (ἢς 5ρ᾽πὶ οὗ ἴῃ6 γῇῆο]Ἔ Ρᾶ9- 
βᾶρε ἴῃδΐ ἃ ΡΟΙΒΟ. αὈΠΟΌΩΡ ἸΤΟΏ] ΓΔΟΠΊΟΙΥ 
ψουϊὰ δηα 1 ποΐ πηηδίιγαὶ ἴο [ηΐεῖ- 
Ῥοϊαίς ἰδ. Αὶ σοσίδιῃ ο1455 οἱ ἩτοΙ5 
0, 5.ΤΟΠΡΙΥ Ρῥσο)υαϊοθαά, Κὸ ἴο ντιῖθ 
ἱῃὴ τῆς σπαγδοῖοσ οἵ “8)ὴ υῃρσο)υαιοοὰ 
ῬΟΙΒΟῚ," 561Ζ6 οἡ [6 5114]]} ΘΑΕΑν 
ἴο ῥγονθ [δὶ “8 ὉΠΟΔΠΟΠΪΟΔΙ (Ο5Ρ6] 
15 ἢδῖα αυοίεα, ἤιε ὑμοδηοη!οδὶ 
Οοβρεὶ γε Ροβθε88 ἃ ρτξδαῖ ἸΏΔΗΥ; 
δηα [ἢ]95 ραῖϑαρθα 15 ηοΐ ||κ6 Δηγ οἵ [ἤθῃ,. 
1 18 ὙΟΙῪ κα ἴννο σδῃοη 08] Οοβρεῖϑ ; ἰἴ 
15 δὲ ψμδῖ ἃ ΡΕΙΒΟῚ αὐ Πρ ΤΌ τὴ τϑοοὶ- 
Ἰδοϊίοῃ, δηὰ τόσα δηχίοιιβ ἴο Ἄχῃ δῖ 
Οὔ νἱοὸν ἴῃ6 Τιοτάΐβ τεδοῃίηρ [Δ ἴο 
ἄϊτεος ΗΙς υἱϊετάποθς ὈΥ̓ ἃ Γδθίδγθηοα ἴο 
Ὅοοκα ψϊοῦ, ἰπουρῇ Κηονγῃ ἴο 15 
τοδάθυβ ἴοῦχ ρυῦ]ς ἰμδίσυςσοη, Ψψ6ΙῈ 
Ποῖ ροΓθΑρ5 ἴῃ [Ὠοῖσ μδηΐβ, νουὰ Ὀε 
ἸΙΚοΙγ ἰο ψσιῖϊθ. [1 18 Ροοῦ Ἰομὶς ἴο 5ᾶγ, 
“ ΤῊ ἰ5 ποῖ αυϊδ Κὲ [Ὡς σδῃοηϊοδὶ 
Οοβρεῖ5, δι {μογείοσε ᾿ τπλυϑὲ Ὀ6 φυϊῖθ 
ἰἰκ6 βοῖθ ὑυποδηοῃ οὶ Οοβρεὶ τδαῖ πὸ 

1 δρο Γἰρδείοοι, “ ΟἸεπιθεῖ οἵ οχιο ;᾽  εβῖ- 
εὐ, " Ηἰβἴουγ οἴ ζαποη ;᾽ ϑαμάδυ, " σοβρεΐβ ἴῃ 
186 ϑεοοπά (επί ;᾽ δηὰὲ δϑρεοΐα!γ τς ὩΟ 
εὐἀϊξίου οὗ (Ἰεσιεηὶ ἀρονς τείεττεά ἴο. 

ΟἿΘ ΠΟΥ͂ ΟΔη δηά," ὙὍὌΠα τοϑο Ὁ ]Δηοὸ 
ἴο Οὖγ (σοβροὶς 15 ρτϑαῖοσ ἤσσα [ἤδη [ῃς 
τοβοΐδηςε ἴο ἴῃς ΟἹά Τεβτεδηῖϊ Ἰ Δἢ 
ΔΙ] υδίοη ἰο Ἀδῃδῦ ᾿υβὲ Ὀείοσα. (110Ητ- 
ΕΟΟΤ.) 

ΤὨΘ 5ΘΟοΠα ᾿Ῥᾶϑϑᾶϑα 15 85 [ὉΠΟῪ :-- 
“ἘὸΣ Ηε [765 ὅν βαϊὰ, οε ἴο [δαὶ 
ΙΏΔΗ : [ἴ ΤΟΙ δ᾽ ἴοσ ἢϊπι {πὶ ἢς δά 
Ὠοΐ Ὀδ6Ω ὕοχγῃ, σαί τἤδη ἰἢδί ἢ6 
βῃουϊὰ οἥεῃα ομδ οἵ ΜΥ εἰδοῖ : 1 γεσα 
ὈοιοΓ (ῸΓ ἴῃ ἴμᾶὶ 4 το] ]Ἰκίοηθ σοΓα 
μδηρεά δὐουϊ πη δἀμά ἢς ἀσονποα ἴῃ 
(Π6 564, σαῖποσ 14 τη ἢδ 5δοιϊὰ 
οἥεῃάα οπδ οὗ τὴν {16 Ομ ε5" ((ἢ, χὶνἹ.). 
Τῆς ϑυϊοίδησς οὗ 115 15 σοηῃίαϊησα ἢ 
Μαῖῖ. χχν]. 24; χυ!. 6; Ματῖκ ᾿χ. 42 ; 
1υκο χνὶϊ, 2 ; Ὀυῖ ᾿ξ ἀο65 ῃοΐ τορσοάυοα 
ΔΏΥ ΟὨΘ οὗ ἴμε56 ρΐαοοβ Ὄχδοῖΐγ. ΤΠΘ 
“«πηρτοὐυά!ϊοςα ρούβοῃ ἢ “11 δὲ οὔσας 
Γαϑοτῖ ἴο δ ““ποδηοηϊο8] Οορβρεοῖ," οὗ 
ὙΠΙΟΉ, ΠΟΊΝΟΥΟΙ, Ὧ0 ἴΓΔς6 σδῇ ὃδ ῥτοὸ- 
ἀυςεά ; Ῥυϊ ἴῃο56 ψΏοβ6 ᾿Ιάδ6Α8 σὰ 1655 
ΘΙ ΔηΟΙΡαῖθα ΤΩΔῪ γοβοσί ἴο [ἢ 6 σοϊῃτηοῦ- 
5656 50] πὔοῃ, ἴΠδῖ [6 ΔυῖΠΟΥ 15 φυοίης 
ἔΌΤΩ ΤΩΘΙΏΟΤΥ, δηα ἰῃδί ἔγοσὰ (μαϊ ροΐηϊὶ 
οὗ νίονν ἢ6 [5 δχοθὶ ἸΘῪ ρίνοῃ ἴἢς 
Βρὶ τὶ οὗ τῆς ρᾶϑβᾶρθβ. ἴῃ (ἢς νοσάβ 
“ΟΠδηα," “τ}]5ιοης,7 “ἀτοσηρά," “11|6 
ΟΠ 65," ἣς ἢδ5 (ΟἸ]ονοα οπδ οὐ οἵδε οἵ 
ἴῃς ἴὔτες Οοθρεῖβ; δῃηά 85 ἴῃς τἢτοθ 
Οοϑρεὶβ ἀο ποῖ νοῦ} ἄστεα, ἴΒοτα ἰ5 
ΒΟΠ6 ΙΟΟΠῚ ἴογ (τς σοηγᾶσὶ [μδὲ “ (]6- 
ταθηΐ ἀοοδϑβ ηοΐ αἸΠοὺ ἔσοσῃ (πΠῸ ϑυῃορίοϑ 
ΙΏΟΙΟ ἴῆδη [ΠΟΥ ἀἰθοσ Ό. ΘΔ. οΟἴποι.ἢ 
(ϑανθαυ.) 
ἢ 57. δωγιρια»γ}. --- ΤΏΘΘ6α οΠἸπρ565 

ἰηίο νατίουβ ρεποάὰβ οὗ (Πεὲ Οῃυσοῖ 
θῖνες 5016 ΝΟΙΥ ᾿ηροτίδηϊ Τεδυ}}15. ΤἬὭΘΙΓΕ 
15 ὯΟ διἰζεηρί ἤδσε ἴο βΌΓνΕΥ ἴῃ6 ψΠΟ]ς 
οὗ ἴῃς ἰΙτοταίυτο ΤὍΠ6 νᾶσίουβ 5ίερϑ3 
ΔΙῸ ἃ5 [ΟΠΟΥ͂Β :---ἴὴ τῆς ἰδϑῖ φυδΙίεσ οὗ 
[ῆ6 βεοοηὰ οδθηΐζυγ ἴ(ἣ6 ἔουῦ Οοβρεὶ5 
ΜΟΙΘ ΘΔ ὈΠ]5ηθα δηα τεοορηϑθ, δηά 
Βοϊὰ 4 ρἷδος ἴἢδϊ νᾶς τείιβοα ἴο 4]]} 
ΟἴΠΕΙ ΤΩΘΙΊΟἷ5 οὗ ἴῃς τά. Αἱ ἴδε 
ἐμὰ οὗ ἴῃ6 5βεοοῃὰά πυλίοσ ΤΟΥ νεῖ 
αυοῖϊςα ἰαγροῖγ, ᾿ΠΟΌΡΉ ποὶ νε 6χ- 
ΔΟΙΥ ; Ὀυσὲ [86 δυϊμοῦῖθ πδπηθς ὙΈΙῈ 
Ὠοῖ τηδᾶθ Ῥτοϊηϊηθηΐ ; ΠΟΥ ΜΈΓ “ὁ ΤΩ6- 

' ς, Τίϑοδομάδοιζβ ἰταςῖ, "ΔΩ σπσάση;,᾽ 
Ὁ. 5. Ψ., 8κ5 Ὀδοη ἱ 
“ὝΒεη πσόσα οὖσ Οορερεῖὶς 
δὶ διριυτηοηΐῖ ἴπαῖ 885 ποῖ Ὀδεη τείυϊο, Μτ. 
ϑδηάδυ, “Οοδβρεῖβ ἴῃ ἴδε ϑεοοηὰ ΈΡμεΤΕ 
Ῥ. 385, Εἶνεβ ἃ υ8εἢ1:]} δηλ γιὶς8] οδίδίορυς οἱ 
οὨίοῖ νιϊάηρς οὗ ἴῃς ἄσβι ἔνο οεπίασίει, 



ΙΝΤΚΟΘΌΟΤΙΟΝ. 

ἸΏΟΙΓΒ," [ΠΕ ψετα “ἴ6 Οοθϑρεῖ," δπά 
ἴ6 ἧκο. ΑἙ ἴδ ορδηΐϊης οἵ [δς 
ϑαεσομα σοηςΥ ἴῃς Ψψοτάβ οὗ ἴμε 1,οτά 
ἌΘΙΟ αυοϊεὰ Μὴ υπηϑίακαῦϊα το- 
ΒΕ Ὀΐδῃςς ἴο ρᾶββϑαρθθ οὗ οΟὐγῦ Οοϑ5ρεΪ5 
ὙΠΟ, Ὠονόυεσ, ἅτ αυοϊοα ]ΙΟΟΒΕΪΥ, 
ψῖοῦυξδ ΔΩΥ τείδσγεηοα (0 Ὡδιηθδ8 οὗ 
δυΐίμοτῖβ, δηθὰ ψ1} ἃ ἰῃγονίῃρ ἰορ ΠΟΥ 
οὗ [δε ραϑϑαρθβ ἔγοῃῃ 811 ἴἢτες Οοβροεϊβ. 
ΙῺ Βαύῆδθαβ (Α.Ρ. 100-125) δηὰ ἴῃ6 
βῃοστὶ (“ (υτεϊουϊδη᾽) Ιρπαῖϊ8 (Α.Ὁ. 
107-115}, [ἴΠ6Ι6 18 8 ἰδοκ οἵ ἀϊ5- 
ὕπο αυοίαϊοηῃ ἴτοπθΒ ἴ!εῈ Οοβρεῖβ 
δηὰ ὄνθὴ [1 (6 ᾿ἰδίεσ Ηοσὴδβ (Α.Ὁ. 
135-140) [πεῖ ἃ1ϊ6 20 αιυοίΐδ[!οη5 
ἴτζοση εἰἴποσ ΟἹΪά οὐ Νεν Ταβίδιηθηῖ. 
δ 5.8. πε 97 1λε Οσοεῤεῖς ἐπι Ῥμόδε Ἡ)ογ- 

σλιρ.-- [δ ρυὉ]1ς οσϑὩρ οὗ (Ὡς ΟΒυ το 
ΜᾺΔ5 ἴῃ6 τηθδῃϑ, πὸ ἀουδί, οὗ [86 σταάυδ) 
Θϑἰ Δ ὈΠΞὨτηθηΐ οὗ (πς ίουτ Οσοβρε]5 1ὴ (Ποῖσ᾽ 
ΡὈἶδος οὗ δθθησθ. ὉΤῃδα τϑοοσὰβ ἃ16 
ἴενγ, Ὀὰϊ ἴΏΘΥ ἅτ 5ρηῖδοδῃῖ, Τδα ἤχοί 
Ὀτεῖγοη (Αοὶβ 11. 42) σοιητηθποδα δὲ 
ΟἾΟΘ ἃ 5υϑίοῃηδίις ἔοστῃ οὗ ψνουϑῃρ, οὗ 
ΒΊΟΣ τἢς ἀοοίτης οὗ ἴῃς ΑΡοΞί[65, ἴῃ 6 
βδοσδαηθηῖαὶ ὑσοακιὴν οἱ Ὀτεδά, δηά 
ΡΓΑγΟΙΒ σεῖο (ἢ6 Τσομῃροηθηῖθ.Ό. ΤῊΘ 
Δροβίοϊις ἀοοίτῃο, δἱ [αὶ Πμλ6 ΠΟΎΟΓΟ 
τοἀυςεὰ ἴο την, τουδὶ ἤᾶγα σοηϑἰ5ῖοά 
οὗ ἴῃς παιταῖνοϑ οὗ ἴῃ6 Αροϑίῖθβ 859 ἴο 
ΓηρΒ ΠΟΥ δὰ τῇ ιϊμοβϑθα, οὐ οὗ ἴῃοβ6 
ψο δὰ πεασάὰ ἴχεθμι, τορθαῖηρ Ποὶγ 
[ΟΘΌΣΤΩΟΩΥ δἱ βεοοῃα ἢδηᾶ, ΟἸειηθηΐϊ οὗ 
Βοτὴθ 5ρθᾶκβ οὗ ἴῃ6 οἴευηρβ δηά β6ῖ- 
γος ἴο ὃς ρΡοχίοσιηδά ἴο σοὰά αἱ ἰαϊοά 
Ὀϊη65 δῃὰ ἤοιγβ (1. χ].), 848 δρροϊηϊδὰ 
ὉΥ Οοαἂ : Ὀυῖ ἴοπ] ἴδ686 φΘηΟΓΑ) 
ΜΟΙΣΩΒ γὰ σδηηοῖ ρμαῖθογ ψῃδῖ ρῥίδος ἴῃς 
ΔΡοϑίοις τεδομίηρ μοϊὰ 1η τη ϊ5 ΟΥΣΏΙΡ. 
ΝΟΥ ΏΡ, μούσονοσ, ἴΠοτΘ νγᾶϑ, δῃὰ 1ἴ ννὰ8 
ἃ ἀἰνΊ 6 ]ν Δρροϊηϊοα ἀν : δῃηα τνὰ Π]ΑΥ͂ 
θεῖίονα ἰπδὶ “ ἀοσίτηθ " δα ποῖ σεδϑοά 
ἴο ἔοττηῃι ρατί οὗ ἰ, Ἐτοῖ Ῥ] γ᾽ 5 ἰεϊζοσ 
ἴο Ττα δα (1 εἰἴοτβ, Ὁ. Χ, 97), 1 15 οἶθασ 
[αῖ ἴῃ ἴῃς ἤτοι ἀδοδάς οὗ ἴῃ βεοοῃᾶ 
ΠΟὨΓΙΣΥ, ἴῃ6 ΟΡ οὗ Οἢτϑὲ 48 σοά, 
ἴῺ ῬΓΔΥΟΙ Δα βδοσζατηθηῖ, γὰ5 σομ Ππιοά, 
δηᾶ ἰΠδῇ 1ἴ δὰ 50 ϑργοδὰ ἴπδαιὶ [ἢ6 ν ΤΥ 
[οΏΡ]65 δὰ Ὀεδοοὴς ἀδβοσίεα : (ἢς 
ῬΙοδο ηρς 15 δοΐ τη οη6α, Ὀυ 1[ἴ 566 015 
ἴο 6 1᾿ὀῥὈ}]1εἀ, Τ7υκμ Μαγγτ 18 ἃ ψ]ῖ- 
Ὧ6595 ψὮΏΟ56 ΘΧΡΙ]ΙΟἰη685 ἰοᾶνθβ ΠΟΙ ΠΙηρ 
ἴο Ὀς ἀοεδίγοα : “Οὐ τδ6 ἀδγ τ ΏΙΟὮ ἰ5 
οαἸ]εὰ ϑυηάδγ, ἴΠΟΓΟ 15 Δῃ Δ5ΞΘΙΩΌΪΥ ἴῃ 
ἴ..6 581η6 ρἷδος οὗ 41} ψῆο να ἰῃ οΙἴ165 
ΟΥ ἴῃ σου ΕῪ ἀπ Ἰςί5, αηά τῆς τεοοσαβ 
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ΙΪχν 

οἵ ἴῃς Αροβεῖθϑβ, ογ [6 υτπηρβ οὗ (ὃς 
ΡχΙορῃδίς ἂῖθ τοδά 848 Ἰοηξ 8ἃ8 ΜῈ Πᾶνα 
της " (ΑΡοΪ. 1, 62), Τα τοϑὶ οἵ 1ἢ15 
δοοουηῖ 15 50 ἀϊδπος τἴπαΐ γα σΔῃ Τορτο- 
ἄυςδ Ἔν Ι ρασὶ οὗ ([ἢ6 ΡΠ]. ΟΥΘἢΙΡ οὗ 
Α.Ὁ. 140. Τῆε τεοοτάβ οὗ ἴ86 Αροβἕ!εβ 
ἃτ6 Πόσα ρυΐ ὕροη [ἢ6 δβάγης ἱοοῦπρ' ἃ5 [6 
Ἰηϑρίσεα ὈοοΪϊ5 οὗ ἴῃς ΟΙἹα Τεκίδσηθηῖ ; ἃ 
τοδὶ δάνδῃος. Βυδῖ 45 ἅ1Ὲ ἴῃθϑε ἀδίδ, 
ΠΟῪ βυβῆος ἴο 58ενν [ῃ6 ρθῆοσαὶ σουγβα 
οὗ στον οὗὁ σδῃοηῖοδὶ δῖ ποτῖγ. ΕἸγϑῖ 
τῆς οτὰὶ ἀοςσίῃε οὗ ἈΡοβίεβ, οΥ οἵ ἴἢο568 
ΜΏΟΙΩ τΠοΥ ἀσρυϊοά 1 τῆεδη (6 τοδαϊην 
οὗ βυςοἢ υητθῃ τορος οὗ δροβίοϊϊς ἀοο- 
Εἷμα 845 δδοὴ σμυγοῃ πιζῆϊ ᾿ᾶνα τ] 1 Ὲ 
1ἴ5 τοδοῦ : δηά (ἢδθὴ (6 φτδάυδὶ ονοῖ- 
βῃδάονίηρ οἱ [6 ΟἴΠΟΙ τεσοσάβ ὈΥ ἴΠ6 
ἴουγ σδῃοηΐοδὶ (ο5Ρ6}5, 80 ἴμαἴ 411 (6 
ταδὶ αἰβαρροατεᾶ, δῃά ννεσα τοι οα ὮΥ 
τῆς Οδυτοῦ ἴο ἃ Δ Ἰονοσ ἰενεὶ. “γε 
οδημοῖ, τος ΒΙθεἶς,1 “ἜΧΔΟΌΥΒΑΥ ἤδη, 
ΟΥ ΠΟΥ͂, ἱΐ οδὴςβ ἴο ρ858 ἴπδι ἴῃς (μυτοῦῇ 
οοπβιἀογεὰ (ἢ6 οοἸἸδοῖοη οὗ οδηοηΐοδὶ 
(σοβρεὶς οἱοβεὰ ἢ ἴπεϑ6 ἴουγ δ] ΟὨ 6. 
Τῆς σΟΠΟΪ βοὴ 56οὴ5 ἴὦ ἢᾶνα Ὀδθῃ 
ἰοσταϑὰ δῃηὰ ἘΔ] 5 ηθα ρυδάυδιγ, ψι}- 
ουΐ ΔΗΥ͂ ΟΧΡΙ655 ΠΟηΐδγθης 65 ΟΥ ἀΘΟΙ810}5 
οὗ οουῃο!}5, ἀηὰ ψιδουΐ τμ6 ἡπάρτηθηῖ 
δηὰ ρῥγδοΐοα οὗ ΔΏΥ οὔθ οὔτοι! Ὀδίηρ 
σομδιἀογθα 45 δυϊμουίδῦνα δηά τορυϊα- 
ἔνε ἴογσ ἴῃς τεϑῖ, Οχ (ἢ]5 δοοουηῖ νὲ 
ἢανς 811] [ῆ6 Τηοτα σϑᾶϑοὴ ἴο ΤεσοϑΏϊ56 
ἴ(Ὡ6 Ὠδηά οὗ Ῥτγονιάδῃςς ἴῃ [ἢ6 τηδίϊζογ, 
δηᾷ ἴο Ὀοϊϊονα τὲ [Ὡς Ομυσοῖ ᾿γὰ5 θὰ 
ἴο ἃ τρῶϊ ἀδοϊσίου, ἴμογα αν Ὀδοη 
ὯΟ ΟἴΠΟΙ φοβραὶβ Ὄχίδηϊ ἴῃ ἴῃς δηὰ οὗ 
[ἢ6 βδδοοῃμᾶ σΘΏΓΟΓΥ οἱἁ 51}1}12. ᾿νοσίῃ, ὉΣ 
ἿΏ 5ΙΠΉ1ΔῚ δοίη 11} Οὐγ ίουσ. Υἥ 6 
ἃ16 Τσοπῆιτηςα ἴῃ (ἢϊ5 ὈΥ͂ ἃ ΘΟΙΏΡΑΙ ΒΟ. 
οὗ [ῆς οἴποσ ρζοβρεὶ Ὠἰϑίοσιεβ ὙΠΙΟἢ ἢδνο 
οοπὴς ἄονσπι ἴο υ5 ἢ [6 (ΟΌΓ σΔΠΟΏΪΟΔΙ 
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1 « Εἰηϊείτυηρ, 8 242. 
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Υγ εἶ556, ᾿ς Ἐνδηροοηΐτγαρο.᾽ [Δ οἰρϑίο, 
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Ὑνγεβίοοϊζ, “[πἰτοἀυςοη ἴο (Οοβρεῖ5.᾽ 
Ιοηάοηῃ. 

γνεκίοοιῖς, " Η!ξίοσυ οὔ Νὲν Ταοβίδιηθηϊ 
(δηοῃ. Ϊ,οηάοη. 
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1 βοίοσ, " Βειϊϊᾶσεο.᾽ Οοῖδα, 1869. 
νηοῦ, “ Ἐραϊνοσίογθιο ἢ!  1εἰρϑῖς, 

1847. 
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᾿ΕΝ ΘΒΞΟΝ ΝΟΣ ἩΝΝ 



( ἱχὶχ }) 

ΤΑΒΙΕ ΟΕ ΤΗΕ ΗΑΛΕΜΟΝΥ ΟΕ ΤῊΕΞ ΕΟΌΚ ΟΘΟΒΡΡΕ1.. 

Ν.Β.--ἰπ ὑδὸ (οΟἱονίης Ταῦϊςο, ποτα 41} τῆς τείεσεμοοδ ὑπάοσς ἃ αίνε δεοϊΐοῃ ἃγα ρεϊπιοὰ ἴω ποῖ ἔγρε, ἂς υπάες “Τνο 
Οεηεαϊοσίες, ἰδοῦ ὐγλας πρλοῤφον ὝΒετε ὁπὸ οὐ τῦοσο τείεσγεηοες υπάεσ ἃ χίνεη 

υπάεγειοοά ἐπαὶ εἶο ἔοστμοσ σὰ αίνεη ἃς ἱπ ἐπεὶσ 
Ῥεῖ} τὸ ὃε υπάετειοοὰ δαὶ δοτὴς φρεοΐδὶ ἀμῆουϊ 

Φεςοι ὅσα ἐπ εἰΐῃ, 

ἴος υ«. 

“Τῆς νοσὰ ἢὉ΄... ἐδ... οὐρῷ 
Ρτεῖδοε, ἴο ὙΒεορμῆυθ. 
Αππυπηοίδτοη οὗ [Π6 Βαρι σι 8 ΒΙΠΙ Ὶ. 
Απηυπείλέίοη οὗ ἴδε Ὀἰττῃ οὗ γϑὺ8 οἷ 
ΜδΙΥ υἱϑῖῖϊβ Ε "Ζαρε .. .. ᾿ 
Βα οὗ Ομ ἴδ Βαρξει 
ΒΤ οὗ Ϊεβὺδ Ογϑὶ .. .. 
ΤνῸ Οοθοδιοσξίοβ.. .. .. 
ΤΙο ναϊςδην ϑβερβεσάϑβ " 
Τῆο ΟἸσουτης 5οη δὼ 
Ρτεβεηίδέου ἴῃ ἴδε Τεωρὶςς 
ΤΊς δὲ πώθη ἔγοσῃ ἴθ "δεῖ 
ΕἸΣ ἴο Εεγρὲ. 
Ὀιπρυῦπς σῖτἢ 18ὲ Ῥυοσΐοτα, 
ΜιηΙβσυ οὗ Τοδη (με Βαρῦϑι 
Βαρξιι οὗἁὨ [6505 Ομ γι .. 
Τρ Τειηρίδίίοη .. .. ὃν 
Απόσγενν δι δηοῖθοσ 566 5 75θιο ἐς 
δο, ον Ο νπρ τ δὲ 
ΡΠ δηὰ Νδίβαηδεὶ 9 νων 
ΤῊΣ ψδῖοσ τηρδὰς σἱης.. .. 
Ῥδβοονετ (151) δθὰ ΠΈΒΗΒΟΕῚ [Πς Τεπιρὶο 
Νιοοάοχηυβ 
Ομπϑὶ δηὰ Ἰοόβη Βαρεἰζίηρ .. 
Τῆς νγοσπιδῃ οὗ ϑαπιδτῖα .. 
ὁδη ἴμε Βαρίει ἴῃ ῥγϑοῃ.. 
ἐφ θες ἴο Οα]Π|6ς ἘΠΊ ΕΤ 

ε 5Υπδρορῖιε δ δζδγεῖὶ 
ΤμῈ ὨοὈ]ο Δ" 8 800 .. 
Οδρογδυσμ. ΕΟῸΣ Αροβεῖεϑ ολθά 
Θεηοηίΐας δοιλϊοα πο σὸ ΒΕ 
δου Β τυῖθ᾽ 5 ποῖ Ποσ Ποαϊοά 
Οσἴγουϊ τουημ Οα]1|ὸὸ.. ... 
Ηεαϊίης ἃ ἱεροῦ... ἐς 
σΙγβὲ 5}}}1}5 ἴδς δἴοστα. δ 
᾿)ετηοηΐδοβ ἴῃ ἰδληά οὗ Φαδαδγθπεθ. 
αἰτιιϑβ ἀδυρμίεσ. ὙΝοιήδηῃ δοαϊοὰ .. 
ἘΣ ἐὐμα δηὰ ἀσιηοηΐδς τ΄ πὶ 
ρα] της ΡΑΓᾺΪ 

Μαῖίδον ἴῃς μιά ρα τος 
“ ΤῊΥ ἀἰδεῖρ 65 ζδϑὶ ποῖ, 
ΠῊΠ ἴο [ογυπαίοτῃ ἴο δηὰ Ῥββουες 

ἱ οἱ Βειμοξάδ. Ῥονοῦ οἵ Οἢγσίϑϊ... 
ΡΙυςκίπρ φαγ5 οὗ σοόγῃ Οἡ ϑαρθδίῃ 
Το νἱ μη. Μιγδοΐοα.. 
Τί ΤΙ σεϊνο Αροσϑίίαδ... 

ϑι, Μαιδεν, 

ἵν. 12; Χίν, 3 
ἵν. 12 

ἷγ. 13.-22 

Υ]Σ. 14-17 
ἷν. 23-2 ς 
ΨΙΪ. 154 
ΥἹΙ. 183-27 
ΥἹ1]. 28-34 
Ἶχ, 18-26 
ἰχ, 27-34 
1Χ, 1.8 
ΙΧ, 9-11 
χ, 14-17 

ΧΙΪ. 1.8 
ΧΙΪ, 9.21 
Σ. 3.4 

ἄς οὔς οἵ πιοῖὰ ἐπ επίοϊ ἔγρε, ἱξ ἐδ ἴο 
δοὰ εἶδὲ ἰὲ ἰβ τῶοτζεἪε οἵ ἰεε5 ἀουδείι} παῖδες ἴῃς ἰδίίοσ ἃτε ἰο ὃς οοποιἀεζεοά ἃ5 
τεπιεσουετεά τλδις τη6 Ξαςσζοὰ Ἡτίοσα μάνα ποῖ τὸ ἰσεδίοα ἐπ εὶς κυ ήεος τπδὲ τῆς οοπειγυςξίοη οὗ ἃ οοτερίεις Ηαστηοὴν ἰς Ρμοδβεὶ δἷς 

ἀπο πασττ στιτον ανετρινιρνατανοττοττν τι» στυτπτοσπτυσπτοκ κικετικονριαττςο το, κα υσττν ἀρ 

δι, Μασ. 

κθὸ Ὅὸ μα 

5... ὑπῷ 

ἷ. 14; Υἱ. 17 
ἰ. 14. 15 

Ϊ. 16-20 

1. 29-34 
'. 35-39 
'.. 40-.45 

Ἴ 
1. 21-28 
Ἴ 
Ϊ 

Υ. 21-43 

ὶϊ. 1-12 
Ἷϊ. 13-17 
11. 18-22 

1. 2Ά1-28 
Εἰ}. 1-12 

ι ἢ, 13.109 

οἱ παστδῖϊνος οὐ ηνϊ. 

ϑι, ἴμικο. 

ἷ, 1:4 
'. 5-Ἂς 
1. 216-18 

ἷ. 39--56 
, 577-80 
Ϊ,, 157 
δι, 33.-88 
1, 8.20 
Ἷϊ. 21 
1. 2.38 

ἷ, 39 
ἷϊ. 409-52 
111, 1.518 
111. 21.522 
ἵν. 1512 

11. 19-20 
ΙΥ. 14.)1ς 
ἵν. 16-30 

γ. 1.11 
ἷν. 231-137 
ἷν. 328-41 
ἵν. 42-44 
γ. 12-16 
ΥἹἹ. 2-.25 
ὙΠ. 216-39 
Υἱ. 409-56 

γ. 17.216 
ν. 27.312 

ν. 333-19 

Υἱ. 1-5 
Υἱ. 6-11 
Υἱ. 12.1ό 

ῬΤΟΡΕΣ 
ἴς πιυσὲ δἰναγς δε 

ἱ, 15.041 
ϊ. 325-34 

', 35-40 
1, 41-42 

Ι. 43:51 
11. 1:1} 
ἰ). 121-22 
ἰϊ, 23-}}}. 2] 
1. 221-16 
ἷν. 1-ὦ2 
δ, 94 
Ἰ, 435-45 

ἷν. 46-ς4 



ΙΧΧχ 

ΤΠ ϑογίοη οἢ ἴδε Μουηΐ 
ΤὨῊΘ σεξηζυγίοη᾽ 5 ϑοσυδηΐ 
Το νἱάονΒ ϑοὴ δ Ναδίη 
Μεββδοηροῦβ ἔγοπι Ϊοῃη ἐν 
γνοε ἴο ἴδε οἰ[[65 οὗ Οσ411|66 
(Δ]} ἴο [86 πιϑεῖὶς δηὰ βυβογίηρ. 
Αποϊπεηρ {πε ἕεξεϊ οὗ εβυβ... 
ϑοροπά εἰτουϊς τουπὰ Ὁ Δ|1166 
Ῥαγαῦϊο οἵ (6 ϑοεσ .. .. 

» ἄἅἀδπάϊε υὑπάεγ ἃ Βυξβεὶ.. 
»ν, ἰδοϑονεῦ .. Ἢ 
, ἴδε νν»Βοδί δηά Τάᾶτεβ. 
,| ταδί οὗ Μυβίασά-βςεεὰ... 
,. [}μάᾶσε.. 

Οη (οδοδίηρ ὉΥ͂ ῬΑΤΔΌ 68 ᾿ 
δ 4 1 Ἐπὰν [ΔΓ65 Οχρ απο... .. 
ΤΒο (τοᾶβυγςο, ἴπ6 ρθατὶ, [6 πεῖ... 
Η!5 πιοῖδεσ δηὰ Η:5 Ὀγείῆγοη 
Κεςεριίίοη ἂἱ Ναζαγείῃ τὰ 
Ταϊγὰ εἰγου τουηὰ Ο 4116 6 
ϑεπαϊηρς ἕοστ οἵ ἴδε Ὑ ψεἶνα 
Ηεγοάδβ ορίηίοη οἵ [εβϑὺ8 
ΤΠ οΆ οὗ Ϊομη ἴα Βαρεβὲ... 
ΑΡρσγοδοῖ οὗἉ Ράββονεσῦ (τὰ) 
Ἐδοάϊηρ οὗ [δὨ6 ἤνε τπουδδηὰ 
ἊΝ αἰκίηρ οὐ ἴῃς 8. .. 
Μίγδοῖα5 ἰῃ Οδηποβαγοῖ 
ΤΠ Ὀτεδὰ οἵ πὸ... 
Τῆς νναϑίδη βδηάβ 
ΤΠ δυσγορμοηϊοίδη ννοσηδῃ 
Μίγδεϊεβ οὗ βοαὶϊ ϊηρ ... 
Ἐφεάΐηρ οὗ (δε ἔουγ ἐβουβαπὰ 
ΤΏ 5ἰσῃ ἔγοπιὶ πεάνθη. 
ΤΆ Ἰεάσεη οἵ [με Ῥῃατγίϑθεβ 
ΒΙίηὰ πιδη μοαϊεὰ... .. 
Ῥοίετβ ργοΐεβϑίοη οὗ "Ὶ. 
Τίιο Ῥαβϑίοη ἵοσγοίοϊἁ ., ..ὄ 
Το Τυδηβῆρυγαῖίοη 
Ἐ]η)4 .. 
ΤῊ Ἰαπδῖίς πεαϊθὰὺ.. 
ΤὮς Ῥαϑβίοη δραΐϊῃ (γοϊοϊά.., 
ΕἸ οδυρδί ἴοσ τς {τἰδιῖες... 
Τῆς ππ||6ὲ οα]ὰ .. νὰ 
Οπε οδδίϊηρ οὐ ἀενῖϊε.. ως 
Οἤξεηςοβ ᾿ ῥλα παος 
ΤῊ ἰοϑβῖ 5δερ δὰ 
ἘἙογχίνθηδβϑ οὗ ἱ ἰηϊυτίαα ἐὸν 
Βιηάϊηρ δηά Ἰοοδβίηῃ 
Ἐογρίνθηθϑβ. ᾿Ῥασγαῦϊε.. 
“ ϑαϊοὰ ψῖἢ ἔστε Ὁ... 
" ὈΓΏΘΥ ἴο [εγυδβαίοπι... 
ἶγο ἔγοπιὶ ἤθᾶύθ .. .. .. 

Απϑιγοῖβ ἴο ἀἰβοίρίες 
ΤῊΣ δΕΥ ἘΠ αἰβοῖρ]ε8 .. 
Τ)ἰϑουπδίοϑ δὲ ἔδαςί οὗ Ταϊθκτπιρῖος ": 
νογλδη ἴδε ἴῃ δάυ]ετυ. 
Ὠϊἰϑρυῖς ψἱ (ἢ 6 Ῥματίβθεβ.. 
ΤὮΟ τδῃ ὈΟΓΏ ὈἰΪϊ πὰ .. .. 
ΤΙΟ σοοά δπορπογά 
ΤΒα τεῖυσῃ οὗ [πε δεν ΠΥ ὁ. " 

ΧΥ͂Ι. 24:-27 
ΧΥΙΙΪ. 1- ὃ 

ΧΥΙΙΪ. 6-9 
ΧΥΪ. 105 14 
ΧΥΙΙΙ. 15-1} 
ΧΥΙΙ, 18-20 
ΧΥ. 21-3 5 

ὙἹ]. 19-22 

δι, Ματγίς. 

ἷν. 1.20 
ἷν. 21-25 
ιν. 26-29 

ΨΥ. 30-32 

ἷν. 13, 34 

11, 81-8ὅ 
Υἱ. 1-6 
ΥἹ. 6 
Υἱ. 7-11 
Υἱ. 14-16 
ΥἹἱ. 17.529 

Υἱ, 109-44 
ΥἹ. 45-52 
Υἱ. 53: τὰ 

ΥἹΊ. 1-232. 

τῆς. αγτῖο 
ΥΙΙ. 315-37 
ΨΊΙ]. 15:9 
ΥἹ1}. 10.123 
ΥἹ1]. 146-21 
ΥἹ]. 22-26 
ὙἹἹ. 27-.29 
ΤΠ. 20 ΧΟ 1 
ἾΧ, 2-1ὸ 
Χ. 11-13 
ΙΧ. 14-29 
ΙΧ, 309-12 

ἰχ, 33-37 
1Χ, 38-41 
ἶχ. 42.438 

ἷχ. 49, 50 

ἨΗἩΛΑΛΈΆΜΟΝΥ ΟΕ ΤῊΗΕ ΕΟΆΚ αΟϑΡ}ὲ1.5. 

ἾΧ. 18-2ο 
ΙΧ. 21-27 
Ιχ. 28-336 

ἷχ. 37-42 
'χ. 43-45 

ἶχ. 46-.48 
ΙΧ. 49, 50 
χυϊ. 3 
χνυ. 4.7 

Χ. 51 
ΙΧ, 5ς2- 56 
χ. ς7-62 
Χ. 1“τό 

Χ, 177-24, 

8ι. ]οδη. 

ἵν. 46--4 

νἱ. 66-71 

Υἱὶ. 1.1ὸ 

ΨῚΪ. 11- 52 
ΨΙΣ. 1-ἴὶ 
ΨΙΙ, 12- 59 
Χ. 1.41 
Χ. 1“21 



ΗΛΈΆΜΟΝΥ͂ ΟΕ ΤΗΕ ΕΟὔΚ ΘΟ9}ΡῈΕ1.5. 

Το ξοοὰ ϑασλλτίίδη 
ΜΩΥ διὰ Μασιμδ.. 
ΤΙ 1,οτγάδβ ΡΊΑΥΕΓ 

εἤεςῖυδὶ 
5 Τἰκουκα Βϑοϊζεδυδ᾽» 
Τῆς ὑποίεδῃ βρί σις ἀϑρῤν 
Τίν Ξἰίζῃι οὗ οῦβῇ .. 

Τῆς ᾿ἰξδῖ οὗ (86 ὈοΑΥ .. 

Τῆς Ρῃατῖίϑθθς .. 0... ο 
ἍΜ δὶ ἴο ἔἴθασ - 
“Μαδῖοῦ, βϑρεὰκ ἴο ΤΩΥ Ῥγοῖβεσ " 

ἈΝ Διο Ι]Π 655 Ἶὰ 
Οαἰοδηβ τἰδί ΒΝ "Ἢ 
Ὑοαιδη, ποα]ο οἡ ϑαδῦδιμ.. 
Τῆι στυδίη οὗ τηυδβίασ  -ϑεοά,, 
ΤΙ ἰεᾶνθῆ .. ... 9... 0. 
Τοναγὰβ [οσιβδ οὶ .. 
ἀ Ατε {βεΐδ ἔονν τμδῖ δὲ βανθα "ἢ, ' 
ΤΥ ατηϊηρς δραϊησὶ Ἡετοά .. 
“0 ]ετυξαίειω, [ετιβδ] πὶ. 
ὈτΤΟΡΕΥ μοαϊεὰ οἡ ϑδδθαιΒ-ἄαγ. 
Οδοοδης ἴδε «εἰίεῖ Τοοσὴβ .. 
Ῥαγαὺῦϊο οὔ [ὃς Οτεαῖ ϑὺ0 
Ἑοϊονίης Ομ τίσι τ ἢ 
Ῥαγαῦϊεβ οὗ 1.οδὲ 88 

Ἰερετῖβ 
ον [ἂς Κπράοτη ΗΝ 
Ῥαγδδιε οὗ (δος {π}ὑδὲ [σα 

,. ἴδε Ρμδιῖβοο απὰ Ρυλίιοιη 
Ὀιτοῖοδ.. .. 
[ηΐαπί5 ὑγουκπε το ̓[κεβὺβ 
ΤΙ Ποῖ δὴ ἱπαυϊτηὴρ .. 
Ῥτοσῖϑεβ ἴο ἴῃς ἀ19ς} 0 }65 
1ΔθουΓοΕΥΒ ἴῃ [ἢ 6 υἱπεγαγὰ .. 
Ὠελὰ οὗ (τίσι ἑοσείοϊά ... 
Ἀεηυεδὶ οὗ [λπ|ε8 ἀηὰ [οδη 
Βιπά πιο αἱ [οτῖσβο .. .. 
ΖΑροδδυΣ 
Ῥαταδὶς οὔ [6 Τεῶ Ταϊθηίβ 
Ἐελοὶ οὗ Ποἀϊςλοη .. .. 

οηὰ ἰοτάδῃ .. 
Ἀαιδην οὗ 1,ἅζατγιι5 ἐς 
Μεεῦηρς οἔ ἴδε ΞΔ οάτίπι.., 
(μηδὲ τὰ ΕρΡμταθ .. - 
ΤΊιε δηοϊπης Ὁ ΜΑΙῪ 
Ομπεὶ δηἴοῖβ [ογυ58 16 Πὶ 
Οἰελιδίηρ οἵ 

Τῆς δατεη ἤχ-ος .. 

ΡΏΥ, πὰ ἰὈγγῖνε.. .. .. 
“Ἐν πρὶ δυξβοτγιεν," ἄχο. " 
Ῥαγαδῖς οὔ με Ὑυνο 808 τὸ 

μι 3 

ω Ὦ 

Τειρὶς (απά).. 

ὙΝἸοκοὰ Ηυβδαπάτηθα, 
νεάδάϊης Οαπηοηῖ 

ΧΧΙ. 1.11 
ΧχΧΙ, 12-.-16 

ΧΧΙ. 17-42 

Υἱ. 14, 1δ 
Χχὶ, 23-27 
Χχί, 28-32 
ΧΧΙ. 33-46 
ΧΧΙΪ, 1- 14 

δι. Μαικ. 

Χ. 1-12 
Χ. 132-16 
Χ, 17-27 
Χ. 8.11 

Χ. 32-34 
Χ. 15-.45 
Χ. 46-52 

Θι. Τακα. 

Χ, 25-37 
Χ. 148-42 
χὶ. 1.4 
ΧΙ. 5.11 
ΧΙ, 14-21 
χὶ. 24-.28 
χί. 29-32 

χὶ, 33-16 

ΧΙ, 37.554 
ΧΙ, 1-12 
ΧΙ, 132-15 
ΧΙ. 16-21 

ΧΙ. 32-59 
ΧΙ. 1-9 
ΧΙ, 10-17 
ΧΙ, 18, 19 
ΧΙ, 20, 21 
ΧΙ, 22 
ΧΙ. 223-30 
ΧΙ, 31-33 
ΧΗΣ. 34) 35 
ΧΙΡ. 1“6 
χΙΥ. 7514 
ΧΙ. 15-24, 
χίν. 5-35 

ΧΥ., ΧΥ͂Ϊ. 

ΧΥΪ!. 1- 4 
ΧΥΪΪ. 5-10Ὸ 
ΧΥΪΪ. 11-109 
ΧΥΙΪ. 209-37 
ΧΥΡΙ. 1-8 
ΧΥΪ]. 9-14 

ΧΥΪΪ. 15-17 
ΧΥΪΙ. 18-27 
ΧΥΙ. 28-10 

ΧΥΪΙ. 321-34 

ΧΥΙ, 35-43 
ΧΙΧ. 1οἴο 
ΧΙΧ, 11-23 

Υἱ!. 46-00 

ΧΙΧ, 29-44 

ΧΙΧ, 45-.48 

ΧΧ. 1.8 

ΧΧ. 9-19 
σὶν. 106-234 

δε. ]οδη. 

Χ, 22-9 
Χ. 409-42 
ΧΙ. 1-44 
ΧΙ. 45-.53 
ΧΙ. 54-57 
ΧΙ, 1-1Σ 
Χὶϊ, 12-19 
ἐ, 185-23 



Ιχχίϊ ΗΑΕΚΜΟΝΥ ΟΕ ΤΗΕ ΕΟὔῈ ΘΟΘΡΕῚ.5. 

ΤῊΘ {ὙἹθιυι[Θ-ἸΟΏΕΥ .. 
Τδο βἰαΐε οὔ [Π6 σίβϑοη... ... 
ΤὨς ὑτεαῖ (οοπηπιδηάηηθης .. .. 
ΤΠ ανἀ 5 ϑοὴ δηά αν δ ̓ οστὰ .. 
Αγϑδίηδι ἴῃ6 ῬΏΔΙΙΞΘΟΒ... .. .. 
ΤὨς νἱάονν᾽5 τις 
ΕἸ γϑι 5 ϑϑοοηά σοπλίης ᾿ 
Ῥαγδῦὶς οὗ ἴῃς Τὴ Νιγρίηϑβ... 

» Ταϊοηῖϑ.. -..- 
ὙΒῈ 1υποὲ [υάρπιεηι δ ς ΕΝ 
Οτεεῖκβ γἱϑιῖ εβθυ8. Ὑοΐςε ἔτοπὶ Ἠδᾶνεη 
ἘἈοἤοςοηϑ οὗ ἰοπ .. .. 
[,λϑὲ Ῥαβϑουεῦ (418). "εν οσηθρίτα - 
υὐλ8 Ιϑεασῖοῖ .. 8 
ἅ5 088] ϑυρρεγ .. 

(οηϊοηϊοη οὗ ἴπ6 ἈΡοβέῖεβ...Ἅ 
Ῥεῖογβ [2]} υγεϊοϊά 
1,λϑσῖ ἀΐϊδοοιιγϑο. ΤῊΣ ᾿ἀερατίυτο ; τὰς 

Οοχΐοτῖοεγ.. .. 
ΤΠε νἱης ηά δε Ὀταποδεθ. Αὐίαϊος 

ἰῃ ἶΙοσα. .. 
νοτκ οὔτε (οπιίοσίεν ἴῃ ἀϊθοῖρὶαβ.., 
Το ὑγαγον οὗ Οἢτῖξῖ .. .. .. 
Οειμϑολδης .. δῶν ΚΝ 3ὸς 
Τῆς Ὀείγαγαὶ.. ὅδ 
Βείοσγε Δ πὸ: (Ομίαρβμϑ). ΠΕ 

ἀφηϊδὶ.. τὲ νὰ τάν 
Βεΐογο [δε ϑαπμθάσίπν.., 

Βεῖοτε Ριϊαῖδ.. 

Το Ττγαιῖοσ 5 ἀθῖ .. .. 
Βεοίοσο Ηογοὰ ἦι: τα, 

᾿Αοουϑβαίίζοη δΔηὰ (οηάδοιηηδίίοη, 

Ττελδίπιθηϊς ΌΥ {Π6 5ο] ἀΐϊθυβ.. 
Τῆς ΟΥυοιῆχίοη .. ... 
Το τηοῖδοεῦ οὗ [ε8ὺ08.. 
Μοοκίηρϑβ δηά γδ] ηρβ... 
Το πηδἰοίδοϊου .. .. 
ΤΟ ἀθαῖ ., 
Ῥατκηθβα δηά οΥμΕΥ ροπεπίδ 
ΤΠἼΟ Ὀγϑίδηδοτθ .. .. .. 
ΤΠ 5ἰά6 ρίεσοοά.. 
ΤΆ Ὀυτίδ] τὸν δὲ τῶ 

ΤΕ χυδλγὰ οὗ ἴῃς βερυϊοῖτε 

Τῆς Ἀσδευγτοοίοη τ 
᾿᾿ιδοῖρ] 65 ξοίῃρ ἴο Ἐπιπιδιθο 
ἈΡΡΘΑγδἢο685 ἰῃ [εγυβαϊοπλ .. 
Αἱ (δὸ ὅρ8 οὗ ΤΙδογῖας.. 
Οη ἴδ Μουῃηΐ ἴῃ ΟΠ δ6 

Τιγοοογάοα ΝΥ 5 

᾿Αβορηϑίοῃ ..ὄ 
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ΤῊΒ ΘΟΟΘΡΕῚΙ, ΑΟΟΟΞΒΚΌΙΝΟ ΤΟ 

51. ΜΑΪΤΤΤΗΕΝ.. 

(Γ(ΗΑΡΤῈΚ Ἱ. 

1 714 ἰορῪ οὗἨ Οὐγίέ γονε Αγαδανε ἴο 

Ολορέ, α»αἱ δον ὁ τε Ῥὴγρίμ 2726»}) τυλεπε 
σἦξ τᾶᾶς οἱ ἐο σοιεῥά. τ 744 αγρεί 
σαδεά τἀΔε πεῤράξονεζηρ ἱλομράῖς οΥ )οσεῤᾷ, 
απ»ά ἐ»ν»»εἴξίά 1Δ6 παρε: οὐ Ολγσ, 

18 254 τυᾶς ερμεείσεα ὧν 4116 οίν. 

ΓΗΑΡ. 1.--1-τἰ8. ΤῊΕ ΟἘΝΕΑΓΟΟΥ. 
1, {δε δοοῖ 97 Ιδὲ σεπεγαίἑοη ΤῊΪ8 ὁχ- 

Ἡδξρωδὰ μιᾶ5 ὈδΕῚ ΨγΑΓΙΟΙΞΙΥ ἱπίεγρτεῖθα: (1) 85 
ἰταϊϊοὰ ἴο [86 βεηρδιορίοδὶ 180]6 ; (2) 85 
οχίοησϊηρ ἴο ἴΠ6 Ὠἰβίουυ οὗ ἴῃς Ὀι δηά 
οΠ]αποοά οὗ [6508; (3) 85 οτηδγδείης ἴῃ6 
σμοἷς Οοβρεῖ, ἀπά στηεδηίηρ [6 ἢ ϑίουυ οὗ 
(86 16 οὗὐ [|ε505. ὙΠπὲ οχαοῖ οὌχργοβϑϑίοῃ 
ΟΟΟΟ 5 ἰῃ ἴσο ΡῥΪδοος ἴῃ τῆς 1ΧΧ, Οθη. 1. 4, 
γι 1. [ἴῃ [δὲ ἔοσιηεσ ρἰβςοθ, δηὰ ρεσβδρϑβ ἰη ἴΠ6 
Ἰατῖον 4150, 1ἴ τηθδῃϑ ἴῃ δάγίογυ 9 “δὲ ἐγεαλίοη, 
Δ 50 ἔδυ σοῃῆστηβ (2). ΤῊΘ ῥἱΌγΑΙ, σεπογα- 
εἰομς, ῖα οἤἴθη υϑοὰ οὗ ἃ γεπεδίοχίοδὶ ἰδϑϊς, θυ 
ΒΟΏΘΓΑΙΟΥ ΜῈ} τείδγεποε ἴο ἴΠ6 δηοδβίοσ, ποῖ 
ἴο ἴῃς ἀεβοεπάδηί. ΤΒυ5 [86 “ σεπογδίοη οὗ 
586πὶ ἢ τηθδῃβ (πε ἴ80]6 οὗ ἴῃ ροβίεσι Ὁ ἀ6- 
βορηάδα ἔοπὶ ϑῆεη. ὉΤἢὸ δυϊμογιος οἰϊοὰ ἴῃ 
ΡΟΣ οὗ ἴῃ {πἰγὰ Ιηϊοεγργοίδιίοη ἅτ ἀουδῖ- 
δι ; δηὰ ἴε Ἑἤοῖςο 5θετβ ἴο 116 Ὀδοίτνθθη (Π 6 
ἢχϑῖ δῃὰ βεςοηά, 

Βυϊ ψΕϊοθονοῦ οὗ {Π696 ᾿π ΟΥργο δ 0Π3 ΤΔΔΥ͂ 
6 δάἀορίεά, ἴΠετα οϑη δὲ ᾿1||6 ἀουδὲ (μαῖ {π6 
οδίδίοσυς ψῆϊςἢ ΠΟ] ]οννβ 15 ἸΚοη ΠΌΤ 8η 
δοῖυ Δ] ξοηθδ]ορῖςδὶ [28]6, βυιοἢ 85 ἅ1.6 Κηονγῃ 
ἴο μᾶγα Ὀδεὴ Κορίὶ ἀπιοηρ ἴῃς [εἐνν8, θοΪΒ ἃ5 
ΡΟΝ. δηὰ 85 ρηϊναϊε τεοογάβ, ὑπῈ}} [86 ἀ6- 
βίγυςοη οἵ [εγυπδίοτῃ. (566 1 ἱ με οοῦ᾿ 5 Εχεσς. 
Οὐ [Π]5 Ρῥἶδοθ, ἀπά σοῦρασα 1 Οἤγοῃ. ἰχ. 1: 
24 Οἤγοῃ. χὶϊ. 1ς, χχχὶ, τό; Εχγὰ ἰΐ. 59-62, 
Ὑ1}}. 1; ΝΟΒ. νἹἱ]. 5, 64, χίϊ, 22.) ΤΟ οχίβίθηςδ 
ΟΥ̓ Β!Γἢ [40]65, ὈΥ͂ γν ΠΙΓ ἢ ΔΩΥ ἔογρΟσΥ οουϊά ὃς 
ΘΔ5}Υ ἀεϊεςίεά, 5:81. 6 ΠΕ} τοδιΐοβ τῃ6 ἘΒΘΟΥΥ͂ 
οὗ δίσαιιϑϑ ἴ[ῃαἴ [ῃ6 ροποδ]ορίθϑ ὑσοσὸ ἱηνθηϊοα 
Ὀγ ἴΒς Ενδηρε ἰδῖβ ἴο τηδκα ουὔϊ ἃ τογαὶ ἀθ- 
βοεηῖ ἴῸγ οὐγ ᾿οτὰ. Ὑὴδ υπίθπαθ ΠΥ οὗ (Π15 
ΤΠΘΟΥΥ 8 5σῃονγῃ αἱ ἰοηρῖβ ἰῇ Ὦγ. Μ|Π 
ΟΡ βεγυδίίοηβ, ραστῖ 11. σἤδρ. 1]. 
ΤΠ πᾶπὴῆο Με, ννὰ5 ϑοϊωθε πη υϑ6α ἴο 

ἀεηοῖος ἃ ὑγίοδε (1 ουϊξ, 'ν. 3, νυἱ. 2; Νυχπιδ. 
1, 3), αἴεγινασὰβ τποσε ἔα ΘΉΕἾ ἃ Κίηρ 

ἌΝ'ιααι͵ο 72 ::.---- οι, 1. 

21 
ω᾽ 

ΤῊ Ὀοοῖΐς οὗ τῆς “ρεηεγδιίοῃ οὗ “ Τακα μ. 

1εβὺ5 ΟὨγίβε, τἢς βοη οὗ ̓ ανία, ᾿ς, ... 
(ἢ6 β8οη οὗ ΑΡγδἤδηι. 3. 

2 δ᾿ΑΡγδῆδιῃ θεραῖ ἰβδᾶς; δηάἀ" [5δδς “3 ὅ.π. 45. 
δεραὶ ]Δςοῦ; δηά “4 [δοοῦ ὑεραῖ [485 4 φεη. 50. 

35. Δπα ἢΐ5 Ὀγείῇγοῃ ; 

(1 ϑδϊ). χυϊ. 6, χχῖυ. 6, χχῦΐ. 11, 1ό, 23; 
2 ϑᾶΆτῃ. ἱ, 1ό, ΧΙ͂Χ, 2: ; [534]. χὶν. 1), Ρου Δ ρ5 δἷ50 
ἃ Ῥγορδοῖ ( Κίηρβ χίχ 16); διιῖϊ δῆοσ [Π6 
ΡΓΟΡΠΘΟΥ͂ οἱ ΤΔηϊο], ᾿ἰχ, 25) νγὰ5 ἀρῃ]] δ ἐβρ6- 
ΟἸΠῪ ἴο [Ὡς Ῥηίησε (ΒΕΓ ῥγογηδοά, ἴῃ6 6χ- 

Μεββίδῃ. 

οΓ ὕες Οδν..}] Βοίῃ [δὲ ϑδογεῖ πδπΊθβ 
ΓΘ ΠΕΙῸ ιϑ64 85 ὈΓΟΡΟΙ͂ ΠΑΠΊΘβ, 45 ἰῇ ὙΕΓΒ65 
16, 17, 18, ἀηὰ ἴῃ Μαγκ Ϊ. 1, [Ὀδη 1. 17, 85 νυ 6]} 
83 ἔα ΠΘΏΓΥ ἰη ἴἢς Αςῖ5, ἀηἃ ξΟΠΟΓΑΙΥ ἴῃ (ἢ 6 
ἘΡΙ5:165, ΕἸ ΒοΓα ἰπ ἴμ6 Οο5ρεὶβ ἴ86 πΑπιο 
ὥρνιοὶ ῖ5 ἃ Ὡλτὴς ποῖ οὗ ἴπ6 Ῥοϑοῃ, θυΐ οὗ [ἢ 6 
οἷος, δηϑνογίης ἴο ἴς Ηδθῦγον “είαν, 
αποίρεά. (Μεγοετ.) 

ἐδε “05 οΥἹ ϑαυϊά, δὲ “οη ον “ ΤΑΡΟῚ Ι͂η 
[656 νογάβ 15 τηδηϊεοιθα (ἢ6 ἢ οὗ τὴς 
ἤγϑὶ Ενυδηροὶίϑῖ, ἴο ΡοΥΊΓΑΥ (πὰ 1 ογὰ 45 τε 
Μεββῖδὴ οἵ ἴθ [ονν8, ἰῃ τῆοτη σεγε δ] 6]|ςἀ 
[Π6 Ῥγουῃθοβ τηδάθ ἴο Αὔγδῃδπι δηὰ })ανὶ ἀ. 
ΤΗ5 5 οὔθ οΥ̓͂ [6 ενϊάδηςοβ (πδὲ 81, 
Μαιπονβ Οὐοδρ6ὶ ννὰ8 ντιτἴοη ἰὴ ἴῃς ἢἤγδὲ 
ἰπβίδῃοο ἴὉΣ [ονσίδῃ (γί ϑ[1Δη5. 

Ὡ. «“Ἄὀναδαν» δεσαὶ αας.71]0 Το ἢγεῖ ἐπὶ 
οΥ̓͂ {[η15 ΣΟΠΕΔΙΟΡΥ ἔγομπι ΑὈγδἤδτη ἴο αν ὰ, 85 
Ὑ06}} 45 [6 σογγοϑροηδίησ Ρογίοη οὗἉὨ {παῖ ἴῃ 
δῖ. 1υΚο6, 5 ἴακοηῃ ἀϊγεοῖ ἤοὰ τδ6 ΟἹά 
Τοβίαηθεης (υτϊῃ ἵν, 18-22: 1 Οἤγοη, ἢ, 
3:15); δηὰ 4υοϑΈοηβ σοησεγηίηρ [ἢ]8 ρογίοη 
ΤᾺΔΥ Ὅδ τπηοϑῖ ῬΓΟΡΕΙ͂Υ ςοπεοίἀογοὰ ἰῇ οοη- 
ποοιζίοη ἢ ἴπ6 ογίρίηδὶ ρἰδοθϑ. Το ἀ18[}"» 
οὐ]65 ΡῬσοροῦ ἴο ἴΠ6 Νενν Τ εβίδηθηξς Ὀεϊοης 
ΘΠΌΓΕΙΥ ἴο ἴΠς Ἰαξίεγ ρογὕοη οἵ ἴθ ροπδᾶ- 
Ἰορῖεβ, δὰ ἀῦῖβο ὑγηςΐ ρΑΠΥ ἔτομι ἃ σοτηραγίϑοη 
οὗ 81. Μαίπον σἱἢ δῖ. 1ἃΚῸ, δηὰ οὗ Ὀοῖἢ 
νὰ ([δ6 ΤἙΟΥΓΟΘΡοη ἀὴρ ποίςε8 ἴῃ ἴῃς ΟἸὰ 
Τοβίασηδηῖϊ, 48 Γοργοβοηῖϊδα ἴῃ [6 ζο]]ονσίης 
[Δ0]68 :-- 

Β 



2 5Τ. ΜΑΤΤΗΕΑ. 1Ἱ. ἷν. 2-. 

“Οεπ.38. 1. Απά “Ϊυἀλ8 Ῥεραῖ ῬΏδτεβ πὰ 4 Απά Αἴδηὶ δεραξῖ Απιπδάδθ ; 
7 μυμ.. Ζατα οἵ ΓΒβδπιδγ; δηά “ῬΏδγεβ θεραὲξ δπηὰά Απιπδάδο βερδῖ Νδδβϑϑοῃ ; δηὰ 
τ ἴμιου. ἔβτγοπι; Ὧπά Εβγομι θεραῖ Ατγᾶπὶ ; ΝΝδδβϑοη δερδῖ ϑδαίπιοῃ ; 
2. 5. 

ὅτ. Μάττηξῖν. 571. Γὺ κα, Οεῦὺ ΤΈΞΤΑΜΕΝΤ. 

ϑοϊοπιοῦ.. Ναϊπαη. 
Ἐοθοδαι. Μαιιδῖῆα, 
Ανία. Μεπδη. 
ΑξΞἃ.- Μεϊςεα. 
{οπραε ΕΠ᾿αἰκί πὶ, 
οτᾶπι. ΟΓᾶσῃ. 
-..- ΟβοΡἢ. ΤΉτγες ἰκΐησε οοπια δὲ» 
-- τ ἔνεςπ Ϊοσᾶσ ἀπά ΟΣίδϑ, 
-- ἱτηςοῦ. οὔτι ἱπ ὅ8ι:. Μαι- 

ΟξΖίας. 1,ενὶ, {πεν 5 ἰἷςι, νἱΖ., ΑΒᾶ- 
7οδλιδδπι. Μαιῖδι. Ζίδῃ, Ἰολεῃ, δυδ Απιὰ- 
ἈςδδΖ. οσίπι. εἰαῖι.. 
Ἐ Ζεἰκῖα 5. ἰεζεσ. 
Μαπλςβα68, ἐρενῳ 
Ἀπιοη. : 
]οϑἴλ5. ΕΠπιοάδπι, 
---Ὦ (οκδαι. ]εποίακίπι ἰβ τᾶς δου, 

Τεοδποιίδε. Αἀὰϊ, ᾿Ἀα απο (15ον ςαἱ!εὰ 
ἙεοοιίδαΒ δηὰ (οπίδῃ) 

ΠῚ ἄβοι οὗ Τοκἰδῆδ. 
δοζαξλξεζ, Μεϊοδὶ, ϑαϊδι με], βδοῦ οἵ Ϊεοο- 

αἷαϊ, ἰῃ σ (Ώσου. ἰνἷ. Σ7. 
Ζονοδαδεί. Νοετί. Ζοτοθαῦςϊ 5 οαἱοά εἰς 
Αδίιυά. «ῳδαέαίλέες, 500} οὗ ϑδολ οὶ ἰῃ ΕΖγα 

. 8; ἐπι. χὶΐ. τ: 
Ηδρζ. ἱ. τ, τὰ, 14; Ὀυξ 
δ σ ἢ, ἰδ, 19, οὗ 
Ῥεάαίλῃ. 

ΕΤιλιοὶπ, Ζεοροδαδεῖ. ϑευεὰ δοὴς ἀπά δἱ ἰεαςὶ 
Ασζόνσ. ἘΔε:Ὁ. ἔνο σιαπάβοῃς οἵ Ζε- 
ϑδάος. οδῃηλ. τυῦθαρεϊ ἃτὸ μαδιηοώ, 
Αεδίπι. υάκ. : Ομγοῦ. Εἰ. το, 20, Ὀυῖ 
ΕἸϊυά. οβορῆ. τς πδῆῦδβ ἀο ποῖ σοτῖτο" 
ΕἸελζατ. τπιοὶ. δροπὰ ψἱὰὰ εἰϊθος Ενδη- 
Μαιιῆλη, Μαδιιδιῆίαβ. κεῖϊϑε. 
αὐδὰν ΠΥ αρυδὰς 
ΟΣαΡ δ. Ἐεπν 

Ναυπι. 
«ΑἸλο5. 
ῬΜακειδιδιίδς, ᾽ν 

Σ Δηῆδ. 

Ἰιεενὶ. 
Μαιῖδι. 
Ηϑϊϊ. 
)7οδερἢ. 

81. Μαιπονβ ἰδὲ δῖοσ. Ζογοῦδαδοὶ οοηίδϊἢ8 
ὮΪΠ6 ΠΑΠ168 655 ἴδῃ 81. 1,υἷκο᾽ 5, Μ ἰοΐ τ 65 
ἴϊ φρυόθδῦὶς [μδὲ πὶ [818 28 ἴῃ 86 ργενίουϑ 
αἰνιϑίου, 50π1|6 Ὡδπη65 ἢανα Ὀδοη οπίοα ἴο 
τοάυος {πε Ὠιπηθεῦ ἴο ουτίεθεηῃ. Α ΠΊΟΓΟ 
βοσίοιιβ αἰ ΠΟΥ 18 οσοδοίοπθὰ ΟΥ̓ [6 νυδηῖ 
οὗ οογγεβροπάεξῃοο ἰῃ ἴῃ ΠΔΠ165 ΔΟΙΌΔΙΥ εἴνθη, 
δεῖ ἰἴ ϑηῃου]ὰ Ὀὲ οὐδεγυοὰ τπδὲ (μἷ8 γε γ ἀ15- 
ΟΥΘΡΔΏΟΥ 15 ἱποοιῃρδῖ θα τῖτ (Β6 βυρροβπίου 
οὗ ἃ τὐγίῃ οὶ οΥἮἨ Ϊογροά ροηοδίοσγ. Τδο 
ΠΟΙΡΙΪΕΓ οὗ δυο ἃ σοηθαΙΟΣΥ σουϊὰ ἢᾶνα 
διϊοιηρίοα ἴο εἶνε ἢ|5 βοίίοη δὴ δν οὗ ὑῬγο- 
ἀροτ ΌὉΥ τολκίης ᾿ἰ οογγοβροπὰ 88 ὧσ 85 
Ῥοβϑϊς στ (ἢς ΟἹὰ ΤεβίδιμθπίἪ σϑοογάϑ, 
ὙΠ οΓολ5 85:. Μδιμενβ 11δὲ αἰ ουϑ ἔγτοῦὶ [Π6 
ΟΠ γοηΐοϊοΒ ἰῃῇ ἴ6 ἵἴνψο ἡδῆιθβ8 [οἰ]ουης 
Ζοτοῦδθδεὶῖ, πὰ 81. υΚὸ δἀορίβ δὴ ἱπάσρεηάσης 
Ἰίπεὸ ἔτοπι ᾿ανίά ἀοννηνατγάς, ἱηισγοάυςίην, 
Βονγουθῦ, ϑδιδι 16] δηὰ Ζοσγοῦαδοὶ πῶσ ἃ 
ἀϊβεογθηΐς ἀφθοεηῖ. ὙΒοβε αἱ οἰε5 Ἵδῇ 
ΟἿΪΥ ὕ6 οχρίδιηθά οὐ ἴδε βυρροδβί(ίοη {παῖ [6 

ΕΥΔΏρΡοΙ 5. ἔο]οννοὰ ᾿ηδοροηάεηϊ ἀοοσυϊηρηΐβ. 
Α οοπηρατίδϑοη ὙΠῸ τς (ΟἸΣΟΏΪο]68 ΙΩΔΥ͂ 
ταοϑί ῬΧΟΡΟΥΥ 6 τιδάθ ἰῇ Ἴσοπηοοίου ἢ 
[(η)6 τῆογο Τοσηρ]εἴο |13ὲ οὗὅἨ δῖ. κ6. [ἢ ἴδς 
Ρτοβοηΐ ρίδςο ἴἴ Μ.1}} θ6 ῬΓΌΡΕΣ ἴο ςοηβίάογ ἴῃς 
γδγδίοη5 δεΐνγθθη ἴῃ6 ἴνγο Ευδηρο ἰϑῖβ, δηὰ 
{Π6 τηοάς ἴῃ ὙΒΙΟΝ [ΠΟῪ ΤῊΔΥ Ὀ6 δοοουηϊοά 
ἴοσ. ΤΆ γοα ῥσϊηςὶραὶ ϑοβοπλθβ οὗ σεοοης!]ϊδ- 
ΚΙΟΏ ΤΩΔΥ ὃς τηοη!οηθά :--- 

Ι. Τμδὶ Ὡς ἢ ΒΌρροβοβ ἰδδί 81. Μαίπον 
εἶνεβ ἴ6 ψεηθδί ορΥ οὗ [οβερὰ, δῖ, [ψυκς (δαὶ 
οἵ Μδᾶσγ. Τ 5 υἱὸν ἀθ65 ηοΐῖ ἀρρϑδῦ ἴο ἤδυε 
Ὀδεη ἀἰβειΠΟΕΥ τηδἰπίαἰπθὰ Ὀεΐοσα ἔπε επὰ οὗ 
186 151} οδηΐζυγγ, δυξ πᾶ45 ἴῃ τηοάθγῃ Ἐπ|ι65 
Ὀεεὴ δάορίθά ὉΥ ΠΙΔΗΥ͂ επιϊηοηξ Τςοτηπιθηΐδ- 
ἴοτ5, σΠΙΘἢΥ διποηνς Ῥγοίεβίδηϊ. 

Αραϊηϑὲ {18 ἸΠΘΟΣΥ͂ ἰδ ΠΊΔΥῪ ὃς υγρεὰ: (τ) 
(παῖ ἐς Ἄσοηίγδάϊςϊ8 ἴδ6 ρ]δῖπ ψτοσγάβ οὗ [86 
Ενδη οὶ ἰϑίβ, σθο ἀβοῦθε ὈοΓ᾿ σεηοδϊοσίοβ ἴο 
]οϑβερὰ ; (2) (πδὲ 1ἴξ ἰδθᾶνεβ ὑπεχρίδίηθά ἴ[Ππ6 
8.118 αἰ Πς ΠΥ 8 τεραγά ἴο {πὸ ραγεηΐδρε 
οὗ 584141ἰ6]: 1 δϑοῖὴβ δυϑυγὰ ἴο 8ι , 88 
δοπιδ ἢδγε ἄοηθ, [δαὶ “ δοη οὗ Ηεῖϊ " πθδη8 
“ὁ 9ϑρῃ-ἰη«ἰανν." (3) Τδὶ 1 18 ορροβεά ἴο ἴΠ6 
ξοηογαὶ ἰεβ πη ΠΥ. οὗ Δηθη 7, Του 80 
ΒΙΠΊΡΪ6 48 ἴο ἤδνὸ βυρρεβίοα ἰἴβεϊξ ἔστοπι {π6 
ἔγβὶ, δὰ ἴδοῖο Ὀθθη βυβηςϊεης τουηάβ ἔοσ 
δαορξηρ [ἴ, 

1. Τβδὶ πυροῖς συ ρροβοβ θοῦ φεηθαϊοςος 
ἴο θὲ ἰδοϑὲ οὗἩὨ [οϑερὰ, δπὰ δοοοιηᾷβ ἕοσ [5 
ἄουδ]ε ρασγεηίδρε ΟΥ̓ ἴπῸ βυρροπιίίρη οὗ ἃ 
Ἰενίγαϊα τηδιτίαρε ; ἰδοοῦ δηὰ Ηεϊ θείης 8008 
οὗ ἴ[δ6 βάπιὸ σοί μοῦ Ογ ἀἰδεγεηΐ ἔδίμοτα; ἴῃ6 
Ἰλιϊον δεν ἴδ Ἰεγ8] ἐδίμοσ οὗ [οϑορὶ, ἴδς 
ἔΌΤΤΩΕΥ 5 ΓΟΔΪ Δί ΠΟ ὉΥ͂ σε τ ἢδὶ- 
Ὀγοῖπον᾿ 5 ψάον. ΤῊΪ5 υἱὸνν 15 ἰἱουπεά οἢ ἃ 
(γα ϊξίοη τεοογάεά Ὁ [υ]ἱυ5 Αὐτίοληυ5 ἴῃ [δ 6 
1ὨϊΓὰ ἙδΠΓΌΓΣΥ, 45 ἀεγίνεα ἔτοπὶ ἴδε Πεβροϑγηὶ 
ΟΥ Κίποιπεη οὗ οὖσῦγ [οτὰ. [ἐ 18 ξΈΠΟΓΑΙΥ 
δἀοριοα ἴῃ βυδδίληςς ὍΥ ἴδοϑε οὗ [δ ϑίδμογς 
δηα ΘΑΥΪΥ σοπηπιοηϊδίοιβ γ0 δᾶνε ἰτοαϊοα οὗ 
[6 διιδήεςς ον ἴο ἴδε εηὰ οἵ [δε 151} 
ΤοηζυΥ. 
ΤΆ ρῥγϊηςῖραὶ οδ]εςἰἰοηϑ ἀραίϊηβι [Π18 

ᾶἃτο : (1) τδὲ Αἰτισδηυ5 Πἰπ]561 τοροσίβ [Ὡς 
ἰταλάϊοη ἢ δος ἀουδί οὗἁ 15 νδίιο ; (2) 
(πδὲ 1ἴ ἰ5, ἴο 840 1π6 Ἰελϑῖ, ἜἽχί χει αυσπιοῦ- 
40]., τ)ϑοῖθοῦ (ἢ6 ἰᾶνν οὗ ἰενιγαῖς σηδιτίαψος 
ΔΡΡΙοὰ ἴο πη ΓΕ  υἱετίηας Ὀγοίδοῦβ; (1) [πδῖ, 
Ἶἶκὸ (Π6 ἔογπιον βοβοῖιο, 1 ἰεανοβ υποχρί δι ποὰ 
ἴ!ς ἀουδὶς ρΡαγοπίαρε οὗἁἨ ϑδαϊδι ἷοὶ ; (4) [διδζ 
[86 δοςουηΐ 156} Π45 δὴ δύιῆς]2] ἀρρεδγδῆςε; 
(5) τδθδῖ ἰξ 15 ᾿πιρσγοόῦδῦὶε [μδὲ ἵνχο ϑδορασγαῖς 
ξεηραϊορίοβ 5μουϊὰ παν Ὀδεη ςοηῃοίσζυςῖοά, [μα 
ΟἿΘ ἴοσ ἴδ τοῶϊ δῃᾶ [86 οἵδπογ ἕοσ ἴδε ἰεχαὶ 
Ῥατθηῖ, ΤΟ ολ86 οὗ ΒΟοΟΖ δηά Οδδὰ πιδῖκο5 



 χ ἡ. 
τό. 

Υ. 5--Ο.} 

ς Απὰ δαϊπιοη δερᾶὶ Βοοζ οὔ 
ἈΔΟῦΔΡ; ἀπά Βοοζ δεραῖ ΟΡεὰ οὗ 
Ἀντι; ἀπά Οδεὰ Ὀερδι |ε886 ; 

6 Απά Ζ7εβ58ὲ Ὀεραὲ ᾿ανίά τῇ6 
: ἃ 17. 12. Κίηρ'; 4η4 ὃ [λΑνί τῃ6 Κίηρ θεραὶ 801ο- 
ἃ χ 845. Ιη0η οὗ πεῖ ἐἠαὲ μαά δέέη {ἠέ τυ οὗ 
πε ὕ Πδ5, 
δ Ὁ ΌΡθο: 7 Απάᾶ 'δοϊοπιοῃ Ὀεραῖ Ἐοθοδαι ; 

51. ΜΑΤΤΗΒΥ͂. 1. 

ἀπά Ἐοθοδηι Ὀεραὶ ΑΡίδ; δηὰά Αδία 
δερδῖ Αβ8; 

ὃ Απά Αϑὲ Ρβεραὶ [οβαρῃαῖ; δηά 
]οβαρῆδε θερδὲ [ογδπὶ; δηά Ϊογπι 
Ὀεραῖ ΟΖί88 ; 

9 Απά ΟδζΖϊίδ5 θεραῖ οδίῃαδηι ; δηὰ 
]Ἰοδῖδαπὶ δεραῖ ΡῈ ; Δπ4ὰ ΑςῇδΖ 
Ὀεραι ἘΖεϊκίδβ ; 

ἢ Ῥγοθδοϊε (μδὲ ἴῃς ἔοστμεσ δίοπε νου] ὃ6 
δάορίοά. 

ΠΠ. ΤΒδὶ Ὡς διιρροβαβ ἰῃδὶ 81. Μδίδπον᾿ 
ἰηςοη δ ἴο εἶνε ἴῃς ἰδ] οὗἉ τογαὶ βιιςοθβδβίοῃ 
οὐ Βείγβη! ἴο ἴδε [ἤσγοπο οὗ ᾿δνὶά, νμι]6 51. 
Τυκο εἶνοβ τδδῖ οὗ δείυδὶ ἀθβοθηῖ, [ἢ τη ἷ8 
ἮἩγΡοίδα515 δ6 οαττίεα του ἴπ6 (2065 ννῈ 
τὴυδὶ διρροβθο ἴπαὶ (ῃ6 τστοόγαὶ [πὸ τῆγουφῇ 
δοϊοϊηοῃ 6 οχίηςξ ἴῃ |Θοοηϊδ85 ἤθη 
[δε τίσις οὗ βυςςεβδίοη ρμαϑϑε ἴο ἴῃ ςοἸἸδίογαὶ 
Ἰηε οὗ Ναΐμδη ἴῃ δαϊδίῃιεὶ : δηὰ ἀργαΐη [δὲ 
[Π6 εἰσ Ὀγάπορβ οὗ Ζογοθδῦο] 5 ροϑβίοδ τ ῦ 
Ῥεοσάπια Ὄχπεϊ ἰῃ ΕἸοΔΖαῦ οὗ ἰῃ [Δοοῦ (566 
θεῖον ΟἹ γψεῖϑε 15), Βοη {πὲ 5ιιςςεββίοη 
Ραβϑεὰ ἴο ἴ6 γουηροῦ Ὀγδηςἢ ἴῃ Μαίίθδη οὗ 
ἴῃ ἴοβερῃ [86 ϑοὴ οὗ Ηεὶ, Ὑμῖ5 υἱενν ἰβ5 
Τηλιηϊδλιηθα ἴῃ ρασγί ΌὉΥῪ Οτοίλυ9 ἀηὰ Ῥοβϑοίηι, 
δηὰ τγεοςηί] ὝΗ ΜΙ, δηά 15 ολστίοὰ ουϊ 
ΤΆΟΤΕΟ ΠΙΠῪ ἷν τὰ Ατίθυγ Ησσνογ. 
ΤῊ5 βοβεσης 5668 ἴῃ ἰ(561} ὉΥ͂ [δγ (6 πιοβί 

Ὠδλῖυγα! (δὲ [45 Ὀδθθὴ ρῥγοροϑοά, δηὰ ἰβ5 
ΡΡο Υ δὲ ᾿οδϑῖ ἴνο σ τ ΓΚΔΌΪ6 

ςοιϊης! ἀδηςο5 τ ἴἢ6 ΟΙά Τοβίδπηεηϊ : [6 
ΟἸΠἀ]εββηθβ8 οὗ Ϊεοοηϊδ ὑγοά!οιοα ὈΥ [εγὸ- 
τα ϊδἢ χχὶϊ, 10, δηὰ ἴδε τηοπίίοῃ οὗ [Π6 “' ΤΆΠΔΙΥ 
οὔ ἴδε ΒουΞε οὗ Ναΐδιδη " ὉΥ Ζεςδδσίδῃ χὶΐϊ. 12 
ἴῃ ἃ ΤΩΔΉΠΟΥ ἩὙΠ]ςΐ 566 Π|5 ἴο ἰηάϊοδίος ἴδε (Ποη 
Ρτποῖραὶ Ὀσγδηςῖ οὗἨ ἴδε δουδε οὗ [ανὶά. 
Αγαϊηϑὶ ἴἰἴ, 1ἴἴ ΤΥ ὃ6 υγροὰ (δῖ ἴΠ6 νογὰ 
δεχαὶ ᾿Δ5 ἴο ὃ6 ϑεὰ πῃ δὴ ΠΏΡΓΟΡΟΓ 56Ώ56, [ῸΣ 
ἀεβοοηῖ ὈΥ δἀορίοη 8ἃ5 γν 6 }} 85 ΟΥ̓ παῖῃγαὶ 
δεηεσγδίίοη. Βιιῖ [ἴ ΤΏΔΥ Ρογπδρβ ὃς τερ ἰοὰ 
[δὲ πη 115 ψογὰ ψεγὸ ἴΠ6 ομθ οὐ ϊηα τ! ἴῃ 
1,56 ἔοσ [6 σοηῃβιτιςῖοη οὗ ἃ ζοηΘΔΙΟΡΥ Ο ἃ 
ἀἰεξοθηάιηρ 508]6, ἰἴ τουϊὰ πδίυγα!!Υ Ὀ6 τεϊδ πὰ 
ἴπ 6δοὶ ᾿ΏΚ, ἔνθ 1 [86 ἔΓΥ νεγα οοητηυοά 
ΌΥ δάορεοη ; δπὰ [μδῖ 4 Ὀγεαῖὶ οὗ {Π15 δοῖΐ 
ΤΣ ΥΕΥΥ͂ ΡΓΟΌΔΟΪΥ οσσὺγ ἰῃ 4 ἀεϑβοεπάϊης 

᾿κ6 τμαὶ οὗ δῖ, Μαίζδον, Ὀυΐ ποῖ 
10 Δῃ 490 ηαἶηρ ΚΟΠΟΔΊΟΩΥ [|κὸ [μαι οὔ 81. [υΚο, 
Μοτεονυεσ, ἴ6 οδϑὲ οὗ Ζοσγοδαῦεὶ δηὰ ρευθδρα 
[δὲ οὗ Ηεοζεκίδη (ϑες Ὀεῖονν ΟἹ ὙΕΥ5638 9, 12) 
ἅτε δ ἰεδλϑῖ ὑγοῦδοϊς ἱπδίδηςεδ οὗ 115 υ5ε οὗ 
[πὸ ἰεγη), 

δ. Ἀαοδαδ.] ΘΠ πιλιτίασο οὐ ϑδϊπιοῃ 
ὙΠῸ ἈΔΠα 5 ποῖ πηρητὶοηθά ἴῃ ἴδ6 ΟἸὰ 
Τεσίαπιεης. [{5 πιθης!οἢ ἤσγο δῆοννβ πλῖ [Π6 
Ενδηζο σὲ πλεισὲ πᾶνε ᾿δὰ 8δ6ς6885 ἴο ἰηάερεης- 
ἀεηῖ ξοῦγοθϑ οὗ ᾿ῃξοστηδίοῃ, 

Θ. “δε «υἱζδ. 9 ὕεια. ϑενεγαῖ ἱηφεηΐουβ 
οὐηϊοςίυγεθ πᾶν Ὀδεῆ διλζαγάθα ὉΥ νδγίοιβ 

ζοπιπηδηΐδίοῦβ 88 ἴο ἴῃ6 γθάϑοῃ ὙΠΥ ἴΠ 656 ἔοι Γ 
νο η, ΤΑπιᾶγ, Ἀδμδῦ, Ἀπ ἢ, δηὰ Βα 5 ῃ θα 
πᾶν Ὀδθη ΘΒρΘΟΪΔΠΥ 5οἰοςσϊοα ἔογ τηθηϊτίοη ἰη 
ἴδε ΞΕΠΕΔΙΟΡΥ (5εῈ ΜΟΥΘΓ οἢ νεῖθα 3). Ῥοὺ- 
Μᾶρ8 αἴεγ 4}} ἴῃς 5' πιρὶς γεάβοῃ 15 ἴο δ6 ἐουπὰ 
ἴῃ ἴδε ἕαςϊ [μδὲ [8656 ἄγε ἴῃ ΟἿΪῪ ἔουγ ννοπηθῆ 
ἴῃ 1Π6 56.168 (ἴεν ϑαγδῖι, Ἀθυδοκδῃ, δηά 1,68}, 
ὙΠῸ ἅΓα ἴοο νν6}} χηονη ἴο πϑοὰ τηθηςίοη) οὗ 
 οπὶ ἴβΟΓο 15 ΔΗΥ ϑρεςίαὶ βαγγαῖδυθ ἰη [6 ΟἹ 
Τοακίδιηεηῖ. (ὟΝ εἰ55, " Μαιβαιυβουδηρευπι,᾽ 
1876, Οὔϑογυεβ, “ [656 ὙΟΠΊΕΏ ἃΙῸ ἜΧΡΓΟΒΒΙΥ͂ 
τηοηοηθαὰ θεσδυϑ6 (ΠΟΥ ὈΘΟΔΠΊΘ ΔηςΕβίγοβ968 
οὔ [06 Μεββίδῃ ἰῇ δῇ οχίγδου ΠΔΤῪ ΤΩΔΠΏΕΟΥ, 
δηά ννοῦα [μογείογε ἴγρεβ οὕ ἤριιγεϑ (»)ογδι άεγ) 
οὗ Μαιγ." ΡΕ.6. 6.) 

8. ογα»ι δέχαξ Οςα..}ὺ ΤΉγες Κίηρϑ ἃ.6 
εγα οχεά, νἱζ, Αβδβδζίδῃ, [οδβϑδῆ, δηά 
Ατρδζίαι. ὙΠὲ πιοβῖ ργοδαῦὶς τγράϑοη οὗ 
[Π158. Ομ βϑίοῃ ου ἴδε ρατί οὗ [6 Ενδηρο δὶ 5 
(παῖ ἴΠ686 πδπιο5 ΕΓΕ ΡγουΪΟυ ΒΙΥ οπιϊ το ἴῃ 
[Π6 ἀοςυπηεηῖ ἔτοπι Ψν δὶς ἢ8 ΣΟΏΘΔΙΟΣΥ νγ28 
ἴακοῃ, Ὑμδῖ δυςῖ Οὔ βδίοῃ5 ᾿ογα ποῖ ὑυῃ- 
0.50.2] ἴπ [ον 88 σεηδαιορίοβ 15 δβονῃ ὈΥ͂ ὮΥ. 
ΜΙ, πὸ δάάυςε5 ἃ γειηδλγΚ80]6 ραγα]]εὶ ἔγοπὶ 
ἃ ϑαχηδγίίδῃ ροεῖ. [ἢ ἰἰκὸ ΣΩΔηΏΘΥ βονογαὶ 
ξεπογαϊΐοῃβ ἀγὸ οὔλοά ἴῃ [6 σΕΠΕΔΙΟΡΥ οὗ 
ἔΖγα, Επγὰ Υἱῖ. 1- 5, ςοπῃρασοα νὰ σ᾿ Οἤγοη. 
Υἱ. 3-15.ὡ Τδε ΟὨϊ ΞΟ ΜΨΞἅ5 ὈΓΟΌΔΟΪΥ πιδάθ 
ἴογυ ἴδε δᾶκε οὗ βυγὴπη ἰη ἴμ6 ἰδῦϊε, ἴο 
ΤΏΔΚΟ ἴΠ6 56 ὨυπΊ Ὁ Γ οἵ ξεπογδίοηβ ἴῃ [ἢ6 
ἢγβι δηά ἰῃ ἴπε ϑεςοηά ρετίοά. ὙΝῺΥ ἴπε56 

ἰσυ δῦ πᾶπλε8 νγεσε βεϊεοϊεα ῸΣ οπιϊβϑίοη 
15. ΤΊΘΓΟ τηλοῦ οὗ ςοη]εςζυγα : δυΐ ἱξ πᾶν 6 
οὐβοσνεὰ (μδῖ ἴπεϑ6 τἴὔγεε Κίηζβ 8}} ἀϊοὰ ὈγΥ 
Υἱοίθηςο, δηὰ ἐπδῖ οπα οὗ ἴμεπι, [οδϑῆ, ννᾶ8 
ποῖ δυσίεά ἰῃ με δερυ ϊςῆγοβ οὗ (ἢς Κίηρβ 
(2 ΟΒγοῃ. χχὶν. 25). ὙὍδὸ οοηϊεςζυγε [(Πδὲ 
86. οπιϊϑϑίοη 18 ἀπ ἴο ἴπε δἰ τη ΠΥ Υ Ὀεΐνθοη 
(ἢ6 Οτεκ Ὠδπλοὸ5 οἵ Αἰιδζίδῃ δηὰ ὕ2ΖΖίδῃ 
(Οςδοχίαβ δηἃ ΟζΖίαβϑ) ρσγοοθθὰβ οἡ ἴδε 85» 
Βυτηρίίοη ἰμΔῖ ποῖ ΟὨΪΥ͂ ἴΒ6 ρσοβρεὶ οἵ δῖ, 
Μαῖῖμοεν θυῖ ἴπ6 ἀοςυσηοηῖβ ΤΌΣΩ νης δί8 
ἔςπρΑΙΟΕΎ 8 ἴδκοη, εσ θοῖ ττίεη ἴῃ 

Τοοκ, 

9. “εδας δεσαὶ Ἐπεολία..1] ἴῖ πιᾶὺ δὲ οοῃ- 
Ἱεεζυγεά (δῖ ΗΘΖΟΚΙΔΙ ννᾶ8 ποῖ [ἢ ταὶ ὃ 
ΟὨΪΥ {πὸ δάορίϊε 5οη οὗ ΑΜ)δΖ; δηὰ 1 80 [819 
5. 8Π ἰηβίδηςε ἴῃ ννῃ οι ἴῃς ννογὰ ὀεχαΐ ἰ8 ποῖ 
ἴο 6 υηάδογβίοοάα ΠΟ γΆΪγ. Αἰᾶ2 ἀϊεά δἱ ἴδ6 
δες οὗ {πἰγίγεϑιχ (1 Κίηρβ χυὶ 2: 2 Οἤγσοη. 
ΧΧΥΣ. 1), Τε ΕΧΧ νοεγβίοη οὗ 2 Οἤγσοῃ. 

Β242 



4 51. ΜΑΤΤΗΕΥ. 1. [ν. 1το---13. 

τ Καὶ 10 ἘΑπά ἘΖεϊκίαβ βεραὶ Μδηδββεβ; 
τ βου. δη Μάδπαβϑεβ δεραῖ Απιοη; δπά 
ἴφιβε Αἀοη θερδί οβίδϑ ; 
τε, 6.Κ. ΤΙ Απά! Τοβἰδϑ δεραῖ [ες ποηϊδ5 ἀπά 
72αξὴμ, 8 Ὀγεῖῆγεη, δδουῖ τῆς τἰπιε ΤΠ 6Υ ἡγεγε 
ἀνε δεροι ΟΔΙΤΙΘα ΑΥΑΥ ἴο Βαδγίοη: 

ΧΧΥΙΙ, τ: (γαῖ. Τε ΑἸεχ. τοχί μδ5 υἱὸς εἴκοσι 
ἐτῶν) τη Κ65 ΑΠδΖ ἰννεηῖγ- γε ἤθη μὲ Ὀερδη 
ἴο τεΐρη, θαϊ ὀνθὴ ἴδε Ν᾽ διίοδη υΧΧ δῖ  Κίηρϑ 
Χχνυὶ. ἡ, Γεῖδη8 [6 θοῦ {ννειγ, δηὰ [ἢ6 
τολάϊηρ εἴκοσι καὶ πέντε ΤῊΔΥ ἤᾶνα Ὀδοη Τσορίοά 
ΕΥΓΟΠΘΟΙΒΙΥ ἔγοπι ἴπ6 Ὀερπηΐηρ οὗ οἢδρ. χχυὶὶ., 
ΟΥ̓ΤΔΥ͂ ἤᾶνο Ὀεθη ἃ σοσγθοῖίοη ἴο ἁγοϊὰ [δῈ 
σΠΓΟΠΟΙΟρΡΊΟΔΙ αἰ βηςυ Υ ; πὰ Ηοζοκίδιι 50ς- 
ςεραρὰ ἢὶπὶ δὲ ἴῃ ἂρὸ οὗ ἰνεηϊγεῖνε (1 Καὶ χ9 
ΧΥΙΙ. 2; 2 Οἤγοη. ΧΧΙΧ. 1). ἴὕη]659, (Ποτείοσγο, 
ἴΠ6ΓΘ 15 ΒΟΠῚ6 ΟΥΤῸΣ ἰη ἴπΠ6 Πυ τ θ 6 ΓΒ, ΑΠΔ2 νυν 
δυΐξε]ενθη γϑᾶγβ οἰάοσ ἴλη Η εχοκίαῃ. ὙΠογε 
8 Θοπ6 σγοιπηά ἴο ςοηϊοοίυτο [παῖ ΑΠΔ42 αἰοὰ 
ΟΠ] 1685, δὰ (πα Ηοζοκίδῃ, (86 ποχὶ ἰη 
Βιςςζεδβϑίοη, ν)αϑ δάορίοἀ 8ἃ5 ἢὶ5 πεῖγῦ.0. ΕῸΓ 
ΑΠ42Ζ 18 βδἱάὰ ἴο ἤανα δυγηῖ 18 80η (ΟΣ δἷ5 
σὨΠ]άγθη) ἢ [δὲ ἤτο (2 Κὶπρβ χυΐ. 3; 2 Ὁβγοη, 
ΧΧΥΠ. 3), Απά [58δἰδῆ, “ ἴῃ (ἢ γοαγ ἴ8δὲ Κίην 
ΑΒΖ ἀϊοά," τεοργοβθηΐβ Ῥαϊεϑϊίηα (2.6. {Π6 
ΡΒ] ΞΕ 165)) 85 υδΙ]Ὺ τε οϊςης Ὀδσδυβε ἴπ 6 τοὰ 
οἵ Ὠῖτῃ παῖ 5ηγοῖα ΠΕῚ ννδ5 ὈγΌΚοη ([58. χῖν. 28, 
29). ΤΟ 5π|6Γ οὗ Ῥαϊοςίπο βθοῖβ ἴο πηθᾶη 
Ὀζεϊδῃ, ψνβοβο υἱοΐοσθς ονὐνθῦ ἴῃς Ῥἢ1 ΞΕ 68 
ΔΥῸ τηθηίοπθα 2 Οἤγοη. χχυῖ. 6; δηὰ ὉΥ [δς 
Ὀγοακίηρ οὗ Ποῖ σοὰ, ἰξ βθεπὴβ ἴο Ὀὲ ἱπηρ] θὰ 
τηαῇ ἴῃς ἀϊγοςῖ ᾿Ἰπη6 οὗ [7221 815 βι:σο βϑοῦβ ννὰ8 
ἴῃ 5ΟΠ6 ΠΊΔΠΠΟΥ ἰητογγιιρίοὰ ὉΥ (Π6 ἀφαῖῃ οὗ 
Αἴ42Ζ. Τδο Ργορδεῖ Ῥτοάϊςι8. (πδ΄, ποῖνν [ἢ - 
βἰδπάϊηρ [15 Ἰη[ΟΥΓΌΡΈΟΙ, ἀποῖθοσ σΟΠΠ]ΌΘΓΟΥΓ 
οὗ ἴῃς ΡΒ" Π5ζη65 5βοιυϊά ἀγίδε ἔγοπι [ῃ6 σγοοΐ 
ΟΥ ἔΑΠΪ οὗ [022ἰ4ἢ, νηϊςῖ ῥγεαϊοϊϊοη ννᾶ8 
ἔΙΠΠ|Ιοὰ Ὁγ Ηδεζεκίαι (2 Κίηρβ χυῖῖ. 8) 
(Ροςεἰπι). (δεε Ὅτ. ΚΑΥ Ὅη [βαἰδῇ, Ρ. 126. 
Ἧς εχρίδίης (Π6 στοά ἴο πιδδὴ Αβϑεογτῖα, δυῖ 
οὔϑεσνυθβ (παῖ ἴῃ Τάγριπὶ δηά πιοβῖ σοη- 
τηοηΐδίοῦβ σγοίοσ ἰὑ ἴο (δὲ Βουδε οὗ νά. 
Ρια. ἃ. 

11. “εεβδοπίας απ δἰ. ὀγείδγεπ [ἃ ΤΑΔΥ Ὀ6 
υεβῃοηδα Ὑνβοῖθεσ ὈΥ [818 ἤγσί [βομοηΐδϑ ἰ5 
ἱηζοπάδά Ϊεδοϊακίπι οσ [Θμοϊδοίη. [}π ΘΔ] 
οὗἩ 1ῃ6 ἔοσπιοῦ ἴἴ πᾶν ὃς υτροὰ: (1) (πα Βα 
ὑνᾶ8 {86 δοίιι4] βοη οἵ [οϑβίδῃ ; (2) παΐ ἢ ἰ5 
Κπονῃ ἴο δᾶνα ἢδὰ Ὀγοίδγοη, ἴψο οὗ ψβοῖι 
Ὀόςάπια Κίπρ8, νος 18 Ῥγοῦ ΡΥ [ἢ6 τϑᾶβοῃ 
οὗ {πεῖν θείης πιοπιοηεα Βοτα; (3) ἰδᾶὶ ἃ 
βοοοηά ἰθοδμοηΐδθ, ἀϊβεγοηῖ ἔτοπι (ἴθ ἤτγεῖ, 
Ϊἶ8α ῃροἀορὰ ἴο οσοτηρίεῖο ἴδε ἰαϑὲ ἔουγίοθεη 
ΒΕΠΟσΔ!]Οη8. Οἡ θθἢ δὶ οὗ (δ6 ἰδίου ἰξ ΤΏΔΥ 
Ὀς υγροὰ: (1) [δαῖ 186 πᾶπηθ ᾿[θοῃοηΐδβ ἰ5 
ΠΟΥΘΓ ἰπ βουρίυγε ρίνεη ἴο [ϑμοϊακίπι), θυῖ 
αἰνναγβ ἴο [Θοϊδο μη, Ὀεΐηρ ἰη ἴδςϊ ἴπ6 βϑδπιε 
πδτὴς ΜῈ [Π6 Εἰεπηεηῖς ἰγδηϑροβοά (1 Πἤσοη. 
1, τό; 6γ. χχίνυ. 1, χχυϊῖ. 20, ΧΧΥΡ]. 4: 
Εϑίποῦ ἢ. 6); (2) ἴπαὲ 186 ὕπιθ οὗ ἴ86 ςἂρ- 
ΜΙ ἀρτοθβ ΤἸΏΟΣῈ ΠΟΑΡῪ τὰ [6 ὈἰΓΒ οὗ 

12 Απά δῇεγ {πεὺ σγοῦα ὑγοιρῆὶ 
το Βαδγίοη, 1] ες οπίδβ δεραῖ θ᾽ δι} εὶ ; ἐς δος 
δηα ϑδδίῃιεὶ θεραῖ Ζογοῦδθεὶ ; 

12 Απά Ζοιοραῦεὶ δεραὲ Αδὶιά ; 
πὰ Αδίυά Ὀεραῖ ΕἸ] ακίτα ; ἀπά Ε]14- 
Κὶτὰ Ὀεραὶ ΑΖοτγ; 

3) τδαῖ (δὲ δεοοηά Ϊδθομοηΐδ8 ἰ8 ΠΟΥΙΔΙΗΥ 
δ οϊδοηϊη, δηά {πότ 15 0 διηΐ ἰη ἴπ6 ἰοχὲ οὗ 

[86 ὕνο δοίης ἀϊβογεηῖ ροσϑοῦβ, Ὅ86 ἰδίῖοῦ 
ἐτουηάβ βθεπὶ οἡ (86 Ψμοὶς [86 βίο ροΥ, 
δυρροβίηρ τἢδί [Π6ῚῈ ἰ8 πὸ ςοιτιροη ἴῃ [6 
ἴοχῖ. [ἐποίδκὶπὶ ϑεθπὶβ (ο πᾶνο δοη οὐ ἴεὰ 
ἔτοιῃ ἴδε σε ΘΔΙΟΡΥ͂, δηὰ ἴἴ πλλῪ ὃς ποίεά {πδῖ 
Βοι κὸ [ οαϑα, ννὰ5 ηοΐ Ὀυγίοα διηοηρ ἴμο Κη; 5, 
δυῖ οαϑὲ τί Ὀεγοηά ἴδε ραΐεβ οὗ [εγυβαῖεπὶ 
([ἐγ. χχὶ!. 19, Χχχυϊ. 10). εςοη δ8 ἀρ ἰβολυ τα 

ἴη, ἴῃ6 σταπάβοῃ οὗ οϑβίδι, γεοκοηθὰ 45 ἢ18 
800 ἰῃ τῆς πϑύνος ΒΥ ἴμε Ὀτεῖγθ οὗ 
Ἰεοοηΐαβ ἃ ΡῥγοῦΔΟΪΥ πιοδηΐ [18 ὑη6]68, 
ἐπ 3 τ δΔῃ Ζοάρκίδῃ, Ὀοΐ᾽ οὗ τβοτὴ Ὀδοδσὴδ 
ἴῆγ8. [{ ΤΔΥ Ὅς οὐϑεγνεά [παὶ θα μδζ 

ἀηὰ [6ποϊδομίη τὲ ἤρυγαίνοὶυ τεγαγάθὰ ἃ8 
ὈγοΐΒογβ, ὑπο {π6 παρε οὗ ἴγο τ βοῖ]ρ5 οὗ 
(Π6 5δπιὸ ᾿ίοῃθϑϑ, ἰηῃ Ἐζοκ. χῖχ., δηὰ [παῖ 
Ζοαοκιδῃ βόε ἴο ὃ6 τεραγάθα 85 16 βοὴ οὗ 
Ἰ6μοίαἰκῖπι (ον [6μοϊδο ἢ η) ἴὰ τ ΟὮγοη. ἰ1]. τό, 
δηά 18 ς|16 ὦ τῆς Ὀγοῖποῦ οὗ [Θῃοϊαςδίη, 2 
Οἤγοη. χχχυϊ. το. [{ πὴᾶὺ Ὀε οὐδεγυθά 4130 
(δὲ τῆς {ἰπὶ6ὸ (ΠΟΥ Μογα σαττίοὰ ἀΥΑΥ ἰηΐο 
ΒαῦΥΪοη 15 ποΐ ἃ βδἰῃρ] γεᾶσ, θυξ ἃ ρεγοά 
οχιθηάϊηρ ἔοσλ {πε (Ὠϊγὰ γϑασγ οὗ ρον βεωνν 
τείρξη ἴο ἴῃς π8] σδρα νι Υ ὑπάεγ Ζοάεκίαῃ. 

[τ 18 ροβϑβίδ!θ, πονγευεσ, {πὶ ἴδε ῥγεϑεηὶ 
[οχί ΤΑΥ͂ ποῖ γτοργοβοηΐ ἴπ6 ΟΥ̓ ΊΠΔ] 45 ττιδῃ 
ὉΥ ἴῃ6 ἔνδηρε δι. Εογ [τεπαυβ, ᾿Ο. Ηξτες. 
1}. 21, ΒΘΘΠῚ5 ἴο δᾶγα σοδὰ ἴθ Ὡδπ|68 ὈΟΤἢ οὗ 
7εδποϊακίπι δηὰ [θςοηΐδῇ ἴῃ ἢ5 ΠΟΡΥ, ““ [ϑϑρὰ 
δηἰπὶ [οδοθη εἰ Ϊεσοηΐϊξ ἢΪϊι1ι8 οβίοπαϊτυτγ, 
ποιηδάτηοδυμπι οἱ Μαῖζιαιιιβ βεπογδίοηομι 

6}058 Ἔχροηϊ,." Ὅῇδ ᾿πέεγοηοθ, ΒΟΎΘΥΘΥ, ἔγοπι 
(5 ραββασὲ 18 ἴοο υὑποεγίδίη ἴο δα ἰηϑιϑιεὰ 
ὉΡοΏ. 

12, “εεδοηία: δεγαὶ ϑαία!δίο!.] [;Ἷ[η 185 
(Ά536, 85 ἰη παΐ οὗ Α.82 ἀπά Ἠϑοζεκίδιη, ἴπο γα 
ἅτο αἀἰξίίηςξ γοάϑοηβ ἰη {86 ΟἹὰ Τοβίδιηθηϊ ἴῸΓ 
ϑυρροβίης {παὶ (ἢς6 ᾿ψογά δεοσαΐ ἰ8 ηοΐ ἴο θ6 
ἴδκοη ᾿τογα γ. (86ε δον οὔ σνεῖβα 2 ἢ 
ἴῃς τοίοσθηςθβ ἴο εγ. χχὶὶ. 30, δῃὰ Ζεςδ. 
ΧΙ. 12.) [ἴ 5. ργοῦδδϊὶς παῖ (τς ᾿ἴπὸ οὗ 
δοϊοπιοῃ Ὀοοδτηα ἐχίηςοϊ ἴῃ [εποϊδομίη, δοὰ 
τῇλϊ Θ81Δ1} 16] τπὸ 8οὴ οὗ Νοεῦϊ, οὗ τῆ δουϑα οὗ 
Νδίϊδη, ννδ8 δάορίεἀ 45 ἴδε 8βοη οἵ [εμοίδοδιπ 
δηὰ [6 Βυισοοβϑοῦ ἴο ἢἰβ τεραὶ ρῦῖβ. ΤΙ 
ϑυςςοϑϑίοη, βυρροβίης [6 ᾿ἴης οὗἨἉ δοϊοπιοῃ ἴο 
Ὀο οχιϊηςῖ, οι Ὀ6 δοοοσάϊηρ ἴο ἴῃς ἰὰνν οὗ 
ΒΌΓΝ ο4565 (Ν᾿ υπιῦ. ΧΧΥΪΙ. 8-11)). 

δαίαίῥίο! ὀεφα! Ζογοδαδο!.] Ἰῃ τηλκὶης 
Ζογοθαθοῖ ἴῃ ϑοη οὗ ϑιδ]αΐδιοὶ οὐ 5868 68εἰ, 
[τς ἘΕνδηρε δε ἕο ονν5 [86 πιδίογ Υ οὗ Οἱὰ 

λα τη σὰ (δαῖ οὗ [6δοϊδκίτα ; 



γ. 14--18.] 

14 Απά ΑΖογ Ῥεραῖ ϑδάος; δηά 
ϑαάος Βερδὶ Αςμίπι; ἀπά Αςβίπι δε- 
δλιῖ ΕἸ Ιυά ; 

Ις Αμπά ΕἸ᾿υὰ θερᾶὶ ΕἸΘΑΖαγ; δηά 
ΕἸεάΖζαγ θεραῖ Μαιθδη; δηὰ Μδϊ- 
τῆδη Ὀεραῖ [Δςοῦ ; 

Ι6 Απά δοοῦ Ὀεραὲ [βαρ τἢς 
Ὠυβδαηά οὗ Μάδτγυ, οἵ σῇοηλ νγ88 θογῃ 
Ϊεβιι8, γῆ ἰ8 μα ΟἸὨτῖ8ῖ. 

Τοεβίδηθηϊ δυϊ που 65 (5ε6 ἘΖΓΔ 11]. 2, 8, Υ. 2; 
Νεδ. χὶϊ. τ; Ηδρραὶ ἱ. 1, 12, ᾿ϊ. 2. [ἢ ομθ 
Ῥᾶϑϑᾶρε (1 Οδγοη, ἰἰϊ. 19) Ζογοθαῦεὶ 158 τηθη- 
Ἐοηοα 45 ἴῃ6 βοὴ οὗ Ῥράρδίδῃ, {6 Ὀγοῖμοσ οὗ 
ϑαϊδίῃιεὶ. Ὅς τηοϑὲ ργοῦδοϊα ὀχρδηδίίοη οὗ 
[815 ἀἸἰθογερδΏΟΥ 5 ἴο δυρροβε [(μδῖ Ζογοῦδθεὶ 
τγᾶ3 Δοί! 2} Υ (6 βοὴ οὗ εάαδίδα, δυϊ ἴδ 6 ΒοΙγ, 
δηὰ ΟΥ̓ δαορίοη ῖ6 βοῇ, οὗὐὁ ἢἷ8 υποὶς 
ϑδἰδίῃιεὶ. 

135-16. Αδὸῦ Ζοσγοῦαθοὶ, [6 ἴνο ]1ἴπ65 
ρϑίη βθθπὶ ἴο ἀΐνεγξο, [πε Ἰης οἵ τογαὶ 1π}6- 
τιῖδηος δείηρ ἰγδςοοά [Ὠχοῦ Αδϊυὰ ἴο [Δςοοῦ, 
δηά [δῖ οὗ πδίυγαὶ ἀσϑοθηΐ [γουχὰ ἘΝ 658 ἴο 
ΗΕ]. ἌὝὙΠΕ ῥγοδδῦ γ 5 ἴτ᾽ ἴΠ6 οἰάογ 
Ὀγδηςῖ οἵ Ζογοθδθεὶ᾽ 5 ἀεβοθηάδηϊς Ὀδσαῖια 
ἐχεηςί ἴῃ Ε]ΘΑΖΑΓ ΟΥ̓ ἱῃ [δοοῦ,͵, ἀπά παῖ ἴδε 
βυσοοβδίοη ραβϑϑεά ἴο ἴΠῸ6 Ὑοι ρον Ὀγδηςῇἢ ἴη 
Μαϊιιμαῖ, οὐ ἴῃ [Ὀβϑορῃ. Βυΐ ἰξ 18 ἀουδίῃι] 
τυθεῖθοῦ ἴθ6 ἀϊνογροηςς οὗ [86 ἴἔννο Ὀγᾶηςοἢ 68 
δορῖη8 ἀἰγοςῖ θεν Ζογοῦαῦθεϊ, οἵ δἷ ἃ ἰδΐοσ 
Ρεσίοα, [ἰ 15 ροβϑίδ]α (μαΐ ϑοσὴθ οὗ 1πΠ6 Θαυ ον 
Πᾶῖμος ἴῃ [ἴἢ6 ἴννο 86 1|68 ΠΊΔΥ ὕες ΤΟΥ 
ἰάσηκςαὶ, (δου ἢ ἀΡΡΑΓΘΠΓΥ ἀϊβογεης, 11 15 
Ῥοβϑίῦὶς (Πδί Αἰ πιᾶγ, 85 ᾿οσγὰ Α. ἩγνοΥ 
ςοη͵εςσίυγοβ, θ6 ἰἀοηςΔ] ἢ ἔπ [υἀΔ οὗ 51. 
[ὐκο, ἀΔηὰ νι (της Ηοάαϊδι οὗ τ σδτγοη. 
111. 24, δηὰ [πὶ Ϊοδηπα, ννῆοϑθα πᾶπὶὸ ργεσθάθβ 
]υάλ ἴῃ 81. 1 υκε᾽5 1|5ῖ, παν Ὀε ἴῃς Ηδηδηϊδῃ 
οὗ : (ἤγοη. ἰἰϊ. το. Βυῖ ψΠοῖΒεγ νὰ δοςερί 
ἴεθε ςοη͵εσΐυγο8. οὐ ποῖ, ἰἴ 18 οἶθαγ [ἢδλί 1ῃ6 
11π65 ἀΐνεγρε βοιιθννῆοσε Ὀεῖονν Ζογοῦαῦθεὶ δηὰ 
τηθοῖ δξαίη ἰῃ Μαϊμδη οὐ ἰῃ [ βορἢ. 

15, ΜΜαΐ δα». [{ 15 Ῥγοῦδθ!ε, δοἢ ἔσο {μ6 
Ῥοβίοη δηὰ ἤοπι (᾿ς 53:01} Ὁ] ΟΥἁ παπηθ, {παΐ 
118 Μαιίδδη ἰ8 ἴπς βαπὶὲ 45 ἴῃς Μδίμπαδίι οὗ 
δῖ. 1υκο. 1 50, 1ἃ ἰ5 ἴῃ 8 ρεγβοη τπαΐῖ [ἢ 6 
ΤΟΥΔῚ] δυιςςοββίοη ραβϑοὰ ἔγομῃ {πὸ εἰ άδσ ἴο [86 
γουηρον Ὀγδηςἢ οὗ Ζογοῦδῦο] Β ἀσβοεηάδηϊπ, 
δηά ΪΔοοῦ δηά Ηεὶὶ ἀγὲ "18 ἴνγο 50ῃ8. 

16, ͵ομεῤδ᾽ ἐδε ῥισδαπά φῇ Μανγγ. Τοβορὴ 
δοσογάϊηρ ἴο δι. Μαζδον ἰ5 ἴη6 βοὴ οἵ δοοῦ ; 
δοοογάϊηρ ἴο 81. 1υυκς, οἵ Ηδ6]. ΤὨΙ5 ἀ19- 
ΟΤΈΡΔΑΠΟΥ͂ οἢ ἃ ΡοϊΪηΐ ὙὙΒΙΟἢ τηυϑὲ πᾶνε Ὀδθη 
ΘΑΞΙΥ δϑβοογίδιπδθϊε ἂἱ ἴῃς {ἰπ|6 ννυῆεη (ἢ686 
Οὐοθρεῖ5β νεσγα τυτ τθη, σὴ Βαγάϊγ Ὀς οχρίαϊποά 
ςχοερῖ οὔ [πε βυρροβίοη [μδι 1 5 ἱπι ΠΟ ὩΔ], 
Δηα ἃσῖϑεβ το ἴῃ αἰ θεγεηΐ ῥτγίηςὶρ] 65. οἢ 
ὙὮΙΟΝ {πὸ ἴνγο ψεπθδιορίθβ οσα σοηβίγιςίοά, 
ἈΑσοογάϊης ἴο ἴθ πηοάς οἱὗἁὨ ἰἱπιογργοίδίίοη 
ΨΠΟΣ νὰ δᾶνὸ τ[Ὠγουρθουΐ δἀορίοα, [Ππ6 τηοϑῖ 

51. ΜΑΤΤΗΡΒΡΥ͂. 1. 

17 80 411] τἴῃ6 ρεπογδίίοῃβ ἔῸπὰ 
ΑΡτγδῆδηὶ ἴο αν! γε ἰουγίδεῃ ρ6η6- 
ΓΔῖίοῃβ; δηά ἔτοῃηῃ [αν υπι] τῆς 
ΟΔΓΓΥ ΠΡ ἀνΤΑΥ ἱπῖο Βδθυ]οη αγέ ἔουγ- 
ἴδθῃ ρΘῃογδῖοβ; 8η4 ἔγοπμῃ τῇς σάγῖγ- 
ἵπρ; ΑΥΑΥ ἱπῖο Βαδγίοῃ ὑπο ΟΜ γῖβὲ 
γέ ἰουτίδθη ρεΠΕγΔ[ΙΟΠ8. 

18 4Νον 1ὴ6 πθἢ οὗ [6818 " τμκο 

ΟἸὨγίβὲ ννᾶβ οὐ {Π|8 ννῖϑε: ὕΝΏΘη 45 " Ἶ7 

Ῥγοθδῦϊς Ἴχρ δηδίίοη νν}}} Ὀ6 μδὶ [οδερῇ τνᾶβ 
(δες 8οὴ οὗ Ηδὶὶ ΟΥ̓ δἱγῖῃ, δυῖϊ (6 Βεῖγ δηὰ 
δάορίεά 5οὴ οὗ δοοῦ. [ξ, τποσθουοσ, νὰ 5800" 

δςοῦ δηά Ηδὶὶ ἴο μβανὸ Ὀθϑη Ὀσγοῖῃοῦσ, 
1ἴ 5 αἰπιοϑδὲ οἼγίδίη, δοοοσάϊηρ ἴο ἴδ6 [}6νν!5ἢ 
ουβίοιῃ ἴῃ δυς ἢ! οᾶ565, ἐμδὶ 1 [|δοοῦ δὰ δ᾽ 
ἀδιρμίεσ, 58Λε ννου]Ἱά θοοοσηθ [86 ν»δ οὗ ἢἰ8 
περῆονν ἰοϑερῆ. (δεὲ Νιυπιῦ. χχχυ. 1ἱα: 
1 Οἤγοῃ. χχιῖϊ, 22: ΤΟΙΣ ἢ, τς, 17, Υἱ. 
10-12.) Ὑδυ8 ἴπεγα 15 αἵ ἰδαϑὶ ἃ πίρῃ ὕγο- 
ὈΔ4ΌΠΠΥ ἐμαῖ ἴῃς Οὐοβρεὶ σοηρδιορίος σοπίδίη 
ποῖ ΠΊΟΓΕΙΥ ἴΠ6 ποιηϊηδὶ ᾿ηδαρο οὗ οἷιγ [οτγὰ, 
ΚὨγουγὰ Ηἰ58 τορυϊεὰ ἔδλίμογ, δυῖϊ 4190 Ηἰ8 
δοίιδὶ Ἰπεαρε τγοιχῇ ΗΙ85 Ν γχὶη τποῖμοῦ ἃ5 
ἴδε ἀδιυρῃῖον οἵ Ϊδοοῦ, του ἢ πο ΠΟΣ ζοπθᾶ- 
ἸΟΩῪ 18 ΘΧργαβϑὶΥ οοπείγυςίοα ΤΟΥ ἴ[Π6 Ἰαῖῖοῦ 
δε ϑορν Τρδί ΜΑΙΥ 85 ννεὶϊ 88 Τοβερῇ νγᾶβ 
ἐβοθηάθὰ ἔοι) αν ἃ ϑ6θὴ8 πρὶ ἴῃ 
{Κ6 1. 32. 

17. ,ουγίεοη φεπεγαΐίον.] ΙΕ Ἰεςδοηΐδ8 δ6 
Γοοκοηθδα ΟΠΪΥ Οἢςο, 85 φοπο]υάίηρ (6 96.168 
Ὀείοσγα ἴῃ6 ΤΔρΡΌν, νγὲ Ββᾶνθ ΟὨΪ {πϊτίθθη 
ξεθοσδ !Οἢ8 ἰῃ ἴδε ἰΔϑὶ ϑ6γίεβϑ, ἔγοτι ϑδ᾽δτῃ οὶ 
ἴο οὖν 1 ογὰ, ὈοΓΣ ἱπο]υάδοά. Βαυῖ (6 παίυγαὶ 
ἱπϊεγργοίδίοη οὗ [6 Ευδηρο σι ̓5 ἰδηριοξο 
δθϑῦλβ ἴο Ὀ6 ἴΠδΐ ἔουτγίδοη ὨΔΠ165 ἃγὸ τηοπιοηθα 
δῇ ἴῆς ΤσΔΡΌΝΗΥ ; δηὰ τπι|5 [ΘΟ Οη 25 ͵5 
τοοκοηθα ἔνος; ἢγδὶ 45 γοράγας ἢἷ5 δἰσττῆ 
Βεΐοστε ἴπ6 σΔρΓΥ Υ, δηα βοσοηάϊν 88 τοραγάς 
ἢ15 ΡαῖεγηΥ, νεῖ Πον πδλίυσαὶ οσ ΟΥ̓ δἀορἔοηῃ, 
ΔῆοΣ (δὶ ουεηῖ, ὙΒοΥα 15 ΠΟ 51Π|1}}2 Τοάϑοη 
ἔογ γερεδίίηρ ἃ πᾶπὶ|Ὲ δ ἴπ6 οπά οὗ ἰ᾿ς ἢγϑϊ 
86 Γ68, 85 αν 5 ̓ ἴῈ 185 ποῖ Ὀσόκθη ὈΥ͂ ΔΥ 
ἐενθρηΐῖ, Τῆιυ5, ἴἤδη, ἴῃ6 γαῖ ἐουγΐοοηῃ ὨΔπ)65 
ἅτε ἴτοπὶ Αὐγαπαι ἴο αν ὰ ἱπο]ιδῖνο : [ἢ 6 
βοοοηά ἑουτγίδοη ἔγοπι ϑοϊοσαοη ἴο [βομοηΐδϑ, 
(Πὲ ᾿αϊίον δοίης ἰῃοϊυάεοά ἰῃ οὔ δί5 
Ὀιγτὰ θείους ἴῃ σδριϊνΥ ; τῆς {πιγὰ ἕουγίοδη 
ἔγοπι [Θομοπίδβ τερξαγάθά 45 δεσοπγίης ἃ ἐδ ΠοΓ 
ἴεν (6 σδρενγ, ἴο οὐγν Ἰνοτγά. 

ΤἊθϑε ρεγοὐϑβ ἄγε οὗ ὑηϑαυδὶ Ἰεηρίῃ5, δηὰ ἱξ 
58 Το Δ ΚΑ ]6 {πᾶΐ [86 βιογίεϑι οὗ ἴδ [ἢΓοο 15 
16 ομὰ ἤοπὶ ἢ ψγὸ πον (δὲ ϑοπηθ 
ξεποσδίοῃβ ἅγε οπλ το. σοῦ ἴπ6 δἰγίῃ οὗ 
Αὐγάδδῖὰ ἴο [μαι οὗ ϑοϊομιοῃ, ὑνιϊο σοι» 
ΤΩΘΏς685 ἴἢ6 βοσοηά 56σεβ, ἰπο 65, δοσοτάϊηρς 
ἴο ἴῃς ΟΓΪΏΔΤΎ ΟΠ ΓΟΠΟΪΟΡΥ, 4 ρεσίοὰ οὗ δδουῖ 
961 γελῖβ, δηἃ ἢ25 ὈΥ̓͂ Ξοπης δμλποηΐ δυϊμοσὶ- 
[165 Ὀδοη οχίοηἀρά ἴο υὑρννᾶγάβ οὗ ᾿οςὸ γδδΓ5 
ΤΏΟΓΟ; ψ 8116 ἔτομι {86 Οἰτῖ οὗ ϑοϊοιιοῃ ἴο 
[παῖ οὗ [Θςδοηΐδι (εἐδοϊδολ!η) 8 δρουΐ 416 



5ῚΤ, ΜΑΤΤΗΒΥ͂, 1. 

ἢῖ8 τπποῖπεῦ ΜΑΓΥ ννᾶ8 εβρουβεά ἴο Ϊο- 
86Ρρἢ, δείογε {ΠοΥ σάπια τορεῖμοῦ, 5Π6 
νγ8 ἰουπά ψν ἢ οἢ}]4 οὗ τῆς Ηοὶγ 
(Βοβῖ. 

19 ἼΓΒεπ [οβερῇ πεῖ Πυβδδπά, θεΐηρ 
ἃ Ἶυϑῖ πιαπ, ἀπὰ ποῖ ψἹ]]Πηρ ἴο πγᾶΐκε 
Πεγ ἃ ρυδ]τοἷἶκ ἐχαπιρὶς, ννᾶ8 πιϊπάεά ἴο 
Ρρυΐζ ΒΕΓ ἌνΨΑΥ ργν γ. 

20 Βυῖ ψῇ]]ς ἢς τπουρῆς οἡ [ἢ 656 
τῆίηρβ, 6 Βο]ά, τῆς δηρεὶ οὗ τῆ [μοτὰ 
Δρρεαγεά ὑπο ἢϊπὶ ἰῃ ἃ ἀγεθλπΊ, 54Υ- 
ἰηρ, [Ὀ8ερἢ, του βοὴ οὐ [αν ά,, ἔδαγ 

ἶν. 19--23. 

ποῖ ἴο ἴᾶΐκε υηἴο τῆες Μδγυ τὰν ψἱξε : 
ἴογ τῆδι υνῃϊς ἢ 15 ςοηςείνεοα πῃ ΒΕΓ 15 
οὔ τῆς Ηοὶγ Οβοβι. 

21 "Απά 586 5}4]} Ὀτγίῃ 
80ῆ, Δἀπὰ τἤοι 5}]ῖ (Δ]]} ἕν» Ὠδιίὴθ ἡ 
7Ε505: ὸγ δε 53}4}} βᾶνε "8 ρεορὶς 
ἔτοπι τἢ εἰν δἰη8. 

22 Νοῦν 81] (ἢϊ5 νγᾶβ ἀοηε, τπδῖ ἱξ 
πλίρς δὲ (116 τυ ς ἢ νγᾶ8 βροόΐίεη 
οὗ τῆς Ιοτὰ ὈῚ (6 ρῥτγορπεῖ, β8ᾶγ- 
1 

γεᾶτβ ; δηὰ ἔσοπι Ϊεςποπίδῃ ἴο Ὁ γῖβξ δρουΐ 617 
γελγβ. [ἢ {δὲ τηιά]6 ρεγοά, 1 ννα βυρΡ]Υ ἴδ 
ἔουγ οτϊτοἀ Κίηρϑ, νὰ πᾶνε ἰὴ 81. Μδαί[μονβ 
115ςῖ ϑεουθηΐδθθῃ ἢ1}} σοηοσγαίίοῃβ, Ὀορπηΐηρ ἢ 
δϑοϊοπηοῦ δηὰ 19ο]ηρ [6 μοϊδκῖτη, ννῆο ννγᾶ8 
στον ὉΡ δἱ δε {{π|6ὲ οὗ ἔπε σδρίνγ. ΤΠ 5 
11 εἶνε δῃ ἄνεσγᾶρο οἵ θεΐννεθη ἰννεηςγεΐουγ 
δηά ὑπεηϊγ-ῆνε γοαῖβ ἴο ἃ βεποσγαίίοῃ, ὑνἩ1]6 
[δος ἔουτίεοη ἐμ]} σοηθγαϊίοηβ, ἔγοπη ΑὈΓΑμ πὶ 
ἴο [πε ὈϊΓ(Π οὗ ϑοϊοσηοη σίνε δὴ δύεγαρθ, οὔ 
{πε ]οννεϑί σα] ουϊδίίοη, ἔΤΓΟ ΠῚ 5ἰΧίυ -ϑθυθῇ ἴο β χῖγσ- 
εἰξῃί γεδγβ, πο ΤΥ, ρεγῃαρ58, Ὀς οχίοηαἀοά 
ἴο ὨΘΑΙΙΥ εἰσ Γ γεᾶγθ. ΤῊΪ5 ἐδ πιαῖς ἀυτην 
[86 ΘΑΥΥ ρΡατί οἵ ἰδ ρεγοᾶ, δοςογάβ ἢ 
νυν μαΐ νὰ Κηονν οὗ ἴΠπ6 ΠἰδίοΥΥ οὔτΠ6 Ῥαϊγίδγοϊϑ; 
Ὀυΐ [ΠεΓΘ 18 ϑοπης αἰ Πςυ Υ ἴῃ [Π6 ΠΠΓΟΠΟΪΟΡΥ 
οὗ τῆς Ἰαῖοῦ ρεοσίοά, ἔἤομῃ ἴπ6 βϑ: ]οτηθηΐ ἴῃ 
Εργρί ἴο ἴδ ὈΪΓΒ οἵ ϑοϊοπιοῃ. 

18-2ς. ΤῊΕΞ ΒΙΆΤΗ ΟΕ ΟΥᾺ [ΟΒΡ. 

18. “δὲ «υα: Του" 4.1 ΤὨς [οἸονίης εὐθηξβ 
τηυσὲ Ὀ6 δ τόμ ἴῃ οΥδεΥ οὗ {ἰπ|6, δῆἔῖον [86 
τεΐυγη οὗ ΜΑΓῪ ἔγοπι ἢοσ υἱϑδὶί: ἴο ΕΒ] Ιβαθ ἢ 
({μυκςο 1. 56). Ετομ ἃ σοτηράσγίβοη οὗ (δε ἵνο 
ΠΑΓΓΑΙγο8, 11 18 παῖυγαὶ ἴο ἱπίου μας ΜΑΤῪ 
᾿ταπιοα ἰδίου δαἴοῦ ἴΠ6 Αηηιποίδίοη, σνθς ἴο 
γίϑῖὶ ΕἸ βαθεῖ, τ ουξζ σοτηπιαηιϊοδίίηρ ἴο 
7οϑερὰ πε δηρεὶὶς υἱϑὶϊ δηὰ 15 ρυγροτί. [ἴ 
5ῃοννβ δ 6 5813 ἴο νυ] ἢ τας! ΟηΔ]15[1ς οΤ ς5ηὶ 
18 Βοπηοι168 γοάἀμποορά, {παϊ [Π15 οἰγουτηβίδηςο 
Πὰ5 Ὀδο υδοὰ 85 8δῃ διριπιεηΐ δραϊηϑὶ [Π6 
ὨΙβίοσι ἃ] (τ οὗ 16 ἴννο ΠΑΙΤΔΈΝΟΒ, 85 ἰΐ 
806 ψῆο γτϑοεῖνοα ἴπ6 ννοπάθγῆιϊ δηποιιποο- 
τηθηΐ νυν ἢ [πὸ ννογὰς : “ Βεδοὶά [6 Ββαηάπιδι ἀ 
οὗ (δε 1 οτὰ ; Ὀὲ ἴἴ υπΐο πιε δοοοτγάϊηρ ἴο [ΠΥ 
Ψ Τα, ᾿νου]ὰ ηοἵ θ6 σοηΐοηΐ ἴο ἰοανς [Π6 ἔπ 
ἴο Οοά, ἴο θεὲ πιδάς κηοννῃ αδἱ ΗΪ8 οὐνῃ {{π|6, 
δηὰ ἴὴ Ηἰβ ονσγῃ νναυ. 

9 δε Ἡοίν Οδο:ἢ [ἃ [ὰ5 Ὀδεη ργονυῖ- 
ἀδητ γ οτγάογεά, {ποῖ (6 ἵνο Ενδηρο ἰσῖβ 
ννῆο Τοοοσγὰ ΟἿἿΥ 1 ΟΣ Β ζεηδα οΡΥ ἰγουρὴ Ηἰ8 
Ἰεγαὶ δι μοῦ [ ϑερῖ, ᾶἃἂγὲ «50 ἴη6 ἵἴψνο ψνῇο 
ἜΧΡΙΟΒΘΙΥ πιοηϊίοη Η ᾿5 πηγαουϊουβ σοηςορίϊοη 
[Ππγουρῃ ἴδ. ΗΟΪΥ ΟΒοβί. ((ξ 1υΚο ὶ, 3ς.) 
Υεῖ ἰὴ [δος ἔδοθ οὗ {Πϊ5 ἔβοεϊ σογίδίη σαι] οηδ] ϑὶ 
ΠΟΙ ὨϊΔΙΟΥΒ Δ58}Γ6 1.85 ἰἢαΐ (ἢ6 ΡΈΠΟΔΙΟΡΥ 
σου ]οβορὰ γ ἴανε δτίβθη ΠῸΠῚ ἃ 

Ρτπιϊεῖνε Ὀε οὗ ἴῃ (ἢε πδίυγαὶ ροηογδέοη οὗ 
ΟΥΓ ΤΙ ογὰ 85 ἤοβερῃβ 5ϑοηῆη. ΤΠ ΔηΒΨΟΙ 15 
ΥΟΙῪ 5:1Ὡ}0]6. 6 δᾶγνεα ποίδίηρ ἴο ἄἀο ψ ἢ 
ννδαῖ πιυσί 6 δοοοχγάϊηρ ἴο πιοάεγῃ οϑηοῦϑ οὗ 
οὐ ςΐ5πι, Ὀυϊ τυ δὲ 15 δοοογάϊηρς ἴο ἴδ6 
ενϊάθηςε οὗ ἔδεῖ5β. ΤῈ Ενδηρο ἰσῖβ (πετηβοῖνοβ 
τε ἴπε Ὀοϑῖ ουάοηςς οὗ [86 ρυῦνο ὑο εξ 
αϑϑοζίαιϊ δα τἱτἢ {πο56 σοηφαϊοχίοβ, δηα {ΠΟῪ 
ΘΧΡΓΟΒΘΙΥ ρχῖνα ἴἤθηὶ ἴῃ ςοηιποῦοη ἢ (δ 6 
τεςογά οὗ {π6 τιϊγδουΐουβ σοποορίίοη. 

19. α ἡισὲ νιαπ ἢ ΑΔ 7υϑῖ, [οϑερὰ οοὐ]ά ποῖ 
σοιηρεῖα δΪ5 τηδγτίασο, θυ ἢθ ννὰβ 4130 υἢ- 
ΠΩΣ ἴο τὰκ ΒΕΓ ἃ Ρυδ]]ς Θχδπιρίθ: δα 
τβοτζοίοσγο, γοβοϊνθὰ οἡ ἃ τη] οουγϑο, ΤῈ 
ψνογά τοηάογοὰ “λα ἃ Ρυ]ς ΘΧΑπΊρΪς,"» 
Οσσυ 5 δἷσο ἴῃ Η θΌγ. νἱ. 6, σῇογε [{ 5 γοηδογοάᾶ 
“ρΡυξ ἴο Δ ΟΡΘΏ 5Πᾶτης," νἱἢ τεΐοσοησο ἴο 
([ῃ6 ρῬυδ]ῖς σῆαπις οὗ οτγυςϊβχίοη. [οϑορὶ, 
(Πογείογο, τηρῃϊ 5δι ϑ εἰ οὐ ἀϊγ ΟΥ̓ ἃ 
αἰ 5π|1554], Ῥγο Δ ὈΪΥ νυἱτἢ ἃ ὉΠ] οὗἉ ἀϊνογοετηεπί, 
ἃ5 [δε Ια (Ποῖ. χχῖν. 21) ἀρρ] θά ἴο Ὀεϊτοϊμεὰ 
858 Ὑ76}} ἃ5 ἴο πηδλιτιεα ρεγϑοῃϑ. 

20. 28) «υἱ.1 ΜᾶΙῪ ἰ5 Βεογὸ οδιθὰ ουΐξ, 
85 Γοβερὶ 15 οἹδ)ϑὰ ῥιωδαμά, Ὀδοδιιϑε Ὀείτοϊῃοά 
ΡΕΓΒΟΠ5 ΕΓ τεραγάςα ΕΥ̓ [με ᾶνν ἃ5 μυδϑαπά 
δηὰ νἱῖε (56. Πουΐ, ΧΧΙ!, 24). 

21. Ϊε8Ὁ05.] Τῆς Οτεοκ ἔογτι οὗ ἴδε παπιδ 
]οβῆυδ, ἀπά 5εἀ οὗ [οβϑυδ ἰῃ ἴνγο ρίδοθβ οἵ 
ἴῃς Νεὲνν Ταϑίδπιθηῖ, Αςίβ νυἱῖ, 45; Ηοδνγ. ἵν. 8. 
ΤἼς πδηλθ 5ἰρηῆοϑ ἴῃς δαλυσίίοη 97 ζεδουαῦ 
οὐ εῥουαῦ ἐδε ϑαυίοων, αἰ ετίηρ, 45 νάνι τὰ 
οὔβοσνοβ, το [6 ογἱρίπαὶ παπὶὲ Ηοϑμοθᾶ, ὉΥ͂ 
πε δάἀάϊπιίοη οἵ (πὸ [)᾽νίηπα Νάπιθ. [{ ἰ5 ἴῃ 
ἔλςϊ ἱπίοεγργείθα δὶ {πὸ ννογὰβ τῃδὲῖ ἔο]ϊονν, 
“ ς 58}4]] αν," Πῖογα γ, “Ης Η!πιϑ561 5Π4]} 
δΆγε." ““ [}οὈ5ῃυδ,᾽ 321γ5 Βίβῃορ Ρεδγβοῃ, “" βαυθὰ 
Ι5σγαεὶ ποῖ ὉΥ ἢἷ8 οὐσῃ ροννεσ, ποῖ οὗ Ὠἰπιϑοϊῆ, 
δυΐϊ Οοά ὃὉγ Πἰπι; πε ΠΟΥ βανθὰ 6 μ]5. οὐσῃ 

ΡΪο, θυῖ πε ρεορὶε οἵ Οοά: ψβογοᾶς, [6505 
᾿π56 1 ὉΥ Η!5 οὐνῃ ροννεσ, 6 ρονγοσ οὗ Οοά, 

5841 οανθ Η!5 οὐνῃ ρϑορῖο, [ἢ ρθορὶς οὗ σοά.; 
ἍΜ], ἐπογοίογο, ΔῪ ψψὸ υηάἀεγοίδηὰ πὸ ἰηίοῖς 
Ργοϊδεοἢ οὗ 8815 παπῆθ ἴο Ὀε Οοά ἐῤδε ϑαυΐοιγ. 

“ον δεῖν εἴα. ὙὝΔῈ5 ΘΑΓΙΥ͂ ἀπαᾶ οἰ ΘΑ] 
8 ἴῃς ϑρίγιζυδὶ πδίυσε οὗ Ο  γιϑι᾽ 5 βαϊναίίου 

ἔοι ἃ ΠΣ ΕΨΕΕ 

ηρ 
22 9 ΒεἢΠο] 4, ἃ νἱγρίη 814}} ὃς τῇ Ἢ τῆραι 7. 



Υ. 24---τ, 

οὨ] ἃ. ἀπά 53}}411 Ὀγίηρ ἔογι ἢ ἃ ϑοη, δηά 
τανε ᾿ΤΠΕΥ͂ 5Π14}1 9411 ἢἷ8 ἤδπιῈ Ἐπιπιδπιεὶ, 
τλαὁσ ψφῃϊςἢ Βεΐηρ ἱπτεγργεῖεά 15, (ὐοά ψν τ 

113. ᾿ 
24 Ἴδη [}Ὀ5ερἢ θεὶπρ ταίβεά ἔτοπι 

βἷςερ ἀἰὰ 29 τῆς δηρεὶ οἵ ἴῃς [νογὰ μαά 
᾿ δίἀάεη δΐπι, ἀπά τοοῖς υπῖο Κἰπι ἢ 

ς Απά Κηενν Βεγ ποῖ 1|}} 886 Παά 
δγουρθε ἰοστἢ ΠΕ βιβέθογη βοη: δηά 
ἣς ςΔ|1εἀ ἢἰδ πῆς ΤΕ 05. 

ἀεοϊλγεά, ἴῃ ορροβιοη ἴο ἴδ ουγτεηΐ ροχρεςῖδ- 
τἰοτ5 οὗ ἃ ἰεπηρογαὶ Π ΕἸ ΟΣ Οσ, 

48. Βεῤοίά.... Ἐνιριαπμοὶ  ΤὨῊΪ5 οἰϊδείοη 
8 αἰπιοσὲ νογθαϊίτῃ ἔγοπι ἴδ6 ΕἸ Χ, [ἢ6 τοηάοῦ- 
ἱπην “Δ νυἱγρίη," ποσε σούσοοῖνγ “ἴο νυἱγρὶη," 
βδονίην οἰ ΑΙ ἴἢς 8εη56 διδοῃοὰ [0 (Πε ννοσὰ 
Ὁγ [86 ᾿πϊεγρτείεβ, αἴ ἃ {{π|6, ννβθη [ΠΟΥ ΟΓΟ 
ὯΟ ἀορτηδί!ς ᾿πάπιςοτηοηίβ ἴο ἃ ἀἰδγοηΐ γοηοῦ- 
ἴῃ. ΤΏ ρᾶβϑϑᾶρο, Ββονουου, ἰη [34ἰδῃ βῃουϊά Ὀ6 
ττδηϑἰδίεα τη ἴΠ6 ργεβεηΐ ἰεπϑβο, " Βεμβοϊά ἃ υἱγίη 
5. ὙΠ} ΟΠ] ἀπὰ Ὀθελγεϊῃ ἃ 8οη," ἱπιρὶ γίηρ {μδὶ 
8.16 15 ἃ υἱγρίη αἵ ἴπε {{π|ὸ οὗ ἴΠ6 Ῥγερῃδπου. 
ΤὨο υζαγε Ὀἰγίἢ οὗ ἴΠ6 Μεβϑβίδῃ 18 Ὀθβο] ἃ τὴ 
ἴα ῥγορμεῖς νἱϑίοῃ 85 δίγεδαυ ργοβοηΐ, ἀπὰ 
ἴῃ ονοσίῃγον οὗ ἴπς Βοϑι]]6 πη ράοπιβ ἰ8 ργὸ- 
αἰςϊεὰ δὶ 4 πιὸ οδἱουϊλίοα ἔγοπιὶ ἰ᾿, (566 
ποίε ὈΥ τὶ ΚαΥ ἐπ ἶοε. 0...) ὙΤΙβ ργο- 
ῬΒΘΟΥ 566 π|5 ἴο ὃς ἀϊγος ἡἰοάμα τὰνδι δηά [86 
αἰζοτηρὶ ἴο σῖγα ἰξ ἃ ΡὈΥΪΠΔΤΎ Δρρ]οβίίοη ἴο 
«6 ὕπιε οὗ ΑΠδΖ, ἰηνοῖνεβ βοπὶθ δ[οξεῖθοῦ 
εταϊυποιυ δοϑυσηρίίοηϑβ. ΤῊ πδηλὸ τηπλδηυσὶ 
ΟΟΟΌΪ5 ἃ β8θοοηά {{π|6 ἴῃ [54]. υἱ1ϊ. 8, ἀπά (ἢ 6 
Ἀὐμα τα ὡδί ἰαπά ἘΠ ἴο ἀδονυθ {ῃε 
ῬΟΑΘΙΌΝΙ ΔΩΥ͂ 80η οὗ [6 Ρτορδεῖ Ὀείηνς 
τἸηϊτοηδοά, τὰ ]6 [ΘΟ 15 ἢῸ ΟΠ6 οὗ τὴς σὸ 
βουβὸ ἴο ψῃοῖλ ἃ οδὴ δΔΡΡΙΥ, Ηδζεκιδῃ 
μανης ὕδοη ὈΟΙΏ ΒΟΠΊΕ ΥΟΔΓ5 τε ἴῃς 
ἀεἸ νου ΟΡ [πὸ ργεάδιςοη, ΤΒς υἱπιοβὶ [μαῖ 
οδῃ ὃ 5αἰὰ 15, [μδὲ ἃ βεςοηὰ δίῃ οἵ ἴῃ 6 ουθῖ- 
ἴγονν οὗ ἴῃς Βοβί!ς Κιηράοπιηβ 15 σίνθη πη (ἢ 6 
ὈϊΠῚ οὗ Μδδβοσ- 522]. ῃβαϑῆ-θαζ; ψῆο, ἰῃ τ8ὶ5 

δυῖ ἰῃ πο οἴδιεν, ταῦ 6 ςοηϑδίἀογεὰ 
ἃ5 Τοο ] ρ ἴῃ 6 ρῥγοαϊοϊοα [πηηδηῖοὶ  δηὰ 
Ἔνρη [15 σοβοσῃ δῆς 15 γτεσεα σομΒ᾽ ἀΘΥΔΌΪ 
Ἡ νὰ (γληβίδίε ἴδε τντογάβ οἵ ϑβαἰδῇ, υἱ}. τό, ἃ5 
δοῖο ἀπ! ηρυ 5ῃ 6 σοπιηγεηίδίουβ ἢᾶνο ἀοπο, 
ποῖ “τῆς ἰληὰ ν Ὡς τοὺ ἀὐδοτγτγοβί 5841} Ὀ6 
ζογβαίκδη οὗ Ὀοῖ ΠΟΥ Κίηρξ, ὃδυΐϊῖ, “1δ6 Ἰδηά, 
οὗ ψοβο ἔτο Κίηρϑ ἴδοι τί αἰγαδαὶ, 58)2}} Ὀ6 

Ὁ Ιπδημοὶ Ἔρως ἴο Ὀ6 υηδογβίοοα 
85 ἃ ῬΟΓ πᾶηθ, δυϊ 45 δὴ δρρεϊδῦνο, 
πευετίσιπε [Π6 σμαγδοῖοσ οὗ ἴδθ ΟἸΝΕ τὸ Ὀ6 
ὕοτη οὔ ἢ νἱγξίη. [ἢ ᾿ἰκὸ τη ΠΠΟΥ ἰηῃ [58]. ἰχ. 6, 
ἢ 15 οαἱὰ “ Ηἐ παρὸ “ῥα δὲ εαἰεά ΝΝ οηάοτ- 
ἔυ], (μη 56! ]οσ, ἴα τα Οοά," ἄς. ΤΒ6 
Ἐνδηρε δὲ ἰπ οηρς [ἢ6 ῬγΟΡΠΟΟΥ͂ σοπίίηι 65 
τῆς 6 οὗ (Βουρξ Δἰγοδ αν ἱπηρίἰϊοὰ ἴῃ {Π6 
ῃδῖὴρ [ε8ι5. ΤῈ ΟΒΙὰ ἴδ. πλλγυο] ΒΥ 

51. ΜΑΤΤΗΕΝ. 1.1]. 

ΓΗΑΡΤΕῈΚΒ ἢ. 

1 714 τοῖσε τι ομἕ οὗ ἐε ἐαξί αγό αἰἱγεχίεα {σ 
Οἀγὲμ ὃν α σίαγ. τι 7112} τυονολὴρ ἀΐνι, σπαᾶ 
οὔν 1λεγρ γος. 14. )οσῥὰ Μείλ ἑρίο 
Κρ», τού α»πα ἀὲς νιοίλεγ, 16 2727 οὐ 
σίαγείλ, ἐλς ἐἀέάίγερ: 20 λένε αἰεί. 23 
Οἀγέσέ ἐς ὀγομρἀί δαεξ ἀραΐμ ἑπίο σαίδε 19 ᾽ 
λιαςαγείλ. 

ΟΥΝ νῆδϑη 2 6ϑὺ5 νγᾶβ Ὀογη ἰῃ 2 Τλκε 
Βει ]εἤαπὶ οὐ Τυάαα ἱπ {πε δ δ 

ἀλγ5 οἵ Ηετοά τῆς Κίηρ,, Ὀ6ἢο] 4, τ[ἤδτε 

Ὀοτγῃ, ψο Η πλβε]ξ Ὁ ΗΒ ον ἀϊνίηθ βοΟΤΟΣ 
821] βᾶνε Ηἰβθ ρδϑορὶθ ἔγοσῃ [Ποῖγ 81η5, 15, 85 
ἴδ ργορβδεῖ ἑογείοϊά, Οοά συ} ι18. 

45. δὲν γγείδογη] Οὐ, “ἃ βοη," 80 ἴῃς ἵνο 
οἰάοϑῖ Μ998 δηά Ϊαδΐϑ στ ἰςδὶ ρα ἰοη8. ΓΟ. (. 

ΓΗΑΡ. |.---τἰττς,. ΤῊΣ ΝΊΒΙΤ ΟΡ ΤῊΗΕ ΜΑΟΙ. 

1. Βεϊδίεδε»". 1. ς. “Ἡσουβε οἵὗἩὁ ἁ Βτεοδλά, 
οδ]]|οὰ Βεοι ει οὗ [υἀθᾶ, ἴο ἀϊπ ησυΐϊδα 1ἴ 
ἔτοπι Βεί ]οΒοπ ἰη (1166. 

ἐπὶ ἰδὲ ἀαγ: 97) Ἡρογοά {δὲ δίῃ. Ἡετοὰ ἀϊοὰ 
ἦυσκέ Ὀεΐογε ἴῃ6 ρῥϑβϑϑονοσ, αὖ. 752οθ. ΤῊΣ 
Ῥγοῦαδὶς ἀδίε οἵ οὖῦ 1 οὐ δ 15 ἃ 
ἴον τηοηΐῃβ5 ὑεΐίογεα Ἡργοά δ ἀρδίδ, εἰπὸν 
τἰονγασάβ ἴπ6 οηὰ οὗ Αὐὖὺ.Ο. 749, οΟΥὙἩὨΪυ5ῖ αἵ [86 
Ὀσκχίηηίης οὗὨ 750, ἐ.Φ. ἴῃ Β.Ο. 65, ΟΥ̓Β.Ο, 4 οὗ 
(86 νυ ϊγαγ ογα, νυἢ ἢ ΕΥΤΟΠΘΟΙΒΙΥ ΙΔ 68 ΟἹἹΓ 
Ι,οτὰ δ Ὀίπ Αὐὖ.ο. 754. ΨΝΊΘΘο ΟΣ ἀθοϊάο5 (ἢ 6 
το ἴο Ὀ6 ὨεςσοΊ ΒΕ , [ΔΠυΔΓΥ, ΟΥὍ ἘΕΌΓΟΔΓΥ, 
ἢ ἃ ργοῦδθ! Πγ ἴῃ ἕδνουσ οἱ ἴδε ἰαϑσῖ ; δυῖϊ 
(15 Ἰαϊοβῖ ἀδῖε δον" 8 ΟὨΪῪ ἴννγο τῃοηί 8 ἔτο πὴ 
οὖν [οτγά᾽5 οὶ ἴο Ἡογοα 5 ἀδαίῃ, νοὶ 15 
ὈΑΓΕΙ 5υδῆςϊοεηϊ ἴῸΓ ἴδ ᾿πίεγυθηιηρ ουθηῖβ. 
ΤὨς δασῆον ἀδίθβ, [Δ ΔΥΎ, Β.Ο. 4, ΟΥ̓ Π)εςοπ- 
ΒΕΓ, Β.Ο. 5, δδόῖη οἢ ἴπε ννοΐα πλοσὸ Ργοῦδοϊο, 
(Οπῃ ἴδε ἀδίε οὗ Ηδγοά βάοδῃ 86ὲ [ἀεἴογ, 1). 389-- 
491; ΔΝ οβοίογ, “Ὁ σοη, δγη.᾽ ςο0- 57: Τουνίη, 
ἘΔ ϑ4ςοτὶ, Ρ. 125; ϑομύγον, “1 τ. ἀδν 
Νουίοϑβί. Ζοι τ ροβο ιοἢῖο,᾿ ὃ 15, τ6. Ἧς ἀϊοά 
ΒΒΟΓΟΥ δἔευ δὴ δο ρθε οὗ ἴπ6 τηοοῃ (566 
]οϑερῇ. “ Αηϊ. χυΐ!. 6, 4). ὙΒο δο]ρθε ἴοοκ 
Ῥίαοθ 750 Ααῦ.σ. οἢ ἴπε ηἰρῆϊ θεΐννεοη [ἢ 6 
ΙΔ. ἢ} δηά στ} οὗ Μαΐοῃ. ὙΠΟ ννᾶ8 ΠῸ 
᾿ΠΔΣ ΘΟ] ρ8ς6 ἴῃ Ῥαϊθϑίίηθ ἢ πὸ πο ζοϊονίης 
γεαῖβ. 96. Ὁ.) 

ἐδέγε εαρι εὐἷε »ιοπἢ ὍΒς υἱδὶς οὗ [86 
Μαξὶ ταιϑὶ δἰπιοδῖ σεγίδ ὩΪΥ ὃς ρ]δεορά βιιῦδε- 
αυρηΐ ἴο ἴῃς ργεϑοηϊδιίίοη ἴῃ ἴδο ἴετηρίο, δηά, 
(πογείοσγο, ποῦε {πᾶ ΤὈΓᾺῪ ἀ4γ8 δ΄οσ ΟἿΓ 
1,οτὰ δ ἢ. ὙΠδ πδγγαῖίνε οὗ [ἢ}]5 σςπδρίοσυ 
ψὶ}} (8 σομθ ἴῃ ΔΕ[ΕῸΣ 106 181} νόῦβὸ οὗ (6 
δῃηδ οἰαρίοσ οὗ 81. {ὑ0ὺκ6, δηὰ Ὀεΐοστε πὸ 
τοῖυγη ἰο Ναζαγοίῃ, τηθηϊὶοηθά ἴῃ τῆς 191} 
γοῦϑο, ὙΠΟ 18 ὈΥΓΟΌΔΟΌΪΙ [86 βαπὶθ 45 ἴῃαϊ 
τοοοταάοά «αἱ ἴδε οηὰ οὗ πε ργεϑεηῖ σδβαρίου, 
ΤῈ βοϊουσγῃ ἰη Κ᾽ ἍΔ8 ῬΓΟΌΔΌΪΥ ὙΘΥῪ 
δῃοτί, οηθϊηρ ἱπιηθα!Δίε Υ ἴον ττ6 ἀθαίἢ οὗ 
Ἡετγοά, δηὰ ἰ5. ΒΟ ὑποοπηροῖοα ἢ δα 
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σΔΠΊ6 νγ186 ἤδη ἔτοπι [ἴῃς εδϑὲ ἴο [εσιι- 
8816 Π| 

2 φαγίηρ, ἌΝ ογα 5 μ6 τῇδε 15 δογη 
ΚΊηρ οἵ τῆς Ϊεννβ ἡ ἴογ ψεὲ πᾶνε βεεη 
Ὦ158 βίαγ ἰῇ ἴῃς εδϑί, δἀηά δε ςοπλα ἴο 
ὙγΟΥΒὮΙΡ Πίπι. 

4. Νεη Ηετγοά τς Κίηρ δά Βεαγά 

[ν. 2---5. 

δες ἐλίηρι, ὯῈ νγᾶ8 τοι ]εἀ, δηά 41} 
]ετυβαίοπὶ νυν ἢ ΠὨ]π]. 

4 ΔΑμά ψἤεη πε ἢδὰ ρδίπεγεα ]]} 
τῆ6 Τοῦ ῥγίεβδῖβ απὰ βοῦθεβ οὗ τῇς 
ΡΕΟρΪς τορεῖδετγ, ἢς ἀεπιληάεά οὗὁἉ τπ6πὶ 
ννθοτς ΟἾγϑὲ ϑῆου]ά ᾿ς θογηῃ. 

5. Απᾶ {ποὺ 8414 υηἴο δία, [ἴῃ 

86165 οὗ Ἔοὐθηίβ γεσογάδά Ὁγ 81.ὄ ὺκὸ ; ΒΊΟΝ 
ΤΊΔΥ δεςοιῃηϊ οσ 118 ομβϑίοη ΟΥ̓ [μὲ Ενδῃρθ- 
Ἰιδῖ ἰῃ [ἷ8 νΕΥΥ ὑσίοῖ τεοογάὰ οὗ οὖσγ 1 οσα β 
ἰηΐλΏςΥ. 

3 ορι ἐδὲ εασἹ ἢ Νοῖδίης 18 βαἰὰ ἰπ ἴδ6 
Οοϑρεὶ οὗἩ {πὸ υμθεν οὗ ἴ(ἢε Μαρὶ, ποῦ οὗ 
ἴῃ6 ραγὶ οὗ ἴῃ Βαϑὶ τοι ΜΠΟΒ ΠΟῪ ΟΔΓΊ6. 
Τῆς τγδαϊτίοη ὑνμϊοἢ πηᾶῖκοα [ἢσπὶ ἴπγοθ ἴῃ 
ΠΌΠΊΌΟΙ 566 ΠῚ8 ἴο Πᾶν ΔΥΊΘΕ ΟὨΪΥ ἔγομῃ [ἢ ς 
τὨγθοίοϊὰ οἰᾷὶ ; απὰ (δὲ ψῃϊο ἢ τᾶκοβ τΠοῖὴ 
Κίηρβ δηά ἴδε γΓ σΟΌΠΕΓΥ ΑἼαθὶδ, ἔτοπι ἃ ᾿ἰ[6 γα] 
Ἰητεγρσειδτοη οὗ 8. ᾿Ιχχὶ!. το ; [54], ἴχ, 3. ΤῊ6 
ΠΟΙΙΠΕΓΥ ννᾶ8 ἸΏΟΓΟ ὈΓΟΌΔΟΪΝ εγϑίδ, οὕ ἴδ6 
δαϊασθηΐ τορίοη ὑνῖ ἢ νγὰ8 (86 Γι ο βεδΐ οὗ 
ἴδ Μαρίδῃ τοὶ! σίΊοη. ((ἔ Ηγάε, “Ὠς Ἀεὶ. 
Ῥογϑαγυση, σ. 31, ἢ. 283, οἀ. 2: ΜΙ] οὴ Ῥβη- 
(Πεῖϑπι, Ῥαγὶ 1]. Ρ. 364; Οτόϑνοὶ! ὁ [)158.᾽ 1. 
Ρ.117, Ε]ΠςοΙξ, ᾿μδοΐϊυγαβ,᾽ Ρ. 71.) [{15 ροβϑίθ]ς 
τῃαῖ ἴμ6 ἱπίεσοουγϑο Ὀεΐννθοη τῃς μι δῃὰ 
Ῥογϑίδῃβ8 ἀυγίηρ {πε ΤΔΡΕΥΥ, οΥ ἴῃς 5βυῦ586- 
αυδηΐ τεβίάθηςς οὗ [εννβ οὗ [πε ἀἰβρεγβίοη ἰῃ 
(παῖ σοΟυΠΥ (“ Ῥαγίδηβ, δηὰ Μϑραάεβ, δηὰ 
ΕἸΔη 68 "---Αςἰα 1ϊ. 9), ΠΙΑΥ͂ ᾶνα πιδάς (86 
Μαρὶ δοαιυδιηϊοὰ νὰ Ηθῦγονν ργορβοςίθβ. οὗ 
(ἢς Μεδβίδῃ, βξυρροσίθἃ ἴο ϑοπὶς οχίθηϊ Ὁγ 
(μοῦ ον ἰγδάοῦβ.: δεῖ [86 ΠΑΓΓΔΕνΘ 5ΘΟΙῚ8 
ἴο ἱπηΡ]Υ ἴδ! 6 σοσιγσγγθησθ 4150 οὗ ἃ 53ρΡες]αὶ 
τουβίδιοη ἴο {μοιηϑβεῖνεβ, ἰηϊοσργεϊης [Π6 βρη 
δηᾷ ἀϊγεςτης {πο ῖγ δυδοαυεθηῖ σοπάιϊςίς. δυςἢ 
ἃ Του δίίοῃ 15 σογίδ ΠΥ συ ρροϑοὰ ἰἢ νεῦβθ 12. 

[τ 15 γουηλαγκδδὶς (Πδΐ [815 δοςουηΐ οὗ [86 
τηδηϊξοϑίδιίίοη οὗ Οσῖϑῖ ἴο [πε Οὐεπ 165 μου ά 
δε ἐουιηά ΟὨΪΥ ἴῃ (παῖ Εὐνδηρε δὲ ῇο ψγοῖς 
Ἐβρθο ΠΥ ἔογ ἴτε [οἵν8, ἀηὰ ν πὸ Ὀγίηρ5 ἴοτυ- 
νατὰ τηοϑὲ ῬγΟΠΊΪΠΕΠΕΥ [Πε σδαγδςίετ οἵ [εβι8 
845 ἴ6 [ον 5 ἢ Μειδίας . ΤΠ]5 οἰγουμιοίδηςε 
ἷ5 8η ονυϊάθρηςς οὗ ἴδε ϊδίοτγιοδὶ (σὰ ἢ οὗ (ἢς 
ΠΑΥΤΔΓΕ ; δηὰ πρ] 468 ἀραϊπδῖ (86 υἱὸν οὗ 
ἴῃοϑε νν ΠΟ τεραγὰ ἰΐ 45 ἃ συ Υἱἢ 5'ρηϊποδηῖ οὗ [6 
τοίρῃ οὗἉὨ ΟΠ γῖϑῖ ονὸσ (ἢ Οοη0}]68. 

Ὡ. ,2ὸὃγ «υε δατσε “εεη δὲς εἰαγ.} ϑόυλε τ 16 ΓΒ, 
ἕο] ονης Κορίεσ, διοηρί ἴο Ἰἀθη ἣν [Π6 σἴασ 
οὗ ἴῃς Μαρὶ ψ| 4 ςοηϊυηοκίοη οὔ [υρϊ τοῦ 
δηὰ ϑαΐωση, ὑνῃ] ἢ ἴοοὶς ΡΪδος ἴγδθ ἘΠΠ165 ἴῃ 
Αἰὖ.Ο. 747. ΤΪδ νἱὲνν 15 δάοριεβα ΟΥ̓ [ἀοίον 
δηὰ ὙΝΊΘβ6 ον, ννῆο, δονγοτοῦ, ἀθάϊος ἔγοτι ἰΐ 

 αἰβογοηῖ σοποϊ υϑίοηβ 8ἃ5 ἴο [Π6 Ὑδᾶγ οὔ οὐγ 
Τογὰδβ ἢ. Βαῖ [ἴ Πᾶ5 Γεσθ ΠΥ Ὀθθη βῆοννη, 
18δῖ 186 ἀρροάγδηοθ ργοβεηϊοα ΟΥ̓ (ἢΐ58 σοη- 
)υπεϊίΐοη νουϊά ὉΥ ὯῸ πιϑδὴβ δῆβϑυου [86 
ςοπάϊοη5 τΤοηυϊγοὰ Ὁγ 851. Μαίμεννβ ἀθβοῦ!ρ. 
[οῆ. ὙΠῸ ἡδίυσδὶ ἰηϊογργοίδοη οὐ ἴμ6 ἰοχῖ 

ΟἰΘΑΥΙ͂Υ ἱπ1ρ]165 ἃ συ ρασγηδίυγαὶ ἀρρεάσγδηςα οὗ ἃ 
τηείθοσίς σδβαγδοίουσ, δηά ποῖ ἃ ϑᾶσγ ἰη 
ΟΓΟΪΠΑΓΥ 856η56 οὗ ἴῃ ἴεστη. (86ε ἴΠ6 διτοὶς 
“δίδσ οὗ ἴῃε ΝνΊ8εὲ Μεὴ" ὃγ Μτ. Ρηϊζοδαγα, 
ἴῃ 5π|Π᾿5 Ὁ στ οπαΥ οὔ (πε ΒΙδ]ε,᾽ δηά σοτη- 
Ῥᾶτὸ Μ|] οἡ Ῥαπιίμοίβια, Ῥατί 11. Ρ. 369, “εζ.» 
δηά Βίδμορ ΕἸ] ςοτέ, ’ 1μδθοζυΓαβ,᾽ Ρ. 72:) 

ἐπ ἐδεὲ εασ ϑοιὴθ ἰηϊεγργεῖοσβ σοησεγ 
[815 Ἔχργεβδίοη “αἵ 118 τὶ βίπρ :"" Ὀυῖ [6 οτάϊ- 
ΠΑΥῪ τ͵ΓΔΠΒ] δι Οἢ 56 Π5 Βυρρογίθα ΟΥ̓ γεῖβε 9, 
ἴῃ νυ] ἢ {π6 οἷδοθ Βογα (ΠΟῪ δὰ δϑεὴ ἴῃς 
δῖδγ 15 ἀἰβιϊηρι σης ἔτοπι ἴδ6 ρἷδος τ οσα [Π6 
ἀμϑὰ Ομ] ννα5. (δεε ΕἸ] ςοῖ, “ [μεςυγε8,; 
Ρ. 93. 

4. εὖε εὐίς  ῥγίσεις αμά “εγίδε: 9 186 ῥεορίε. 
νὰ {15 ΟΧρΓΘϑδίοη ΤΏΔΥ ὕδ Οὐχ 
ςἢ, ΧΥΪ, 2:1, “16 6]άογβ δηὰ οἰϊοῦ, ὑγοϑὶβ, δηὰ 
ΒΟΥΌ68 ; οἷ. χχὶ, 23, ΧΧΥΪ. 47, ΧΧΥΪ,. 1, “ 1ἢε 
οὨϊεἴ ῥγεδῖβ δὰ (ἢς οἱάδγβ οἵ ἴῃς ρεορίε :" 
οἢ. χχγυῖΐ. 3, “τῆς Τοῦ ργοβίβ, δηά πὸ βοσίῖθ65, 
δηὰ [πε δ] ογϑ οὗ {86 ρεορὶο;᾽ οἷ. χχνΐ. ςο, 
“16 ΤΠ οΥ͂ ρῥγοϑῖβ, δηὰ εἰάογβ, δηὰ 811 [86 
σουης!]." ΤἯὙΠ6θο νάγίουβ ΧΡ ϑϑίοἢ 5 566 Π) 
ἰηϊοηἀεὰ ἴο ἀοοίρπδίς ἴη6 ΨΠΟΪ6 ΟΥ ἃ ροσίίοη 
οὗ ἴῃε ϑδημοαγιπὶ οὐ Οουης!!. ΤῊ Ὀοαγ 
ςοηϑίϑίθα οὗ βευθης  πΟΏ 6, ΟΥ, ἃ5 ϑ0ῦ16 δΆγ, οὗ 
βουδηϊγεῖννο τιοπιθογα, αἰϊνιἀοεὰ ἰηίο 
ο1458605. (1) Οδὰφ γί! (866 ποῖς Οὔ 
εἢ. χχυῖ τ. Ἐς... (.) (2) ϑεγίδες οἵ 1 αςυγετ:, 
ςἤοβθη ΠῸπι δηιοηρ ἴποϑβε ἰοδγηθά ἰη (δ [ον δὲ 
Ἂν. (1) Εἰώεγ:, τάθῃ οὗ ἀρὸ δηὰ τερυϊζαίϊοη 
διηοηρ ἴῃ6 Ρθορίθ. Τα οὀχργοβϑίοη ἤσσγε υϑοώ, 
σεγῖδε: οΥ ἐδε ῥεορίε, οὐσυτα τ Μᾶςς. τ. 42, δηὰ 
1Π6 οἰ ἀογβ ἀγὸ οδ᾽ δὰ εἰάεγ: οὔ έδε ῥεορίε, οἰι. χχίὶ. 
23, ΧΧΥΪ, 3, ΧΧΥΪ,. 1, Ψ ἤεηςς 1 ἢδΔ5 Ὀδθη 510" 
Ροβδθά παῖ {λ656 ἴνο οἶδϑϑοϑ γοργοβϑοηῖ [δ6 
ὨΟη-8Δοογάοίδὶ οἰοπηοηῖ οὗ [6 ϑδηβοασίτη, οΥ 
ἃἴ Δ Γαῖβ ἴἴοϑὲ 0 αἰὰ ποῖ 5ϊῖ 85 ῥὑυεβίβ. 
(( ἢ. 1ἱἰσθιίοοῖ δηὰ Βοηρεὶ πογο.) Τηΐ8 οουποῖ! 
νγ85 ὈΓΟΌΔΟΙΥ ἰοσπιδὰ ἴῃ ἱπιιτδῦοη οἵ τ[ἢς ὈΟάΥ͂ 
οὗ ϑευθητ οἰάθγβ ἀρροϊηϊθα ἴο δϑϑῖϑξ Μοϑεβ, 
(Νυπηῦ. χι. 16); θυΐ {115 ὈΟΟΥ ἀρρθᾶτβ ἴο αν 
θδδη ΟὨΪΥ͂ [ΘΠΊΡΟΓΑΙΥ, δηά ἴπ6 δοῖιὶ ἱπβίϊτυ- 
τίοη οὗ ἴῃ 6 ϑδημοα πὶ ῖ5 ῬΤΟΌΔΟΪΙΥ Ξυθϑοφυσδηξ 
ἴο ἴπ6 οδριϊνν. Ὑπὸ Οτεεὶς οί οὗ 86 
ῃδπὶς δαμῥεάγί»ι (συνέδριον) Ροϊηΐ8ἴο ἃ ρετοά 
βυρθβεφυεηΐ ἴο [πε Μαδοβάοηϊδῃ ϑΌργεπΊλΟΥ ἴῃ 
Ῥδ]οβέπο, δηὰ ἴθ οαγ] ϊοϑὲ ᾿ἰθιοτῖοδὶ ονυϊάσηοο 
οὗ 115 οχίβίοποθ ϑεπὶβ ἴο ὃβ ἴουπά ἴη (δ6 
εομπεὶ ΟΥ̓ σεκαΐε ταοπ οηρά  Μάδςος. ἱ. το, 
ἷν. 44, χί. 22. Οὐ {9 δοσοουπῖ [5 οτίχίη 
845, 1 ϑοῖβα ὈγΟΌΔὈΙ ΠΥ, ὈδοῺ τείοστοά ἴὸ 



 Οτ, Με. 

ν. 6---ττ.} 

Βει ΔΙ ςἤεὰ οὗ Τυάςα: ἴοσ τυ ἱξ 18 
νυττῖοη Ὀγ ἴῃς ρΡτορβοῖ, 

6 ΦΑπὰά του Βειη ἑξῆς. ἐπ τῆς 
λα 7.45. ἸΔπὰ οὗ [ἀΔ, ἀτὲ ποῖ τε 1εαϑὲ ἀπιοηρς; 

τῆς ρῥγίηςεβ οὗ [υάδ: ἔογ οι οὗ τῆες 
804} σοπης ἃ (ὐονογηοσ, τπδῖ 5}}4]]} 
ἐγ] 6 ΠΥ ΡΘΟρΙα ἰβγδεὶ. 

ἡ Τδεη Ηετιοά, ψῃεη ἢς δα 
ΡΓΝΙΠΥ οΔ|1εἀ τῆς ννῖϑε πλεη. δῃαυϊγεά 
οἵ τπδηὶ ἀρ ΠΟΥ ννῃδῖὲ τἰπλε (ἢ 6 5[2Γ 
Δρρεδλγεά. 

8 Απά ες 8εηξ τἢδηλ το Βει  ] ἤθη), 

ἴδε ἔπιε οὗ [6 Μδοοδρεοθ. ὍΤῆδ Θχργεϑϑίοη 
ἴῃ [86 ἴοχῖ ΤΔῪ Ὀ6 8η δουγενίδίοα ἀθϑοσ ρου 
οὗ [86 ψπο]ς δδηποάσίπι  Ὀυΐ ἰξ 15 Ῥοβϑβὶθ]θ 
(δὶ Ηογοά οἡ {5 Οσοδϑίοη ΤΊΔΥ πᾶν σοη- 
δυϊϊεαὰ ΟὨἿΪΥ ἴῃς ῥγοϑὶβ δηὰ βοσίθεβ 89 [οστηΐηρ 
ἴδς [Ποοϊορίςολὶ] οἰθιηθηΐβ οὗ {6 σουης!]. ἡ 
(ΤΊ ἢσϑὶ ὄἐχργοββ τηθηίου οὗ (6 ϑαπβοάσί πὶ 

15 ἴουηά ἴῃ [οδερῆυ5,  Απι4.᾽ χίν. 9, ὃ 4. Μ. 
ΠοτεηθΟυΓΡ 8405 : “ 1] π᾽ εξῖ σοσίεβ Ρ85 Δη[(ΓΊΘῸΓ 
Δὺ ἰοπλρα 65 δ᾽ πχοπέθῃβ.᾽ [ἴ ννᾶ8 [θη “8116 
ἴδε Βει-ἀϊη---ἤουξε οὗ ἡυάστηοηί. Ηδ οοη- 
εἰάετβ [μδὲ ἰἴ ντ28 ογρδηϊϑοα ΟΥ̓ [οἶκιὶ Η γτοδπυβ 
ΨΙὮδη δ6 βοραγδλίοα δ πη)56}} ἔγοιῃ ἴδ ῬὮΑΓΙ5665. 
--ϑες ’ Ηἰϑιοίγε ἀς ΙΔ Ῥαϊοβίίηθ, ρρ. 86, 87. 
ΤὮὯΙ5 νοῦ εἶνοβ [6 Π]εδὲ δηὰ δοϑῖ δοοουπί 
οὔ [πὲ ᾿ηδιπυῦοη. ΝΒ. ΤΏ ἔοστῃ ϑδηβοάσίη 
15. ΤΏΟΓΟ δοουζαῖο, θυΐϊ ϑδῃμοάγιπη μ48 Ὀδοη 
τεϊδιηοά {πγουρθουΐ {Π|8 (ΟΠ ΠΠΕΠΙΔΙΎ 85 
θείης ΚοΠΟΓΑΙΪΥ υϑεὰ, ΚΕ. α. Ὁ.) 

δ. “454 ἐδοι Βείῥίεδεν. ὙΏοθο ποσὰ 8 
ἅτ ἴδε εἰϊδἑοη οὗ ἴῃς ϑαηδοάσίπι ἴπ μοὶ 
ΔΏΞΝΟΙ ἴἰο Ηετοά: δἂηὰ {μ6 ραββᾶρο 8 1Π|- 
Ρογίδηΐϊ, 25 5ῃονίης (πδὲ ἴδ6 διιϊιμογίβοα ἐχ- 
τόδ οὔ τῃς [ἐὐϑὴὶ δεγρίυγεβ νοῦ ἰπ [ἢ6 

ἴϊ οὗ οἴηρ ἴπετὰ ΕΥ̓ Ρῶγᾶβο, δηὰ ποῖ 
᾿Πτογαῖγ. ὍὨΟ εἰζαϊίοη ἀἰῆἔετα Ὀο(ἢ ἔγοπι δα 
οὔ ίηαϊὶ, ἀπὰ ἔτοτῃ [6 ΕΧΧ ἴῃ ἴπὸ ἤο ον ης 
Ροϊπῖδ : (1) “ Βοιμ]εῆ πὶ, ἰλπὰ οὗ }πάδῇῃ,᾽" ἴῸΓ 
“4 ΒοΙΒΙοἤοτη ἘΡΡηγαϊδῃ :" (2) “«τί ποῖ {πὸ 
Ἰοδϑὶ," ἴῸΣ “ Ἰρουξα (δου ὃδὲ Π||6;:" (2) 
“ ῥγίησοβ᾽ ἴον “τῃουκαπάς:" (4) ἴῃ ἰγαηβροβὶ- 
ὕοῃ οὗ ἴδε νογάβ “ἴμδῖ 5}18}} τιϊο" ({δ64), 
ψς ἢ ἴῃ ΜίοϑΝ σοπὶ ἰη {86 41} νοῦβο, “ διὰ 
ἢ6 5}}}} Ξἰδπὰ δηὰ ἔδοά ἴῃ [με δίγεησί οὗ ἴπε 
Ι,οτὰ. ΟΥ̓ τδεβὲ ἴἴ ΤΏΔΥ ὃς οὐδβογνεά, [δδῖ 
(Π6 ἢγχϑῖ ἰς ργοῦδΟὶΥ ΟὨΪ ἴνε δυῤϑιυοη οὗ 
{86 δεϊζογ Κηοννῃ πάτο οἵ πο ρίδοο, ΒοιΠΙ 6 π.- 
7Τυάδῃ, ἔογ Βα] πι-Ερἤγαῖδθ, μαΐ (ἢε 
δοοοηὰ Ὀγίηρβ οὔἵ τυμαΐ ἰ8 οὐ φῶς του ποῖ 
δϑϑογιοὰ ἴῃ ἴδε οὔ ρίηΔὶ, δ 2}}5685 οὗ 
ΒεΙΒΙΘΒοτη εἰ 81ΖΘ, ἘΠῚ ΤΉ Επς μϑις ΙΪΏ 
ϑιολίηοββ ἴῃ ἀϊρηῖγ. (Οὗ Ηοοἴοσ, "Ε. Ῥ.ἦν. 19, 
8...) ντεχαγὰ τὸ τὰς τηϊγά, [Ὁ μ45 θθεη ποῖθα 
τδλὲ ἴῃ ϑάπιὸ ψογά, δοοογάϊησ ἴο {π6 γοναὶ 
Ῥοϊηῖβ ΞΡ Ιθὰ, ΤΊΔΥῪ ὃ6 τοπάογοά “ [πουδϑδηᾶϑ " 
οὐ “ργίποεβ ἢ [8ὲ ἤδη δοίης είνοη ἴο [86 
Ῥτΐπος ΟΣ ξόονοσηοῦ, 85 ἴπ6 μεδὰ οὗ [Π6 ἔΆΠΛΠΥ 

51. ΜΑΤΤΗΕΙ. 11. 

Δηὰ 8414, (ὐσο δηά βεᾶγοὶ αἰ] ρεποὶγ ἔον 
6 γουηρ ἙὨ]ὰ; δηά γε γα ἂν 
ἰουπά λέπι, Ὀγηρ πα ψγογά δρϑίη, τῃδῖ 
1 ΤΩΔΥ ςοπια δηά ννογσβῆὶρ Ηἰπὰ 4]30. 

9 ΝΒ δα ΠῸῪ πδὰ ποαγὰ (ἢε Κίηρ, 
ΠΟΥ ἀερατεά; ἀπά, ἰο, (ἢς ϑ8ιδγ, 
ἸΠΟἢ ἘΠΕΥ 8807 ἴῃ τῆς ολϑῖ, ὑνοηῖ Ὀε-΄ὸ 
ἴογα τῇδ, 1}}} 1 σάπις δπά βἰοοά ονεσ 
ὑνῆστς τς γουηρ Ποἢ]]4 ννδ8. 

το ΏΘΩ [ΠΟῪ 8ἂνν. ἴῃς βἴδγ, [Π6Ὺ 
Γε]οϊοςά τνῖτἢ αχοεεάϊηρ σγεδῖ Ογ. 

1 ΦΑπὰ ψΠδη ΠΟΥ ψψεγα Τσοτὴς 

οΥ “τἈηουβδηά," ((Ε Τυάρο85 Υἱ. 15, τῇ ογὸ »17 
ἡ ανεὶν ἰδ, ἰὼ [ὃς ΓΧῚΧ “τὴν Γπουϑαη4.Ὁ) Τῆς 
ἴο οἰζεβ ἃ ρογίίοῃ οἵ Μῖς. νυ. 4, ἰῃ [18 
Ἰοκίςδὶ οοηποςΐοη, οπιϊτπρ {πε ἰαϊτεγ ρματγί οὗ 
γΟΓΘῈ 2, πη [Π6 ΘΈσΔΙ τοῦθ 31. ΤΠ 
Ἰλπρυδρε 15 [ἢ15 συ ΘΕ Δ ΠΕ ΔΙ δοςσυγαῖο ἃ5 δΔη 
ΘΧΡΙΔΠΔΊΟΣΥ Ῥαγαρῆγαθο, βου ἢ ποῖ ἃ [πογὰὶ 
φυοϊδεοη. 

Βοῖῃ ([6 αυεβίίοη οὗ Ηεοτοά, «πὰ [ἱῸ 
ἅτϑννεῦ οὗ [ἢ ὑγεβὶβ δηὰ ϑοτθδ, τ Ρὶν ἴδ 
[86 δἰ ρίδος οὗ [6 Μεβϑίδα 15 ἕοσγεϊοϊ ὰ ἰῃ 
ϑοηρίυγο. Ηδξετγε, ἴΠθη, ψγὸ μάνα οἰθαγν ἴδ 6 
ογιρίηδὶ ἱπιογργεϊδιίοη οὗ [6 Ῥγορῇοοῦ, Ὀοίοσγο 
ΔΠΥ͂ ἀογπιδίὶς ργουάϊος ϑυξεοβίοα ἃ ἀἰβογοηῖ 
τηθδηίησ. Δηὰά [ἰἴ 15 ἀϊδῆοσυς ἴο Ὀεϊϊονο ἰμδῖ 
ΔΗΥ͂ ΟἾΠΟΓ 86εη986 ψΟΙ ἃ αὐτοῦ πάνθ θδοη ρῥιϊ 
ὑρὸπ ἴπ6 ψνογάβ, μβδὰ ἰξ ποῖ ὕθθη 5ιιρεβίεά 
Ὀγ ἴῃς νυυϑῃ! ἴὸ οχρίδἰῃ ΔΌΝΑΥ ἴῃς τείογθοηος ἴο 
[6808 45 [6 Μεββίαῖι. Ἀσσογαϊη)}γ ϑοπὶς οὗ 
ἴΠ6 ἰαΐοῦ [ουνϊϑ ἈΔΌδΙ8, {Ο]οννεά ΟΥ̓ ϑοπλα 
τηοάογῃ οὐ ς8, Βανα ὀηἀεδνουγοὰ ἴο β8εῖ δ5:ἀ6 
[15 ἡδίυτα! ἱηϊεγρτγείδιίοη, ἀπὰ ἴο τηδίηϊδίη 
(μαῖ [86 νγογάβ πηϑδη, ποῖ [αὶ ΟἸγιϑὶ βῃοιυ]ὰ 
Ὀ6 θογη δὲ Βεῖ]ομοηι, δὰ ΟἿΪΥ [μδῖ μα 5Βῃουϊὰ 
6 ἀσδβοοπάδα πο αν. Βυῖ Βει]οἤοτη 
νν5 ποῖ ἰῃ [5 56ηδὸ ζει ο5 Μίοδῃ ντοῖο ; 
ἴῖ δὰ δἰγθδαγ ὕδεη ἀϊρηίποά Ὀγ (μς Ὀἰττμ οὗ 
Πανιὰ, δηὰ (οι (μἰ5 ἱηϊεγρσγείδείου) οὗ 411 (Π6 
πἰειεα ταν κιηρβ οὗ [υἀδῇῃ 4150. [{ 15 Βεῖμ]6- 
δεῖὰ ἴπ6 ῥίδοθ, ῃοῖ [ἢ ἴδ οὗ Πανὶ ά, {παῖ 
5 ππ||6 σηοης ἴδε [που βδηά8 οὗ [πἀδῇ ; {μ6Γ6- 
ἔοχο ἰξ 15 Βοι οβοῖν [δ6 Ρ͵δος, ἡοξ ἴδε ἔδτη]] 
οὗ Πλανίά, [δαὶ 15 Βεγε βροίεη οἔ 85 ρίνίηρ Ὁἱ 
ἴο ἴδε Μεββίδῃ. [{ τῃ6 Μεβϑδῃ 15 ἴο σοπὶθ 
ἔγοπῃ ΒεΕΙΒΙΘΒοτῃ ΕΠ Βεοδιδο δὲ 5 6 
ἀεβοοηάδης οὗ Πᾶν, δ ΠΊΔΥ Φ402}}} ὃς 5αἱὰ 
ἴο σοπῖο ἔγουι τ οἵ [δ (ΠΑ) 665, οΥ ΠῸΠπὶ Η 6- 
τοῦ, Ὀοοδυϑο Β6 5 ἀδβοθηάθα ἔτοσα ΑὈγδῃδπὶ 
δηὰ [522ς. ΕῸΓ ἃ [1]1 γοξυϊδιίοη οὗἉ [15 ἰηῖο Γ - 
Ργοϊδιίοη 8ε6 ΜΊ] οὐ Ῥαηϊζῃείξιῃη, Ραγτί [{. Ρ. 
191, “44.; ἨδΏρπίοηδεγς, “(ΕΓΒ ΟἸ ΟΔΥ, νο]. 1. 
Ῥ. 475) “4. Εηρ. ΤΥ. 

7. ἐπσωγοά... ἀἰδέροπεϊν.} Ἐίδεσ, “ ἀ5οοῦ- 
ταϊηθὰ ὀχδοῖγ.ἢ ᾿ 

9. ἦο, δὲ ταν, Φ".7 ὙΏοδθε τγογὰβ. βϑεπὶ ἴο 
ἸΓΩΡΙΥ ἰδὲ [86 δίας μιδὰ ποῖ ὕδθὴ νυἱβι ΐε, 



51. ΜΑΤΤΗΒΥ. 1]. 

ἰηῖο (ἢς Βοιβ6, [ΠΟΥ 8ᾶνν {πε γουηρ 
οὔ] 4 ψχτἢ Μδιγ ἷ8. πιοῖδεγ, δηά {ε]} 
ἄονγῃ, Δπ4 νγογβϑϊ!ρρεά ἢϊπὶ: δῃά γἤθπ 
{Π6Υ Πα ορεηδά τἢεἰγ ἔγθᾶϑιιγεβ, [Π6Υ 
ἐργαβεηῖϊθά ὑπο Ἀϊπὶ ρἱ 5; ροἱά, ἀπά 
ἔταπκίησθηβα, δηἀ τγγγῇ. 

12 Απά ΡῬείΐπρ νγαγηεά οὗ (σά ἰη ἃ 
ἀγεδηι τῆς ΓΠΕΥ 5Που]ἀ ποῖ τεϊυγῃ ἴο 
Ηετγοά, τΠῈῪ ἀδραγιεὰ ἱπίο τε ῖὶγ ονγη 
ΠΟΙΠΙΓΥ ἃποῖθεγ ΨΨΑΥ. 

11 Απά ψῇεπ [ΠΕΥ γεγο ἀδρατγίεά, 
Ὀεἢο] 4, τῆς δηροὶ οὗ τῆε [οτά δρ- 
Ῥδάγεῖ ἴο οβερῇ ἰπ ἃ ἀγδᾶπ), 5 υ]ηρ. 
Ατβε, ἀπά ἕακε ἴῃς γουπρ σὰ ἀπὰ 
ἢϊ8 τλοῖμοῖ, ἀπά ἢες ἰηῖο Εργρῖ, ἀπά 
Ὀς τδου τπ6γα ὑη{|]} 1 Ὀτίηρ πες ψοτχά: 

ἀυγίην {πεῖν Ἰουγηον ἤοπὶ (ἴδ οαςί, δυῖ ΠΟῪ 
Τοαρροαγοὰ οἡ ὑβοὶγ ὙΑΥ ΠῸπι [Θγυβαϊεπὶ ἴο 
Βειϊμίοίοπι. 

“Ἰοοαἷ οὐέν' «υδόγε ἐδὲ γοις εὐ «υα5.} 1. ἐ. 
ονὐοῦ ἴῃ6 Πουϑθ, 88 παρ] ]εα ΟΥ̓ νεΓθα 11; ποῖ 
ΤΊΘΓΟΙΥ οὐοῦ 186 ν]]ᾶσε οἵ Βειἢ]οοη. Οἡ 
(ἢ]15 ρΡῃεηοσίοποη Μῦσ, Ῥυιϊοδβαγά (γί, “ ϑίασ οὗ 
{πὸ ΝνΊΘ. Μεη," ἴῃ δι 1} 5 " Ὠἱςῖϊ.᾽) γοπλδυκο : 
“αγγῖνοα οὐ {ΠῸ 1] δηὰ ἴῃ (μῈ υἱαρε, ἱΐ 
Ὀαοδπλα ΡΠΥ5ΙΟΔΙΠΥ ἰτροβϑιῦ!ς ἔου (ἢ 6 5ἴδγ (. 
(Π6 οοη)υποίίοη οὗ [υρίϊοῦ δηά ϑαίυγη, 500- 
Ῥοβεὰ ΌΥ Κορίὶογ δηὰ οἵμοῦβ ἴὸ δ6 [Π6 βία) ἴο 
δίδηἀ οὐδϑῦ ΔΥ͂ Βουϑε Ὑμδίθυο οἶοϑο ἴο ΤΠ ΘΠ, 
βοαείηρ ἰζ ννᾶβ Ὧονν ν᾽ βί δἷε ἴδ ἄσσαὺ Ὀογοηὰ {Π6 
Ὁ} ἴο ἴΠ6 ννεϑῖ, δπὰ ἔῶσ οἱ ἴῃ ἴῃ ἤοάνθηβ δὲ 
4η δἰτπὰθ οὗ ς7)32, Α5 ΠΟῪ δάναδποοά, {πὸ 
δίδν ψουἹὰ οὐὗὁὨ πϑοθβϑ 6, δηά ΠΟΥ ὯΟ 
εἰγουμηϑίδηςοϑ οου]ὰ [ἰ Ὀε 5βαἰά ἴο βίδηὰ "ουεγ᾽ 
ΔΩΥ Βουβ6, ὉΠ|655 δὲ {ἢ ἀϊξίδησε οὗ 111}68 ἔγοπι 
(86 ρίαςθ Ψβεσο {ΠΕῸΥ ψεγα. .. Α ϑίαλγ, ἰἔ 
ν ΓΕ ς 2], νου] ἀρρϑᾶγ ἴο βίδηα οὐδ ΔΥ͂ ἤοι56 
οὐ οὐΪοςξ ἴο ψΠϊςοἢ ἃ ϑροςοίαδϊζογ πιϊρῃϊ οἤδηος 
ἴο Ὀ6 πρΑγ  δυΐ ἃ 5Ξἴδ δῖ δὴ δἰἰὐὰ6 οὗ ςγ5 
οουὰ ἀρρεᾶγ ἴο ξβἰδηά ονεῦ πο Βοιυϑε ογ οδ)εςῖ 
ἴη ἴδ ᾿τηπιοαϊδῖο πεὶσουτγμοοά οὗ ἴΠ6 οὔ- 
ΒΕΙΥΟΓ.. ΤὭυβ [π6 Ὀοδιπίδι] ἴλϑπι οὗ 
ΚορΙοῦ δπὰ [Ἃἀοϊοσ, νυν πῖςῖ 45 ἐλϑεϊηδίθ 50 
ΤΩΔῺΥ ΤΟΥ 5, υδηΐϑηθβ Ὀδίοτο [ΠῸ ΤΟΓΟ μεῖς 
ἔεςϊ ἀδγ)ῆξ οὗ ̓ ηνοβεραϊοη,᾽ 

15. Ουΐ κ αι, Θ΄ .] ΤΙῖβ ραβϑᾶρε ἴβ8 
εἰϊοὰ δοοογάϊηρ ἴο ἴδ οτιψίπαὶ. ΤῸ χΧΧ 
ἢανε ἱποίοδά οὗ 7) “ον, δὶς εὐάγεπ. ΤῺ 
Ὑγοσὰβ 48 ἰἰιϑοὰ ὮὉΥ Ηοϑβοα, ἢᾶνε πὸ ἀοιδὲ 8 
ΓἸΠΊΔΙΥ Γοΐεγοπος ἴο ἴμ6 Εχοάιβ, ἀπά ργο- 
ὈΪΥ ἴο ἴῃ6 ννογάς οὗ ἴπε 1 οτὰ ἴο Μοβοβ8 

(Εχοά, ἱν. 22, 23), “ὙὝδβοὺ δῇῆδιῥ 547 υπίο 
Ῥμαγδοῖ, ΤΊ ι18 881 ἴῃς 1, ογά, [5γαεὶ [8 ΓῊΥ 80η, 
ΟΥΘΏ ΤΥ ἢγξίθογη ; δηᾶ 1 8340 υπίο ἴδεο, 1[,εἰ 
ΤΩΥ 800 γνο." Ὑεῖ δε 1,ΧΧ γαηβίαϊουβ, γῃο 
Κηον ποιπίηνς οὗ ἴῃς ἰγρίοδὶ ϑθῆβϑε οἵ {Π6 
Ῥαβϑαρο, δέοι [0 ἤλνο ἴεϊξ [πᾶ πο τνᾶϑ 
ΒΟΙΏΘ 5. ΓΔηροη685 ἰη ἴ!6 ΟΧΡΓΟβδίΟη ,2}7 “07, 

[ν. 12---τό. 

ἴον Ηετγοά νΨ}}} 8εεῖς τῆς γουπρ ΟὨ]]ἀ 
ἴο ἀεβίγου ὨϊΠὶ. 

14 ΝΏΘη ἢς ἅἴοβε, ἢς ἴοοκ (δε 
γουηρ ΟΠ] 4 δηά ἢ]5 πιοῖῃμεγ Ὁ ηἰρῃϊ, 
Δηά ἀερατγῖεά ἰηῖο Εργρι: 

Ις Απὰά ννγὰβ8 {πεγὰ ἀη1}} τῆς ἀελιῇ 
οἵ Ηετοά: {δπᾶῖ ἰξ πυρῆς θὲ δι] Π]]εἀ 
ννΒῖςἢ ννᾶ8 ϑρόκεη οἵ τῆε [ οτγὰ ὃγ τῆς 
ΡΙΌΡΒεῖ, βαγίηρ, “Ουςϊ οἔ ἔρσγρε πᾶνε “οι, 
Ι ς4]]εἀ τὰν 8οη. 

16 4ΦἼπΠεη Ηετγοά, νἤεη ἢς 8 
τῆδι ἢ νναβ τῃηοςκεά οὗ [πε νγίβε Ἴδῃ, 
νγὰ5 Ἔχοθςάϊηρ ψτόῖῃ, δηά 5εηῖ ἔογῃ, 
δΔηὰ 5[εν 411} τη6 σμ]άγεπ τπδῖ ἡ εΓα 
ἰῃ ΒΕ. ]ς ἤδη), δηά ἱπ 411] τἢς ᾿Τοαϑῖβ 
τηογεοῦ, ἔγοτι ἔνγο γεᾶγβ οἷά δηά υηάεγ, 

υιϑεα 5 ΠΊΡΙΥ οὗ ἴδε ρϑορῖὶε οὗ [5γδεὶ, νος {ΠΟΥ 
ἼΣΩΣ μἐδ εἰ βὴ ἴῃ (ον ἰγαηϑίδίοη οἵ Ὀοίἢ 
ρῬαβϑᾶψεβ. Ὑεῖ ον βίρηίδοδηῖ ἀοθβ {18 
ΒΌΔΩηρΟ ἰδησιαρε ὈεδσοπΊο, ἤθη υπάογοίοοά, 
85 ἴΠ6 Ενδηρο δι οἰϊο5 ἰΐ, 85 μανίηρ ἃ ΓΙ ΠΟΓ 
ΡΓορίιος τείεγθοηςς ἴο {πὸ [πηΐδηϊ δανίουγ, οὗ 
ψοπὶ (πὸ “ οἰ] ἃ [5γαοὶ " 15. τῇς 1115 
Ὠοΐ ΠΟΟΟΒΘΔΙῪ ἴο Ββιιρροβα ἰμαΐὶ [ἢ15 ἔπ ΓΙΠΟΣ 
τσ ηΐη νγ85 Ἢ ἴτἴο ἴπ6 τϊηὰ οὗὨ ἴδῃς 
Ρτορδοεῖ; ἰὰ ἰ5 δυβιοίδηϊ 1 ννὰ Ὀεϊενο ἰπδὶ ἰΐ 
νγ8 ἰη ἴπ6 πιϊηὰ οὗ ἴῃς ΗΟΙΥ Οδοβὶ ψοὸ 
Βρῶκο Ὁγ ἴῃς Ῥγορδοῖβ. 

16-|ι8. ΜΌΒΚΡΕΚΒ ΟΕ ΤῊΞ (ΗΙΠΌΚΕΝ, 

16. “7 )ο»»ι ἑαυο γεαγ: οἷά. Α οὨ ἃ οὔ Ὠἰγίθθη 
τηοηΐ 8 οἷά τυουϊὰ 6 ςοηοιἀοτγοά, δοοοσζαϊην 
ἴο ἴα [ἐν ]5}} γοοκοηίηρ, 85 οὗ ἴπνο γοᾶγβ (5668 
Οτόβννεὶ!,. " Ὁ 155. ϑ 11. Ρ. 116), Βιυῖ 11 ἰ5 ποῖ 
ὨΟΟΟΒΒΑΙΎ ἴο ϑρροβθα {μαῖ: οὔὖγ 1 ογὰ πὰ 
αἰίδιποά δὶ ἀξε αἱ 18 {π|θ.Ὀ Ασςογάϊηρ ἴο 
[Π6 τεοκοηΐης δἀορίθαά ἀῦονε (566 οἢ ὑεῖβα 1) 
Η 5 ὈϊΓΓ ΠΙΑΥ͂ ργοῦ δ ὈΪΥ δε ρἰδοθά δρουῖ ἄγθθ 
ΤΛΟΠΙΙ5, ΤηΟΓΟ ΟΥ Ἶ655, Ὀείοσς ΗἩογοά 5 ἀθδίῃ. 
[ νὸ ϑυρροβο ἴδ6 βἴασ ἴο δᾶνε ἢγβῖ Ἀρρεαγοά, 
ποῖ δἱ [ἴθ ἔπη6 οὗ Ηἰ5 οἰγῖῃ, Ὀυϊ οὗ ΗἰΞ5. Αη- 
πυηοϊδίίοη, νυν ϑο ἢ νν1}} αἰϊονν ἔ}} {ἰπ|6 ἔοσ (86 
Ἰουγιευ δὲ τῆ6 ννῖϑε πιθη, δηὰ ἰδ, 48 566Π15 
430 ργοὺδῦϊθ, νγαὲ βιρροβε ἴπ6 πιυγάογ οὗ ἴῃς 
Ιπηοοσοηΐβ ἴο ἢᾶγνὸ Ὀδοη οἠς οὗἉ (Π6 Ϊἰαϑῖ ἂςΐ5 οὗ 
Ἡετοά᾽ β Ἰ1ἴθ, Ὠραῦὶν ἵννεῖνα πιοπτῆ8 ψου]Ἱὰ 
Βᾶνο οἰδρϑεὰ ἔστοπι {πε ἤἢγϑί ἀρρϑάγδπος οὗ [86 
δῖα. [5 ροβϑί]ο, βουνενοσ, [αἴ ΗἩ ογοά ΠΊΔΥ 
μάνα βυρροθεὰ ἴῃς βίδσγ ἴο ἱπάϊσαϊ τῆς ἔπε οὗ 
(6 δαΐαι δηὰ ἰἰἴ 59 δ ἰοαϑὲ οογίδίη [δὶ ἃ πιδῇ 
οὗ ἢΪ5 ἑοσγοσίουβ ἀἰβροσι οη ννουϊά ηοἱ Παϑιδίθ 
ἴο ἴακο ἴ[Π6 νυιάεϑὶ ροβϑίὶς γάῆρε οὗ {{π|Ὸ, 
ἰπ ογάθυ ἴο δοςοπιρ 8} [ί8 ῬΌΓΡΟΒΕ ΤΏΟΓΟ 
οἴεςίυ2}}γ. 
ΤὨ5 ἐπα Ἰβοτ πλπαῖο 5 Δ ΡΟΣ 15 φυΐΐο οοῦ» 

εἰοσῖοης νἱ Ηογοὰ 5 υπϊέοστη ῬΟΪοΥ οὗ ἀ6- 
βίγουϊης 41} τίναὶ οἰδί πιβδηΐβ ἴο ἴῃς ἰἤγοης, ἀπά 
ψῖῖἢ (6 τοοκὶς55 Τηϊγοῖ ἔογ Ὀἱοοά ἐχμ δὰ 



δ7ες. 31. 
15. 

ν. ᾿7--22. 

ἀοσογάϊηρ ἴο τῆς τἰπης ἢ ς ἢ ᾿ς δά 
ἀἰΠροπογ ἐπαιυίγεά οὔ τμε νυῖβα πιεη. 

17 Ἴδη νγαβ ΑἸ Π]1|εὰ τῆδὲ της ἢ 
ὙγΔ35 ΒροΚδη ὉΥῪ 2 [ἘΓε ΠΥ τπε ρῥτορδεῖ, 

5ὙΠΠΕ; 
18 ἴῃ Βδηιὰ νγᾶβϑ ἴπεγε ἃ νοῖςε 

Βεαλγά, Ἰαγηθηϊδίίοη, ἀπά νψεερίπρ, δηά 
στελῖ τηουγηΐπρ, λοθαὶ ἡψεερίηρ Ὁ 
ἢεγ σὨΠ]άγεπ, δπα σγουϊὰ ποῖ δε ςοη- 
ἑογῖθά, θεσδιιϑε ΤΠΕΥ ἅγα ποῖ, 

το Βιυς ψδεη Ηεγοά νναβ ἀεδά, 
ὈεΒοΪά, Ὧπῃ δηρεὶ οὗ {πε [νοτὰ δρ- 
Ρελγοῖῃῇ ἱπ ἃ ἀγεᾶπὶ ἴο οβερῇ ἴῃ 
Ἐργρι, 

ὈΥ ἰπη δὲ {π6 εἶοβε οὗ δϊ5 16. Α βιγικίην 
δἰκεῖςβ:. οὗ ἢἷ8 Ἑπαγδοῖοῦ δηὰ σοπάιπςί ἴῃ (ἢ 656 
Τεϑρεςίβ ἰ5 σίνθη ὉγῪ Ὦγ. Μ|ΠΕ, ’ Οὐβεγναϊίοηβ, 
Ῥατί 11. Ρρ. 110-340ὥ. Τθδ ΟἿ ρῥἰδυβῖθ]ο 
στουπά οἡ Πίος {μὲ (συτἢ οὗ [86 Ἔνδηροϊοδὶ 
Πλιταῦνε [8 Ὀδεη 4ισϑοησά, 15 [Π6 51:]6 6 
οὗ ὑγοΐβηθ διἰβίοσυ Ἴοποογηίπς ἃ, Βυΐ (6 
ΟἿΪΥ ᾿ιἰδίοσίδη 80 σουὰ παν δέῃ Ἔχρεςοϊοα 
ἴο τηϑητίοη ἴἴ 15 [οϑορῃι5, δηᾶ [οϑερλυ5 (ιπ- 
1655 νὰ ἐχοορῖ ἴδε ἀϊδρυϊεά ραββϑαρο, “ Απε 4. 
ΧΥΙΣ, 3, ὃ 3) 56 615 ἴο Πᾶνε Ξυϑοίοιηδί δ! Εῦ 
οὔποθ 411] πιοπίίοη οὗ ἴθ ογρίῃ δηὰ ρῖοὸ- 
ἔτεβ8 οὗ Ο σι βίη. Τὸ [Π]18 [ἴ ΠΔΥ ὃὈ6 
δαάοσά, [Πδὲ ἱπ 50 5112]}]} ἃ ρἷδοθ 45 Βεί Π]εῆθσα, 
ἐπε Ὠυπηῦοῦ οὗ οδι]άγεη οὗ παῖ ἂρ νγᾶϑ8 ὕγο- 
ὈΔΌΪΥ ποῖ ἰαγρο, δηὰ {πῸ ἀδοά πιρῃξ Ὀ6 ραβϑϑοὰ 
ΟΥ̓́ΣΡ ἀθοηρ πε δίγος: 65 οὗὐ ΗἩογοα 5 ἰδοῦ 
ἀλγ8. ΝΠ ουϊ διδοίης πιυς ννεϊρῆς ἴο 
τε ΟΞ τη ΟΩΥ οὗ Μδογοῦ 5 (΄ ϑαζυτ, 11.4},)ὲ 
ΤΩΩΥ αἱ Ἰοδϑὶ δϑϑεσγί {π2ί 1ἰ 15 οὗ 25 πηυςἢ νά]ι6 
οὐ 11Π|6 ροϑίξϊνε βίας 88 ἴδε βἴϊεηςε οὗ [Ὀβερῃι8 
οὐ ἴδε πορδένθ. Βυΐ 6 τοδὶ ονϊάθηςθ ἢ ἔδνουῦ 
οὗ .Σ ΠδΙταῖϊνε 8 οὗ δῃοῖδοῦ κιηά. (566 πεχί 
ποίε. 

17. Τδεη «υας κε πο, 496. Τὰ (ἢ15 ραϑϑᾶξο, 
45 ἴῃ [6 Ῥγουΐουβ εἰϊδίίοη ἤτοπὶ Η οβοα, ἴμ6 σα 
δ ἃ ῬὈΓΙΠΙΔΙΎ Τεΐεγεηοε ἴο ἃ ραϑβῖ ἐνεηῖ, ψΒῖοἢ 
ΟΥΪΥ ΔΟαυ Γ68 ἃ ἔυγίθοῦ δἰ ρπίποδηςς ἤθη 
ὃὉγ ἴδε ᾿᾿ρῃϊ οὗ δε βιιθϑδουθηῖ ΠΕ ΥΡΟ. Τ οτα 
15 ὯὨο ἄουδι [μδί [6 νογάϑ ἃ5 οσἹ Ίη Δ} } ΒΡΟΚΘΏ 
ΌΥ [εἐγεπιίδῃ γοϊδί δα ἴῃ ἴῃς ἤγϑι ἰπηδίδποο ἴο ἴΠ6 
οδρίϊνυ οὗ ̓ υἀδῃ δηά Βεηϊαπιίη ἴῃ ἢ 5 οντῇ 
ἀλγ; ἈδοΒεὶ, [με τλοῖβεν οὗ τὰς ἰδῖτεν ραϊγίαγοῆ, 
Ὀεῖης τεβοηΐϊθα 45 ψδορίηρ δὲ Ἀδιλδῃ 
(νεῖ ἴτε οσδρίϊνεβ ΕΤΕ Δ 5βοπ θα, [6Γ΄ 
ΧΙ]. 1), ΟΥΕΓ πεῖ οι άγεῃ σαττοαὰ ᾿ηἴο σδρ- 
νι... Βυΐῖ [815 νϑγγ οἰγοιπιδίδηος ἔυΓ!}5}1}68 
ἃ ῥγοοῦ οὗ ἴδε μιἰϑίοτγιςδὶ ἔγυτῃ οὗ ἴ[ῃ6 Ἔνδηρθ. 
᾿ς] πασταῖίνθ. ὍΤδε ἀουθ]ο βοηβε οὗ ἴπ6 ὑσο- 
ΡΒΘΟΥ 15 ἀδοϊαγοαά ὈΥ 1Π6 βάπιῈ ΗΟἹΥ ϑρί γι ὉΥ͂ 
ὙΠοπὶ ἴἃ ννᾶ8 ΟΥ̓ ΙΠΔΙΪΥ ἰηβρίγεά ; Ὀὰὲ ἴο 8 
Ὠυπίδπ Ἔχροβιίον ἴμοσα 15 ποίην ἰπη ἴΠ6 ἱπιᾶρο 
οὗ ἈΔοδοῖ νυοορίης ἰῃ Ἀδπιδἢ οὗ Βεηϊδηγίη, ἴο 
διξεοϑὶ ἃ πιᾶϑϑᾶςγε οὗ μη] άγοη δὲ Βοῖ] ἢ 6πὶ 
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20 δ εὐτεν Ατῖβε, πὰ τακε τῆς 
γουπρ οὨΠἃ ἀπά ἢΐβ πιοῖμεγ, δηά ρὸ 
ἱπῖο τῆς ἰλῃά οὐὨ ἰβγδοὶ: ἔογ Π6Υ ὯγῈ 
τλὰ νν πὶ ἢ δουρῆς τῆς γουηρ Οὔ 14 5 
[{6. 

21 Απά ἢςε ἅτγοβε, δηά τοοῖς τῃ6 
γουηρ ΟὨΠἃ δηά ἢΪ58 πιοῖῃοτ, ΔΠ4 σΔΠῚ6 
ἱπῖο τῆς ἰΔηά οὗ Ιϑ5γδεὶ. 

22 Βυῖνδεη πε Βελγά τῆι Ατοῆε- 
ἶδιιβ ἀϊά τγεῖρῃ ἱπ [υάδεα ἴῃ τῆς τοοπὶ 
οὗ ἢϊβ8 ἔδῖμεγ Ηεγοά, με νγδβ δίγαιὰ ἴο 
δο {ὨΠεγ: πον ῃϑιδηαίηρ, θεΐπρ 
γγαγηεὰ οὗ (ὐοά ἰῃ ἃ ἄγεδηι, ἢς τυγηεά 
Αϑάς ἰηῖο τῆς ρδγίβ οὗ (ὐδ]1|ες: 

οὗ ]υάδῃ : [(ἢῃ6 ΟἿΪΥ ςοπηραοίίηρ [ηἰς Ραΐηρ 
(Πς 5ἰζυδίίοη οὗ ΒΟΥ βορυϊο γα ραν ἴδ ἰδίζοῦ 
Ρίδοθ. ΝῸ χεξαβϑοῃ οδη ὃὲ δϑβϑίρῃδεὰ ΨῈΥ (ἢ6 
Ἐνδηρε δῖ, ἴῃ ἀοῆδηςο οὗ ἢ σίΟΥΎ, 5βοιυϊ]ὰ αν 
ἱηνοηϊεοα [Π]15 σμάγρο ἀρδίηβί ΟΠ6 30 γγ6}} Κηονγῃ 
88 Ηετγοά, ὀχοορί [Π6 βυρροϑί[οη (ῃαΐ ἴξ ννᾶβ8 
δυγρεδίεα ὈΥ 1ἴῆ6 ποοθβϑ υ οὗ δηάϊηρ ἃ ἔ16]- 
τηεηΐ ἔογ [εἐγεσηδἢ᾽ 8 ργορῆεςυ. Βυΐ πε νγογάϑ 
οὔ ἸΠΠΗῚ ἢδα ΔΡΡΑΓΕΏΓΥ ταοεϊνοα {δεῖν 
ΕΟ] ΒΙπιθης ἰγεδαν; δηὰ ἔπογε 15 ποϊηΐηρ ἰῃ 
ἴδοπὶ ἴο δυρροσῖ (᾿6 ΠΕΟΟβΒΥ οὗ ἃ ἔγΠοΣ 
ΕΠ] πιθηζ ὑπ|}] (ΠΟῪ ἀγα σεδὰ ὃγ ἴδε ᾿ξ οὗ 
δι ϑοαιοπί εὐθηΐβ. ϑείεηρ δϑοιάθ ἴοσ ἴ[Π6 πιο- 
τηοθηΐ ἴῃ 6 φυσπίίοη οὗἉ ̓ Ἰῃ5ρ᾽γδῦοη, δηὰ τεχζασά- 
ἴηρ ἴῃς Ενδηρε 5ἴ ΓΊΘΓΕΙΥ 85 ἃ πυΠπλλη ἸΥΓΙ ΕΣ, 48 
{πὸ ὑπθο]ονίης Ὠγροῖε58]5 σοι γοδ, ἴΠοσὸ 18 
ὯΟ ΤΟΠΟΑΙΥΔΌΪ6 Τοδϑοῦ ΨΥ [ἢ βίου οὗ [ῃ6 
ΤαΔσβδοσα βδουϊὰ πᾶνα Ὀδεη ἱηνοηίεά ἴο 5υἱῖ 
[06 ῬτορῇδοΥ : οὐ ἴΠ6 ΠΟΠΙΓΑΤΥ, ἰτ 15 ΟΠΪΥ οἡ 
[86 Ξυ ΡΡροβίοη [παῖ [ῃ6 ΣλΔβϑδοῦο νγ85 ΔΙ ΓεδανΥ 
Κπονῃ 45 ἃ δίϑίοσγιςδὶ ἔδςϊ {πδΐ 1{ οου]ά Ρο5-» 
ΒΙΟΪΥ πᾶνε βυρροβίθα 4 ξυγίμον ΕἸ ΒΙπχεηῖ οὗ 
[86 Ῥγόρῆεου. Τῇυβ ονθῃ οἡ [18 οὐ 4550" 
τίοη, 186 τγίῃςδὶ] ὨΥροῖΠεϑὶβ σγθάβοης ἰῇ 8 
εἰγοῖθ. ΤΒδ παγγαῖϊϊνε 15 ἰηνοηϊθα ἴο ϑυϊξ ἃ 
ΒυΡροϑδά τηδδηϊηρ οὗ [Ὡς Ῥγορἤθοῦ : ἴΠ6 ῥγὸ"- 
ῬΒΘΟΥ͂ σουϊὰ ΟἹΪΥ Βᾶνε ὕὈδοη βυρροϑθεά ἴο ἢανς 
δῖ πιοδηϊηρ ἴῃ σοηϑοαϊθηοσε οὗ ἴΠ 6 ἕδςϊ Ὀείης 
45 Ὠτταίθα. 

19-Ὲ. ΕΒΟΜ ἘΟΥΡΥ ΤῸ ΟΑΙΚΈΕΕ. 

ΔΩ, “γεῤείαι..1 Οἡ ἴπ6 ἀφαῖῃ οὗ ΗἩδγοά, 
᾿ὶ5 ἀομληϊοηβ ννετε αϊνἀοὰ ΌῚ Αὐυριίι, 
δοοοτάϊηρ ἴο ἢΪ5 (ἐδἰδηηθηΐ, ἀλόης [γος οὗ ἢϊ5 
80η5. Ασοδοΐδιβ, υηάον τ[ῃ6 {π|ὶ6 οὗ Εεῤπαγοῤ, 
μδά [υάφα, [ἀυπηδα, δὰ δαγηδσία ; ΑΕΓ ραΒ 
δὰ (Δ 1166 δηὰ Ῥεσγϑᾶ; δπὲ ῬΏ]Πρ, Τγασῃο- 
πἰ}5 (ἢ [τὐγα 4), Βαΐδηθδα, ἀπά ΑἸγδη 5, 
Βοίὰ ἴπε56 πδά [πὸ Ἐ116 οὗ Τείγαγο (ςξ, ΤοποΡρἢ. 
“Απθᾳ. χυὶ. 11. 4.2, ΜΠ Τυ Κα 111. 1). ὙΠῸ 
δἰαϊοπιοηΐ ἰη {πὸ τοχὲ 18 αυδ 'η δοσογάδποθ 
Ψ 1} τἢ6 ομαγαοῖοσ οὗ Ασοῃοίδυβ, τ ἢοὺ τὸς 
Βοιδ]οα ἢ15 ἔδίπον ἴῃ αἰδροβίὕοη, δηὰ ννβοβα 
οὐ οΙ[[65 ΠΏΔΙΪΥ ἰοὰ ἴο δὶ8 Ὀδπιβητηθηΐ ἴο 
Νίεπηα ἴῃ Οαυΐ ἴῃ ἴδε επί γϑᾶσ οὗ ἢΐβ τεΐζῃ. 
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22 Απά δε ολπης δῃά ἀννεῖϊξ ἰῃ ἃ 
ΟἿ ς8]1ε4 ἸΝαζαγεῃ: ἔδᾶῖ ἰξ πιρῃϊ 
Ὀε Δ ΠΠΙς ἃ νυ ἢ νγᾶβ βροΐκθῃ ὃγ τῆς 

[ν. 23. 

Ριορμεῖβ, Ηες 538}41}1 Ὀς ςδ]]ςὰ Δ Νδζα- 
Γοης. 

(δὸς ]οβερῆυβ, “Απίᾳ. ΧΥΪ. 11, ὃ 2) 13, 
λ; 

ο χκοὸ ἐῤίί δεν.) ἴῈ Ὧδ8 θδεπ τηδηἰδί ποά ΟΥ̓ 
ΘΟΠῚΘ ΟΥ̓105 [παῇ ἴδετε 15 ἃ ἀἰθογορθ ΠΟΥ͂ ΠΟΙΟ 
Ὀείνεεη 8ι. Μαῖπον δηά 81. [ὐκὸ; [Π6 ἴογ- 
ΤΏΟΓ ϑυρροβίης Βεί]ομοπι, δηά ποῖ Ναζασγεῖβ, 
ἴο παν Ὀδθῃ ἴπ6 οτἱρίπδὶ ἀνε! !ηρ-ΡΊΔος οὗ 
ΟΌΣ 1οτά 5 ραγεηΐβ. να ἅγε οί νναγγδηϊθά 
ἴῃ Δϑϑυπιίηρν ὦ ῥγίογὶ ἴῃδὶ δὴ ἰηϑρίγοα ττίζοσ 
οδηποῖ ἤᾶν ὕδθη ἱρηοσγδηξ οὗ οἰγουπηβίδηοοβ 
ὙΒΙΟΝ ἢ ͵Ὃ5 ποΐζ σοῃηηηβϑϊοησα ἴο ῃλττδίο: ἱΐ 
5 βιιβηςίεης [Ὁ ἴμογα 15 ὯῸ ἀἰβογερδηςοῦ ἴῃ ἴῃ 6 
Ταλῖϊοῦ δου! πασταϊθα, δηὰ ὯΟ δυςῇ ἀἰβογο- 

ΟΥ̓ Ὀεΐνεεη ἴ)6 ἴγο Ενδηρε δὶς οδη ὃὉδ 
Ὁυηά Βογο, Βιυΐ ἴ τΔΥ ὃς οὐδεγυδὰ (δῖ [Π6 
ΙΔ σοι δῖ. Μαῖον υ.56ὲ5 15 ποί [δΒαῖ 
ὮΙ ἢ 6 βῃουὰ ἤᾶνα ὄχρεοϊθα μδὰ δδ 3:0" 
Ροβεά Βείμιθβοῃ ἴο ἤᾶνα ἐττὴ ]οβερ 8 οτγάϊ- 

τεϑίάθηςθ. Ηδ ἀοεβ ποῖ 880 [μδῖ [ϑερὰ 
ἴδαγοὰ ἴο γείωγη ἴο Ϊυἀ28, θυϊ [δι δε ἔδασεὰ 
ἴο 30, ΟΥ̓ ΤΑῖΠοΥ ἴο ἀεῥαγὶ (ἀπελθεῖν) {ἈΠ 6Γ, 
ΟΣα5 ὙΠΟ. ΤΔΟΤΟ ὨδίΌΣΑΙΥ βυχρεϑῖ ἴδε 
Ἄοἰοῖος οὗ ἃ εν σεβϑίάθησς [ἤδη ἃ τθγε σεΐζυγῃ 
Ποπιθ. Οοιηρᾶγο ςοἢ. ἰν. 13. ἡ θοτο ἰξ 15 βαϊὰ 
τὲ [|6808, ἰοανίηρς Ναδζαγείῃ, νι (ἐλθὼν) 
δηὰ ἀννεὶξ ἰη Οδρογηδυηι. [{ νγᾶβ γε Υ πδίυγαὶ 
[δῖ ἴῃς ψοηάεγ} ἐνοηῖβ ψοἢ δα ἴακοη 
Ρίδος δ Βει]θῆοπι, ἀπά [15 ἀρ 45 ἴῃ ςοἸΕΥ 
οὗ ανὶά, 5βουϊά ᾿χρὺς ἴ ουἱξπ 85 ΔΡΡΑΓΘΠΕΥ 
ἴΠ6 βδείοσι ρἷδος οἵ σχοϑιἀθησα ἔοσ ἴῃ 6 δοη οὗ 
Πανὶὰ, δηὰ βιιργεβέ ἴο ον 1 ογά 8 ραγεπίβ ἃ 
ἀεβίζῃ οἵ βε[ΠἸηρ; πεσε ἴῃ ργείεγεηςε ἴο [ῃῈ 
ἀοοριϑοά Ναζαγεῖῃ. ΤῊ ροιηΐ 15 ΔΌΪΥ ἰσεδϊθὰ 
Ὀγ ὟΝ Ἰοβοϊοσ, “ ΟΒγοοὶ. ϑυηορβὶβ,, ΡΌ. 309-37, 
Ἑῃς. Ττ. 

που εϊαπάϊρ.) ΤῊ 5 Ἰσογὰ 888 ἢο δα4υΐ- 
ναϊεηΐ ἴῃ {86 οτρίηδὶ, ψΙΟἢ ΤΏΘΓΕΙΥ 5808, 
“Απάὰ θείης ναγηδά," ἄς. 

ἐμγηεά αὐἰάε.} 1, 1ΕΤΑΙΥ «υἱέ δάνγεαυ, οἵ γε γεί, 
ἐ.ε. ἰηίο [6 σοτηραγαῖίγε ΟὈΒΟΌΓΙΥ οὗ ΟΔ11|66. 
ΤΗΣ βαὴθ οσά 8 υοά οὗ ΟΣ 1 ογά᾽ 5 ψἢ- 
ἄγανναὶ ἰηῖο (411166 ἴἢ οἢ. ἱν. 12. [πὸ τηδη- 
ΠΟΙ Ηἴ8 Ὀγείζγεη 8ρεᾶξκ οἵ Ηἰ8 στη! 51 ἰη 
ΟΆ}1166 45 ἐπ σεογεὶ ( ἢ Υἱῖ. 4). ΤΏ ψοσὰ 18 
ΒΟΙΏΠΘΈΙΩΘ5 σοπὰ γείμγπεά ; Ὀὺΐ (ἢ]18 5656 
Ἑδηηοῖ ὃ6 :η5ϊ]5ο οἡ ποθ. [1 15 υοά 4θονο, 
ΥΕΙ͂ΒΟ 12, Οὗ ἴῃ6 τεϊυγῃ οὗἉἩ ἴῃ6 Μαρὶ ἴο {δεὶσ 
ΟΥΤΏ ΘΟΟΠΙΓΥ ; δυῖ [ἴ 15 ἰϑοὰ ἀραίῃ ἰῇ γ6 786 14 
οὗ [86 νι άγανναὶ ἰηῖο Εςγρί. 

28. Ηε “δα}} δὲ εαἰϊεά α Νακαγεπο.) ΤΉΘθ6 
ψυοτὰϑ ἀγα ποῖ ἔουηά ᾿ΠΟΓΔΙ]Υ͂ ἰῃ ΔΗΥ͂ ΡΓΟΡΠΘΟΥ͂ 
οὗ {μὲ ΟΙΪά Τεβίδπιθηι. Βυΐ καὶ πἰδαία Ὀ6 
οὐϑεσυθά [πὶ δῖ. Μαίίπον ἀο65 ηοῖ 587, 45 ἴῃ 
ΟἴΠΟΓ οΆ568, ὁγ ἐδε ῥγοῤῥεὶ, Ὀὰΐϊ ὁγ ἐδε ῥγορδείς, 

[0.5 ἱπἰἰηλύηρ παῖ 6 158 ηοῖ ρίνίηνς ἴΠ 6 δςίι4] 
ννοσγάβ οὗ 8ΔΩγ οὔδ ρῥγεάϊςίίοῃ, Ὀὰϊ ἴῃς σεηογαὶ 
86η86 Οὗ τηΔηΥ. Ὑεῖ ἴἰ 15 ῬΑ αμὴ τ(ἢς 
Ἐν δηρο ϑὲ Πδα Θβρθςῖ Δ }]}γ ἴῃ ἢ15 τηϊπὰ οπς μδγ- 
Πσυϊαγ ῬΓΟΡΒΕΟΥ, τυ ἢ ἰὴ ΓΕΔ ΣΕΥ͂ ΔΡΡΙΌΔΟΙΒ68 
ΔΓ ὨΘΆΓΟΓ ἴο 1ῃ6 οἰϊαοη ἔπδΔῃ δἱ ἤχει δἰ ζῃῖϊ 
1 βοοβ ἴο ἀο. Τὰς ΟΠ οὗ Νδζαγείῃ 15 ἢο- 
ὙΉΘΓΟ τηϑητ οηθά ἴῃ ἴῃς ΟἹ Τεϑίδηηθηϊζ ΠΟΥ ἴῃ 
[ΠῸ Ταϊπλυά, 50 παῖ τὸ ἅγὸ Ἰοβὶ ἰὁ ςοπ]εςίατα 
ἃ5 τοξαγὰβ ἴπε Ηεῦγον ἕοσγτιι οὗ [15 παπὶθ; δυΐϊ 
Ηεηφπίεηδεῦς (( ΟΝ τσοὶ. 11. Ρ. τοό, Ε. Ττ) 
μᾶ58 βῆονγῃ ἢ σοηβίἜΥΔ Ὁ] 6 ὑγΟΌ ΔΒ] ΠΥ τΠδῖ 
(ῃ6 οτἱρίηδὶ ἤᾶτθ νγὰ8 δίξι τοῦ (2), δηά τ ϊ5 
ΨΊονν 15 οὐ 45 ργουθὰ ὃὉγ Ὗν ἱποσ (Ἀ.Νν.Β. 
Υ. Ναστοῖίη, ΤΠΘ πάη οὗ [86 οἰ 15 (ἢυ5 
ἰάθηξοδὶ σὰ τθδὲ ρίνεη ἴο ἔθ Μεβϑίδῃ ἴῃ 
Ι8αϊδὴ χὶ. 1, 8ἃ5 ἴῃς ὄγαπορ οὐ “δοοὲ οἵ 186 
τοοῦβ οὗ [6858955β. Τὴ6 ὩΔΠ16 4150 ἢ48 ὈΓΟΔΟΪ, 
[Π δαπιο τηδδηΐηρ ἰῃ ὈοΙἢ ο8568, θείην χίνθη 
ἴο [6 ἴονγῃ οὐ δοσουηῖ οὗ 118 5ιη} 1655 δῃηὰ 
5 χη βοδηςθ, 45 ἃ νγοαὶκς βῃοοί ἴῃ σοηίγαβὶ ἴο 
ἃ βΒίδίεϊυ ἴτες (4 πηθδηΐηρς ΜὨοΟἢ ΡετἢΔρ5 εἶνο8 
[δε ροϊηξ οὗ ἴα βαγίηρ οὗ Ναιπδηδεὶ, “" δῃ 
πε Δηγ ξοοὰ [πίηρ οοτὴς ουΐ οὗ ΝΑζαγεί }"), 
ΜΏΪΘ 1 νγὰ5 ἀρρίιοὰ ἴο [6 Μεβδδῃ ψἱτὰ 
τοΐδγοηοα ἴο ἴδε ἰον)η655 οἵ ἢΪ5 ἤγβί Ἔρρθαγ- 
δῆςδ 88 “ἃ 5ἰοπάου {νῖς βῃοοίηρ ουὝ ἔγομι 
(ες τσυηκ οὗ δῃ οἱὰ ἴγες, οσυΐ ἀονη, ἰορρβὰ ἴο 
(ἢε γΕΥ τοοῖ, δηά ἀδολγοά." (Βίβῃορ ον 
ΟὨ [588]. χὶ. 1.) (Οοιάραγε ἴΠ6 51: Π}|}|8Γ ἰδηριαρα 
οὗ 5ἱ. 11}. 2; ἘΖΕΚ. χυὶ. 22ὥ. ΟυΣ ],οτά, ὈΥ 
Η!5 τεβίάεπος αἱ Ναζαγείδ, ἴῆυ8 νου] 48 
Ὑ611 45 ΤΓΘΆΙΪῪ Γ]Β]1οα {π6 Ῥγεάϊσέοη οὗὨ ἴῃς 
τορμοῖ; ποῖ ΟὨΪ στον ὉΡ ἰῃ ΟὐὈΒΟΌΓΙΕΥ͂ 

τὰ ἴμ6 αν οὗ {ε8586 τεάυςεα ἴο ἃ ἸΟῚΝ 
ἐβίδῖο, δυιὲ Ὀοαστίηρ ἃ ἢδπιὸ ἀογινοαὰ “τῸπὶ [86 
Ρίδος ἰῃ νοῦ Ης ρσυον ὑὉΡ, ψ ΒΟ πη 18 
ἀετιναδιοη ἐχργοϑϑοὰ [ἢΪ5 οἰγοιτηϑίδηςθ. Ὑν 
[ἢ,15 ὑσ!ηοῖρα] ΡΓΟΡΏΘΟΥ ἃ 6 Ῥευμδρ05 ΒΘ σΟὨΠΔΓΙΪΥ 
ςοηηδοίοὰ οἴδοῦ, βιις ἢ 45 [6 το οἰϊοὰ ἀδονο, 
νηϊοἢ ΠΕ ἃ 5:π|}18γ τποιρῃΐ, ΤΒουΡᾺ ἴῃ 
ἀἰβεγοηῖ ἰδηρίιαρο. ΤῊ ΟἴΠΟΥ ρΥΌΡἤΘςΙ68 ἴῃ 
ΨὮΓΩ Οὐν Ἰμογὰ 15 βροκθη οὗ 48 ἴῃς Βγδης 
([ἐγ. χΧχ. 5, ΧΧΧΊΪ. τς; ΖΟςΝ. 11. 8, ΥἹ. 12} 
ΤΏΔΥ 4150 Ὀε ἱπαἸΓΕΟΠΥ τεΐεττοά ἴο, που ἴῃ 
[Π696 450 ἴῃς τογὰ υδοὰ 15 αἰ ογοηΐ, δηά ᾿δς 
ὯΟ0 ςοπησοίοη ἢ {ΠπῸ πδπιὲ οὗ ΝδΖδγεῖῃ. 
Οὐ {δ οἵδοῦ μαηά, [ἢ 6 τηδγρίηδὶ γοίεγοησοϑ ἴο 
(ἢ Ναζαγίϊοβ ϑαπηϑοη δηά ϑαπιοὶ (πὰρ. ΧΙ. 
δ5:ϑ ῷΑ1 84Π|. ἴ. 11) ὅγε αὐ ἱγτοϊενδηῖ, οι ἴῃ 
Πᾶτὴδ δηά ἴῃ τϑϑ γ. [ἢ ἤδη ἴΠ6 ἴνο ψογαβ 
Ναζάτοπο δηὰ Νδζαγῖθ ἃζὸ ὙΠΟΪΥ ππηςοῦ- 
ποοίοὰ τἱῖ οἀοἢ οἴΠΟΓ; δηά, ἴῃ ἴϑεῖ, οὺγ 
1ογτὰ νγὰϑ ποῖ νογοὰ 5 ἃ Ναζαγῖιῖο, διῖ ἴῃ 
(815 τεβρϑοῖ ἰβ ἜἘχργεβϑὶυ σοηίγασῖθα τι ἢ 5 
ῬΓΘΟΌΣΒΟΥ [ομη [Πς Βαρίϊδι. ((ἶ ΓὺκΚο 1. 1, 
Υ. 33, 34: 



Υ. 1-6. 

ΓΗΑΡΤΈῈΚΒ 1Π|. 

ι γράμ 2γεαελείᾳ ; Δὲ οὐἶεε: ζ, ακα δαῤέέΨν:. 
7 471 γεῤγοβενότλ 4 λαγέρεει, 13. απά 
δαρκείά Ολγὲσέ ἐμ ϑογάασν. 

“Μεκ:. Τ Ν τδοβὲ ἀδγϑ Ἴδης “ οῃη ἴῃς ΒδΔρ- 
3. α. Ε,5ῖ, ργδοῆίηρ ἰῃ τῇς ΔΘ ΠΕ88 

οὗ [υάξ, 
2 Απά ϑαγίηρ, Ἀερεηῖ γε: ἔοσ ἴῃς 

Κιίπράοπι οἴ πεάνεῃ ἰ8 δῖ μαπά. 
“1.2. 4. ΕοΓ 5 ἰ8 Πα [Πδῖ νγᾶβ βροκδῃ οἔὔἴ 
ὑϊαλτί -. .. ΟΥ̓ ἴπε ργορῆες Ε3ιἰδβ, βαγίηρ, 4 ΤῊΣ 

51. ΜΑΤΤΗΒΕΡΎΝ. 111. 

γοίςε οὗ οῃμβ Ἵγσγίηρ ἱπ τῆ6 τ] άθγη 688, 
Ρτερᾶγε γε ἴῃς ΨΨΑΥ οὗ τὰς [νογά, πιλίκα 
ἢ18 ρδῖἢ8 8ιγαίρῃϊ. 

4 Απὰ (δε β4πς [οβη πδά ἢΪ8 γδὶ- 
τηδηΐϊ οἵἁ ςδπὶ6}᾽5 ἢδίγ, απιὰ 4 θα θη 
εἰγάϊα ἀθους ἢἷ8 ἰοΐῃβ; δπὰ ἢ18 τηβαῖ 
νν85 ἰοςιυιϑῖ5 ἀηὰ νν»}] ἃ ΠοΠΕΥ. 

ς ΤΠ δῆ ψεηΐ ουἕ ἴο Πῖπι [επι88- 
Ιθπι, ἀπά 4]1 [υἀπ:8, ἀπά 4}1] τς γερίομ 
τουπά δδουῖ Ϊογάδη, 
Ὁ Απὰ ψεῖε δαριϊζεά οὗ Ἀΐπὶ ἴῃ 

]αχάδῃ, σοηξεββίπρ [Πεἰγ 818. 

ΓΗΑΡ. [{1{].--1-Δ. ΤΕ ῬΒΕΑΟΗ͂ΙΝΟ ΟΣ 
ΖΘῊΝ ΤῊΕΞ ΒΑΡΤΙ5Τ. 

1. 1.1 δοιε ἀαγ5.}2 1.2. ἀυτίης τὰς πιο δὲ; 
Οὖγ 1 οτὰ ἀνε αἱ Ναζαγεῖῃ. Τὸ σοιηδίογ 
οἵ Ηϊβ8 ΘΑ 11 [8 μδϑϑοὰ οσέσ, δηά 1δὸ 
Ἐνδηγεῖιβὲ αἴ οὔςο ἴο ἴδΠ6 ροτοά 
οἵ Η!5 τρϊη]5Ό 45 υϑδοτοά ἴῃ ΟΥ̓ [Π6 Ὀγοδςῖ- 
ἴῃς οὗ [|οδὴ (6 Βαρ δε. 8ὃ0 ἰῃ ἔχοάυβ 
(1. 11) ἃ 531Π|}|1Γ Θχργοδϑίοη 8 υδοὰ ἴῃ [πὸ 
δδτη6 ἰδ! πυάθ ἢ τοραγὰ ἴο Μοϑοβ. 

εαρὸ «([οδη {δε Βαρ!α1.1 ἴῃ ἴδε οτί πὶ, 
εογπές. ὍΤὨδ Ενδηρο θὲ Π48 πηδάδ ΠῸ ῥσχουῖϊοιβ 
τηοηῇοη οὗ [οδη, Ὀυξ Βα ποῦν ᾿ηϊγοάυςοβ Εἰπὶ 
88 ἃ ΡΕΥΘΟΏ Ὑγ76}} Κηούνῃ ἴο 18 τοδάζευϑ, 

ἐπ δε «υἱάεγπεις οὶ Ψμάσα.}] ΒΥ δε ἴοττῃ 
«υὐάεγπεις ἰα ποῖ ἴο ὃὈ6 υπάεγβίοοα ἃ Βαηάγ 
ὀεϑβεγί, θυΐϊ δῇ υπουϊαναϊεά αἀϊϑίγίςς, ἰπουρὰ δ 
ἡδτον Ἐπιε8 ἀρουπάϊης ἴῃ νεκχεϊδιίοη, πρὸ υδεὰ 

Ραϑδῖυγαρθ. Α ὙΘΓΥ͂ ὈΠΗΘΟΙΘΒΑΤΥ ἀἰβῆου 
μα5 θδθεῆ τηδάς ὉΥ͂ βιιρροδίηρ ϑ8ῖ, δαγησο 
“ ἉΜ1άεγηαβ5 οἵ [δὰ " ἴο πχδᾶῃ (ἢ 6 82π16 48 
ἴδε “ὙΠάεγηθββ οὗ [υὐδὰ" ([υὰχοβ ὶ. 16) 
ὙΒΙΟΝ ΙΔΥ ἴο (δε 5.) οὗ [δε πιουῖἃ οὗ 6 
ογάδλη, δἱοηρ ἴδε Ὀογάογ οὗ [6 ᾿οδὰ 868. 
υἱ 581. Μαϊίδεν ἰ5 ἱῃρ' ξεπογαὶυ οὗ ἴμ6 

ὙΠ ΔΟΥ655 ΟΟΙΠΈΌΓΥ οἵ [πε ὑχονίηςε οἵ [υάρᾶ, 
νποῦϊ σοπἤηϊηρ, Πἰπιϑεὶ' ἴο ἐπαΐ ροτγίίοη οὗἉ 
1 ποῖ ἸΔΥ τ] 1η τῆς οἱ 1ἰπ||8 οἵ ἴδ ἰγδο 
οὗ υὐδῆ. ΤΠε σουπί ἴο ἴδ6 ποσί οὔ [86 
ὙΠ οΥΠ 6855 οὗ [υἀδὴῃ ῬΤΌΡΕΓ, 88 ΔΓ 85 [οτίςδο, 
25 450 ἩΠάΘΓ655 (Ϊ]οβἤυδ χΊὶ. 1), δηὰ [6 
θη Κ5 οὔ [Ππ6 ἰονσοσῦ [ογάδῃ ψεσε οἵ πε 316 
ςδασγδοῖοσ (]1}Ὀβερῆυϑ Β. |.᾽ 11}. το. 7, ἶν. 1ο. 4). 
ἼΤΠο συ Ποῖος οὗ (8 ἀϊδίγιςξ ΤΥ 6 ΤΙΣΙ 
Ἰηουάδα ἴῃ 51. Μαιπεννβ ὀχργοββίοῃ; ὙὮ1ς 
δῖ. ΓυκΚο (ἢ. 3), ψῆο 5ρϑδῖκβ οὐ ἴπῸ ΒαρίϊΞι 
ἃ5 σοηΐηρ ΠῸπὶ ἰῃς ὉΠ ΟΥΠο58 ἱπίο [δ6 
ΘΟΒΌΥ δδοιξ ἰοσγάδη, ῥσγοῦδΌΥ τείειτοὰ 
ἴο [86 ὙΠ] άογπο55 οὗ [υἀΔἢ ρσοροσ. Ὑεῖ 8ιῖ. 
1ακε, 45 Μ6]}} 45 81. Μδίμεν, στορογίβ. οὐζ 
οὐδ ψογάβ ἴῃ τῆς [6 βοθῆθ οὗ {δ 
Βαρ σι 8. πη ἸΞΊΤΥ 15 οδ] δὰ “ {6 νν] ΘΓ 655 ἢ 
(Με. χὶ. γ: [μυκὸ τἱῖ. 24). 

Ω. 1δὲ ἘΡΈΞΟΝ 9 δεαυεν. ὍΤδῖ5 ὀχργοβ- 
ΔΊΟΠ 5 ρΘουΐαγ ἴο 5.. Μεέίμπον, ᾿βουρῇ [Π6 
οἴβοῦ Ενδορο ϑὶβ ἔγεαυθηῖν υδὲ ἴΠ 6 ΞΥΠΟΙΥ- 

ΤηουΒ ΟΧχργοβϑίοη τς ἀέπράονι οΧ,Γἡ Οοά, ἷἰ 
ὈΤΟΡΟΙΪΥ 5 χηὶῆεβ τῆς ῥγοτηϊβοα Κίηράομι οὗ 
1π6 Μεκβδίδῃ, δηὰ τδουρὴ ποῖ ᾿Π σαν ἐουπὰ 
ἴῃ τε ΟἹά Τοεδίαπηοηῖ, πουϊὰ δ παίυγα!!γ 
βυξεοβίεα ΟΥ̓ ΡΑ588ρΡ65 ἴἢ Ψ ΏΙΟΒ (πδὲ Κιηρσάοπι 
ἷς ἀεβογὶ δυςἢ ἃς 5. ἴϊ. ό, εχ. 2, δηά 
Θπρεοῖγ ΤΏ Δη. 11. 44, υἱί. 14. Ηξεῃςς ἴδε 
οχροοϊδιοη οὗ {πὸ Μοβδίδῃ 8 βδροΐκοη οἵ 85 ἃ 
“ νας ἴὸγ (ἢς Κίἰηχάοπι οὗ Οοά " (Μαγίς 
ΧΥυ. 41: [ὺΚὸ ΧΧΙΐ, 51; σΟΙΊΡΑΓΕ [ὑ χΥ!ΐ, 20, 
χῖχ, 11). Οὐ ]ογὰ δάορίβ ἴῃς ὁ ἴοη δηὰ 
ἔτους ΠΕ ΘΙΏΡΙΟΥ5 ᾿ξ ἴο ἀεροῖς Ηἰ5 ϑρίγιτυδὶ 
ΚΙιηράοπι ἃς Οπυτοῖ. ((Ε Ῥυεγ᾽ 5΄ 1,δοΐυγεδ 
οὔ 1. 4π|ε],᾽ Ρ. 82.) 

8. Τὸν ἐδὶς ἱς δε. 1 86επὶβ8 πηοβὲ πδίμγαὶ 
ἴο τεραῖτὶ ἴπε86 ψοσὰ8 848 ἃ οεἰϊδίίοη ΒΥ ὅ8ῖ. 
Μαῖϊδενν Πἰπι56]:, ἐπουρῇ δος σεραγὰ {ποθ 
858 ἃ σοῃϊπιιδίΐοη οὗ ἴπ6 νογάβ οὗ ἴθ Βαρ[ῖ 
85 ἴῃ [ὁΒὴ 1. 23, ΟΣ Β6 ΔΡΡ0]165 {86 ὕχο- 
ῬὮΏΘΟΥ͂ ἴο δἰ πηβο], 

δὲ οἷο 0. οπε εγχίπρ, 49 ..1 Οἰϊοά ἔτοπὶ 
[δες ΓΧΧ. ὙΤῊϊ8 ραββᾶξε ἰβ βδυρροθράὰ ἴο 
ΑΥΘ ἃ ὈΓΙΠΊΔΤΥ τεΐεγοηοα ἴο ἴδε σεΐϊυγῃ οἵ 
[86 ον πη Τδρον γ, δηὰ ἴο ὃς ΟἿΪΥ 
ΒΟΟΟΠΟΔΓΥ ΔΒ] ]οὰ ἴῃ τῆς ργθαοπίης οὗ ἴδε 
Βαρτϑι. [6 τῃϊς Ἰητογργοίδιοη ὃς δάἀπι το 
ἴ Ὑ1] ΟἹ δ6 δηοῖδποσ ᾿ηϑίδποο οὗ ἴδ6 ἀουδ]ο 
86Πη86 Οὗἁ ΡΓΟΡΠΘΟΥ͂, 5 ΠΣ. ἴο ἴποϑὲ ἴῃ οἷ. ἰ1. 
15, 18. Βυΐῖ ἰπ [86 ρῥγόβοηΐ ρᾶϑϑαρθ, [Π6 

ἰστυ4] 5 ρηἰβοδοη 80 σοπιρ εἴ ΕἸΥ ΘΟ ρϑοϑ 
ἴῃς ἰειροσαὶ 45 ἴο ΔΚ ἴ Δρργοδοΐ ὙοσΥ͂ 
ΠΕΑΙΥ (0 ἃ ἀἰγεο! Υ Μεββίδηϊς Ῥγορθεου, ||Κα 
152]. υἱῖ. 14 ἰη το δοη ἴο οἢ. ἱ, 23. 

4. δαά δἰ: γαϊ»ιοηί, 57 Αοἴηραάσγε (ἂς 
ἀοϑογίρίοη οὗὨἨ 8 ργοϊοίγρε ΕἸ}, 2 Κίηρϑβ 
ἰ. 8... ΤΒε σουζῇ γμαγιθθηῖ οὗ ᾿δΙΓ ννᾶβ 
ςδιαγδαςζεσίϑιϊς οὗ ἃ ὑγορῃεῖ, Ζεςῇ. χἱϊὶ, 4. 

ἰοεμ..} ἴπ 1, Ἔν Ου5 χὶ. 22 ἴπε Ἰοσυβῖ 15 
ΟΧΡΓΘΒΘΙΥ τηρηϊοηδα 45 αἰϊονναῦὶς ἔοσ οοά, 
Τῆς Ατδῦβ οδί ἔπεσ ἴο [ἢ 5 ἀδγ, δὰ (ΠΟΥ ἅτ 
πθόῥεν τοραγάθα 45 δῇ ἰηΐοσῖοσς κΚἰπὰ οἵ ἰοοά 
υϑοα ΟὨΪΥ ὉΥ͂ [Π6 ρΡοοσ. ((ἔ ΤΠποπιϑοη, ᾿ ΤῊΘ 
1, πὰ φδηὰ ἴδε Βοοκ;,᾽ Ρ. 419.) ὙΠετα σδη Ὀ6 
πο ἀοιδὶ [μα [Π]8 ἰηβοςξ 5 ἱηξεηάεά. 

Θ. “44 «υεγε δαβείκεα οΥ δὶ»ι.1] ΟΟποοΓΏΪ 
(δες οτγίείῃ οὗ ἴῃς Ὀαρίβιῃ οὗ Ϊοῆη γγὰ ἰεᾶγῃ 

13 
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4 εἷι. τ2. 
34- 

51. ΜΑΤΤΗΕΥ. 11]. 

 4Βυϊλ ψῇεῃ ἢς 5407 ΠΊΔΠΥ οὗ [ἢε 
Ῥῃδγίβεεβ δπὰ δδάάυςεεβ ςοπλα ἴο ἢΪ8 
Ὀαριίϑι), ἢς 5414 πο τπεαὶ, “Ὁ 

ἔγοια ϑογρίυσε: (1) [παῖ 1ἴ νγᾶβ ᾿πβεϊυϊοα ὉΥ 
[δ6 οχ οομημηδηᾶ οὗ Οοάὐ (οὁ8Βη |. 11); 
(4) τδδῖ ἴῃ ἴῃς ἔογπι ἴῃ νυ Ὡς ἢ ἴτ ννὰ8 δαυηη!}5» 
τογεὰ 1 ννὯϑ Ττερασγάθα 45 δῃὴ Ὄχι γδογ Δ 7Ὺ σα 
ψοἢ οὐχδξ ποῖ ἴο δὲ δάπγίηϊδίεγεά σῖμοιυΐζ 
ἃ βρεοΐδὶ ριΌρμοῖὶς τηϊβοίοη ([Ὁππ ἱ. 25). 
Υεξ ἴδ αιιεπίοη οὗ [Π6 ῬΠΑΓ56 68 βθετη8 ἴο 
ἸΠΡΙῪ ἰδὲ (μ6 οχίοσγηδὶ ἔοστῃ αἱ ἰεαϑῖ οὗ 1Π6 
τιῖο νγὰ8 οὔρ ὙΠῸ ΒΟ ἢ ἈΠΟῪ νοῦ ΙΓ αν 
ΓΆΤΑ ΑΓ ; δηὰ ἰἰ 15 ἴῃ [5617 πηοϑδὲ ργοῦδοϊε ἴπδὲ 
ἴῃς 5ίχῃ βεϊεοϊοά ννου]ὰ 6 οπὲ ἢ] ἢ Αἰ γοδαῦ 
Πδά 4 πηδδηΐϊηρ ἔογ [6 ρδορὶοὸ ἴο ψβοσὶ ἰΐ ννᾶ8 
αὐάγεβδοδ. [1 ΠΙΔΥ ὃς ηυεβίοηεά, μοννονθῦ, 
ΒΟΟΣ [18 πηιδδηϊηρ 15 ἴὸ δ6 ἑοιηά ἴη [πὸ 
ουδίοαι οὗ δαωῤῥϊαίπ, ῥγοσείγίες, ἃ οὐϑβίοπι 
τς Β, δἕ ᾿δαϑῖ ἴῃ 115 τηοϑῖ ἱπηροσγίδης ἔδδίιγεβ, 
ΡτΟΌΔΌΪΥ ὈΕΙοΩρΒ ἴο ἃ ἰδίον δρϑ, ἀπά ψνδίςο ἢ ἰ8 
Ὠονογα ςοτητηληδεοά ἴῃ [ῃς ΟἹ Τεπίδπηεηΐ, 
[ἰ 9866 18 ΤΠΟΥῈ πδίυγαὶ ἴο γεΐίεσ ἴο ἴδε 5σγιηθο- 
ἸΙσαὶ νγαϑῃϊηρβ ὈΥ̓ ΨΑΥ͂ οὗ ρυγβοδίίοη νος ἢ 
Ψ ΕΓ σεαιϊγοὰ ὉΥ ἰὰνν (Εχοά, χίχ, 1:ο, χχχ.' 
20; 1, οΥϊξ, χὶν. 9, ΧΥ, 13, χχὶΐ, 6; Νυμῦ. χίχ, 
7, 13}, ἢ (6 ργόρβεῖς υϑ6 οὗ [πε 5δπι6 
ἱπιᾶσο, ἴο ἀεδηοῖο 5ρί᾽ γί] ρυγβορίίοη (ΕΖΕΚ. 
ΧΧΧΥΪ, 25; 88]. '. 16), 866 δοΐονν, ποῖΐβ οἡ 
Ῥγοβοεϊγίεβ, δἱ ἴΠ6 εηὰ οὗ ςἢ. χχὶϊ. (ϑοιὴθ 
Μϑ598 ἱπϑοογί “ σίνεγ᾽᾽ δεΐοσε ἰογάδη, Εν...) 

7. δὲ Ῥῥαγεω απᾶ ϑαάάμεεε,. ΟΟΠΟΕΓΗ 
[Π6 οτἱίη δηὰ ἀϊϑιϊηςῖνε δαΐυγεβ οὗ [Π656 ἴνγο 
Ὀοάϊε5β, ἔπεσα 6 σοηϑίἀοσγαῦϊε οὈὐϑουγ ἀπά 
ΠΟΠΙΓΟΥΘΙΞΥ. ἴη δογιρίυγο [ΠΟΥ ἈΡΡΟΔΓ 89 
τε σίοιιβ 86ςῖβ ΟΥ γδίποῦ ῥαγίο: (ΑςΒ Χχνῖϊ. 5) 
νὮ6 ἰοβεριβ δάδρίίης δι᾽8 ἰδησυᾶζε ἴο 
Βεοδίμοη σεδάθγθ, ϑροᾶκβ οὐ ἴ86πὶ 48 δόέϊοσο-: 
2 ι6:, ΟΥἩ ϑεςῖβ ΟΥΡΒΙΠΟΒΟΡΒΥ (΄ Αης. χυὶ!. τ, ὃ 2; 
“Β.].᾿ ἡ. 8, 8 2). ἴῃ 1815 ροίΐηϊ οὗ νἱονν (ἢς ἀϊ5-» 
{Πρ υ 5} 1πρ ἰοπεῖδ ποίεα ἴῃ δοσγιρίυγε ἀγα : (1) 
“ὙΤμο δαδααάῃοοεβ 81Υ [δὶ {πο γα 15 ΩΟ ΓΟΒΌΣΤΘΟ- 
κίοη, ποι ΠοΥ δηροὶ ΠΟΥ βρίσὶς : Ὀυϊ ([ἢς ῬὨαγίβοοβ 
ςοηΐεβ8 ὈοΓΝ " (Αςίϑβ χχιῖ, 8). (2) Τα ΡΠ ΑΓ» 
8668 με] “(186 ἰγαάϊξίοη οὗ [Π6 οἰ ογ5" (Μαζί 
ΥἹΪ, 3), 2.2. ἃ βγϑΐοσζω οὗ υηνυτι τε Ὀσεςερῖδ, ἴπ 6 
Ρηπαραὶ οὗ Ὡς ΠΟΥ Πεϊά ἴο πᾶνε δδεη 
εἴνθη ἴο Μοβεβ, ου Μουπὶ ϑ5ἰπαὶ, δἰοης ψ 
[πὸ τυ7τττἴδη ἰανν; 8116 [Ὡς δϑδάυςοοβ δοκηονν. 
Ἰοάχοά ΟὨΪΥ [86 δυιῖμοσγ οὗ [6 νυτϊτοη ἴᾶνν, 
ἐ.ε. οὗ ἴῃς σλποηῖςδὶ ϑογρίυγεβ, ποῖ, ἃ5 ἢᾶ5 
ΒΟ ΕἾ π|ὲ5 ὕδοη πουχῆϊ, οὗ ἴπ6 Ῥεηϊαίοις 
δίοῃθ. (σῇ, [ο8. " Αηϊ χιΐ, το, ὃ 6, ἢ, μον. 
αυεῦ, 0565 ἴδ ἜΧΡΓΟβϑίοη “1 [Π6 ἰᾶνν οὗ Μο- 
8.5.7) [{ 8 ὑγοῦρδῦϊθ, μβοννενοσ, (δὲ (6 ορρο- 
δἰ οη Ὀεΐννεθη [6568 ραγίε5 νγα8 οὐ βί πδ 117 τλοσα 
Ροϊ σα! μη ταὶ σίου, ἀηὰ (δὲ τοῖς ἀος- 
ταδὶς αἰ γθη 68. ΤΟ ῬΑΤΕΎ (ῃς σοηβοαιοηςο 
οὗἉ {πεῖς ρο σαὶ δηϊδροηΐσπι. ὙἘδ οδι]οϑὶ 
Βἰβίοτίςδὶ ποίϊςς οὗ [8656 ρῥαγίϊ 68 οὗ 
[Βοτὰ 85 Ἔχ  ϑιϊης πῃ 1ῃ6 ἀδγ8 οὗ [οπδίμδη, ἴῃ 8 
᾿Αϑηλοησαη Πρ ῥγίεϑξ ΒΟ. 159-144 (}Ὀβερἢ, 

[ν. 7. 

δεπεγδίίοη οὐ νίρειβ, ψῆο δδῖἢ 
γνΑγηθα γοι ἴο Έε6 ἔγτοῃι ἴῃ6 ννγδῖῃ 
ἴο ςοπγεὶ 

.“Αηϊ; χίῃ,. 5, ὶ 9), δι ἰζ 15 ργοῦδδ]ς ταί ΓΒΕΥ͂ 
ΨΕΓΕ ἴδ6 ρτδάυδὶ ργοάιιςϊ οὗ εἰγοιπηϑίδηςοβ 
ὙΠΟ56 ΒΕΙΙῺ ΠΊΔΥ ὃς (ΓΔορα αἰπγοσῖ ἴο ἴδε {ἰπὶ6 
οὗ [86 τεϊυσῃ ἤοπὶ ἴῃς οδρίϊνγ. ΤὍΠῈ 
ΤΟ -οϑ δ Ἰβθπηθηῖ οὗ 16 [ἐν ἴῃ Ραϊ σ πο 
ὨδίυΓΑΙΥ γᾶγα σὶϑα ἴο ΝΟ σου Γθ68 οὗ ΡΟΪΙΟΥ͂ ; 
οης ΜΨΕΙΟΝ βουρδῖ ἴο σοηξηυο, δηά οὐδ ἴο 
ἴΏογαδβο, (86 δηςίθηϊ βερασγαϊίοη Ὀδεϊνθθη 186 
[ἐν δῃὰ {μὲ μοαίβεη Κίπράοσῃβ ἢ νυ Βῖς ἢ 
ΠΕΥ σδπι ἴῃ οσοηΐϊδοῖ; με Οἴβεῦ νυ] οἢ βουρπῖ 
το ἐμοϊπειαῖε ἰηἴογοουγϑα ΟΥ̓ ρΑΓΙΪΔΙ 455: πὴ] !οη 
(. Μᾷος. 1, 111-132). Βτοῖλ ἴῃ6 ΤΌΓΤΔΕΓ 
τυ Δ} ἄτοθα ἴπε ῬΠΔτθθοβθ, ἡ ΒΟ56 Πᾶπιθ 
Αἰπηοϑὲ ΟΥΔΙΩΪἝ πηθᾶη8 “16 ϑορδγαῖθ᾽" 
(Ερίρβδη, "Η σ᾿ 1τό, 1); ἔτοπι [86 οἴδοσγ (Π6΄ 
ϑαάάιοοεβ, ἴΠ6 οτσίη οὗ ἡ ΟϑῈ ΠΑΠῚΘ 15 ΟΣ 
ἀουδίδι!, θείης ϑοπιεῖίπλθβ σοίοσσεά ἴο δῆ 
ἰηάϊνίάυς! Ζαάοϊς, βογηδίπλθβ ἱπίογργοίθα 45 
Τρεδηΐϊηρ ἴ86 ΡΑΓΑ οὗ γι δίεοιμδι., ἐ.6. τῆοτα 
Ἰΐογαὶ ΘΟΠΟΣΤΩΠΥ ἴὸ ἴ!6 ἰἂανν (ἘρΡίρβδῃ, 
«Ἡκπτ. 14). ΘΟ ἔοσμηοσ, ἴῃ {Βεῖγ ἀθβῖγο ἴο 
ἰπούθαβο (Βς ᾿ἰπὸ οὗ ἀσηπαγοβίίοη Ὀεΐννεεη [ενν 
δηὰ Οεμαϊο, σου] πδίυγα!ν οἰαὶπὶ ἃ αϊνίης 
ΔΟΙΒΟΓΙΥ͂ ΓΤ 411] θοῦ δῦ ουδίοπ!β δηὰ 
τγλάϊπποηβ: [6 ἰδοῦ ψνουἹὰ τεΐεοῖ ὌΥΟΙΥ 
(δῆς δυῖ τὲ τυύυιϊτοη ἴανν, δηδ ργοῦδοὶ 
δάορί ἃ ἰδχ ἱπιογργοεϊδοη ὄνοη οὗ ἴμδῖ ; (86 
ἕοσπηοῦ ψουϊὰ δον Μεβϑίδπις ὀχρεςίδίοηβ 
δηά Ἰοοκ ἔογιναγὰ ἴο ἴπς σγεαΐῖ σεβίογαίίοη οὗ 
τιοῖν πδίίοη, νὰ νος ΒΟρο νγ88 ἱπ πιδίεὶΥ 
δϑϑοςίδίοα {πὸ δε]ϊεῖ ἰη [6 τεβυστεςίοη (Ό Δῃ. 
Χὶϊ, 2); ἴὰῆς ἰδίίεσ '᾿νουϊά δὲ ᾿εά ἴο γεγζαγὰ βυςὰ 
ἤΟΡΟΒ ἃ8 ΥἱἹβίοῃδσυ, δηἀ ἴο οοῃῆηε {Ποτ86 1 ν68 
ἴο 4 ψνοΙ Ϊγ ῬΟΪΙΟΥ͂ ἔῸΓ σου] αἶἱγ Ῥυγροβεβ. 
ΎΤΒοβα ἀϊβογοποθβ νου] ἡδίυ γα! ν σεδοῖ [μεὶγ 
οἸϊπιαχ ἴῃ [πε ἀλγ8 οὗ ἔογείκη ρεγϑοουΐίοη, δηὰ 
οὗ ἴῃ ἔογοδὶα δἰϊειρὶ ἴο ἱπίγοάιιος δοαῖμθη 
Ρταοϊίοεβ, Ηρηος τὸ 18 ργοῦδαῦϊας (δαὶ ἴῃς 
ῬΒαγίθϑοοβ ΜΟΤῈ σοραγαάθα 45 διιοζοβϑοῦβ οὗ 
[86 Αβϑἰἀθδηβ ((μιδϑιϊπι, δαίμ") τπιεηποηθὰ 
1: Μδος, ἴἰ. 41, Υἱῖ. 11; 2 Μδος. χίν. 6. 

10 δὲς δαρ! ».. ὝΓΆΘΥ ϑεοπὶ ἴο πᾶν σοπα 
ΤΆΘΓΟΙΥ 45 ραγὶ οἵ ἴῃς Ἴστοννά ΠῸΠΙ ΟὐΓ 5 ΕΥ̓͂ 
ΥΤΑΙΠΕΟΣ [ΠΔὴ ΔΗΥ͂ ΠΙΧΠΟΙ τηοΐίνοβ, ἀπά, 458 ΠΙΔΥ͂ 
6 ἰηδοειτοὰ ΠῸμπι ἴὺκο νἱῖ. 320, ἴο αν ἀ6-» 
Ρατίεὰ νϊποιΐξ σϑοεϊνίης Ὀαρίὶ ΤΗΙς 
τλτκϑ ποτὰ οιὐἱ ἔγοπι ἴδε γοϑὶ οὗ [6 ἌἽσονά, 
ἴο τγποηὶ 4ἷ5ο ἴμ6 Βαρι 55 ᾿γογτὰβ γεγα ΡΑΓΕΥ 
δα άἀγεββεά (ὺκςῈ 111.. 7), Ὀὰϊ οὐ ψΒοπὶ {ΠΕΥ 
Ῥγοάἀυορὰ 4 ἀϊθετοπὶ οδεςῖ. ΤῊ σοπγηρ οὗ 
[Π6 ῬΒαγίβοοβ δηὰ ϑδδάυςεεβ ἴο Ϊοδη τιυϑὲ 6 
ἀϊδεγθηῖ ἔγοιῃ [πὸ πϊββίοπ οὐ με ἔὈγοσ ἴο 
πὶ πηεπίοηοά ὉΥ 81. Ϊοδῃ ἱ. 2. Ὅς ἰδίζοῦ 
ταυϑὲ δᾶνα ἰακδοη ρῥἷδοθ, ποῖ ΟἿΪ αὔοσῦ ΟἿΓ 
Ι,οτάβ δαριίσηι, Ὀυῖ ἴον Ηἰ5 Τειιρίδ[Ἕου, 
(ϑεε ου εἰ. ἰν. 1), ψ 8Π6 ἴΠ6 ἐνθηῖθ οὗ ἴδε 
γεβοηΐ ἴοχὲ αὐ ρίδοοά δείογε ἴπῸ Βαρί5πι 
ἢ Ὀγ 51. Μαῖβον δηῃά 8, 1υΚα6. 



ν, 8--15.}] 

8 Βπηρ ἴοπτῇ ἐπετγείοτγς ἔτι 8 ̓πχεοῖ 
ἴογ τερεηΐδηςο: 

9 Απὰ τὨηΚ ποῖ ἴο β4Υ νυ τη 
γουτϑοεῖνοβ, ἐς πᾶνε ΑὈγδῆδηι ἴο 
ΟΜ7 [λῖΠοῦ: [ὉΓ 1 88Υ πἱηῖο γου, ἔδαῖ 
(οά ἰ5 δῦ]ε οὗ ἴλεβϑε βϑἴοπεϑ ἴο γδίϑδε 
ὉΡ σὨΠ]άγεη ἀπο ΑὈγδῆδηι. 

ΙΟ Απά πονν Αἷδο, ἴῃς ἂχ ἰ8 ἰαἰά 
πἀπῖο [ἢ 6, τοοῖ οὗ τῆς ἴγεα8: 4Πογείογα 
ἜΥΕΓΥ ἴτας ΜΠ ϊςἢ ὈΠηρεῖ ποῖ ἔοστῃ 
ταὶ ἔτυϊε 15 εγη ἄἀονη, ἀπά οςδϑῖ 
ἱπῖο ἴῃς ἢγα. 

11 1 ἱπάεεὰά Ὀαρῦζε γοὺ σῇ 
νναῖει ὑπο τερεηΐδηςα : υῖ ἢς τῃαῖ 
σομεῖ ΔΗ͂ΘΓ πιὲ 18 τ ρ τοῦ τΠδη 1, 

951. ΜΑΤΤΗΕΡΥ. ΠῚ. 

γν οβς 8Π068 1 4π} ποῖ ὑνογῃγ ἴο δεᾶγ: 
ἢς 5}Π4]1] ὈαρῖῖΖε γοι ἢ τῃ6 ΗοΪγ 
ΟΠοβῖ, δηὰ τυἱ ἅτε: 

12 Νοβε ἔλῃ ἐς ἰπ ἢϊ8 ἢδηά, δηά 
ἢς ψν}}]} τὨγουρΡὮΪΥ Ρυγρα [ῖ8 βοογ, 
Δηα ρδίθογ ἢ8 ννῃοθδί ἰηἴο [ἢ6 σΆΓΠΘΓ; 
δυῖ ἢς ΜῈ] θυγπ ἃρ τπς ςμα ἢ 
ὈΠ4υΘηςΠδῦΪς ἤγε. 
1 4 ΤΏεη σοπλεῖῃ 
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6311 ἴοπλ ' Μαικ ς. 

Οαἰἶες το Τογάδη ὑπῖο [ομη, ἴο δὲ ἴωκο 3. 
21. θαριεϊΖεά οὗ Ὠΐπι. 

14 Βυῖ Ϊοδη ἰογθδά Πίηι, βαγίηρ, 1 
ἢανε πϑεά ἴο Ὀς ῬαρεΖεά οἵ ες. ἀπά 
Ἑςοπηαϑῖ ἴδοι ἴο πιεὶ 

Ις5 Απά |εβι8 δηβυνεγίηρ 8414 υπτοὸ 

ἘΜΕΓΩ ΟΝ ΟΥΓἹ υἱῥεγ.2 ΑὮ οχργαβϑίοῃ ὑγῸ- 
ὉΔΌΪ Ὀοττουγοὰ ἔγοηι ἴδε ἰδηριάαρο οὗ 5818} 
Ιἰχ, ς. 

ἐδε «αὐγαὶδ' ἐο εο»»6.}0 ὙὍΤΠ86 ςοπγίηρς οὗ ἴδε 
ἹΜεβϑιδὴ ννᾶ8 ὄχρε ἴο δὲ ἃ {ἰπι6 οὗ Ἰυὰρ- 
τηεηῖ (ΠΏ δῃ. νυἱῖ. το, 26), ψβϊςῖ, Βονγονοσ, [86 
εἶνϑ ἰηϊοεγργείεά οἵ ἴπε Βοδίποη οὐἱγ. ΤΠο 
ΡΕϑὲ τνᾶγηβ8 ἴπεπὶ οὗ [6 ψγὰῖῃ οὗ Οοὰ 

ἀφαϊηβῖ 811} υῃγορεηίδηϊ δἰπποῖβ, ἩΒΕῖΠΕΥ [ονν8 
ΟΥ Οεη 65. 

9. εδιἰάγεη πο Ατγαδα».} ΟΜ] άγθη ἴῃ 
ἕδ, ἱποιοαὰ οὗ ἱπ Ὀϊοοά. ((ἔ, Ἀοπι. ἰν. 
125-16; Οδι. 1.11. 29.) 

11. 1 ἱπάρεά δαβέδας γοω «υἱὲδ᾽ «υαίεγ, ὧδ᾽. 
ὙΠοδε ψόογάβ, ΟΥἨ βγη ῦ ΟὨ68, 866 ἴο ᾶνα 
θεεδη υἱἱεγεά Ὁγ ἴδε Βαριϊδὶ ου τῇοσε ἴδῃ οὔς 
οοοδϑίοη, - δῖ, ἰολη (ἰ. 26) τεοογὰβ {πΠποπὶ 85 
Ρατί οὗ 16 τΟΡΙΥ ἴο 16 Πη6ΘΒΕΏΡΟΙΣ οὗ τῆς 
Ῥμαγίϑεεβ. ἴη ἴθ οἴμπεσ ἴἢγεα Ενδηρο 58 
ΠΟΥ ἌΡΡΕΑΓ 85 ᾿ξ βροκεη δεΐογε οὖν 1 ογ δ 
θαρτηι, Βυϊῖ [δ6 ηοῖε8 οὗ ἔπιε ἰη [6 5Υπ0Ρ- 
τα ἐτιρέῤουρανρῳ αλοβ οὐ κδὶ Α ηὐ τόίθια ἘῸΝ φὰς 

15 ἱπέογεηοα ὨΘΟΘΒΒΩΤΎ. [{ἰ5 ροβϑίδὶς, (δους 
ἰε58 ργοῦδοϊο, [δὲ [6 οἴμον Ευδηρο δῖ5 ΤΊΔΥ͂ 
δανθ στουρεά τορεῖδοσ βυοςίηςΥ δηὰ πϊπουΐ 
τείεγεῃοε ἴο ἴδε ογάεγ οὗ {{π|6, βαυΐῃρβ νὩῖοἢ 
δ(. [ὁοδη γίνοβ ἢ πιοσὲ οἰγουτϊηβίδπ δ} γ. 

«υδοῖε “ὁοε: 1 τη πο «ὐογίδ 1ο δέαγ.)] Ιῃ 
δΈ 1 ΚΟ 1. τό, “6 Ἰἰφίοδιεῖ οἱ γγῆοβε δῆοε ἷ 
ὅτ ποῖ ψ ουγ ἴο υπΐοοδε." Βρίὶ ἄσο εηιι - 
ναϊοηΐ ὀχργοββιοηβ, πιοδηΐϊηρ “ Ώοϑο βεγυδηΐ 
ἅτη ποῖ νυ οῈγ ἴο ὕες. (δες ποῖς οἡ Μασκὶ, 
7“. ΞΟ, Ο) 

«υἱὲ ἐδεὲ Ἡοΐν Οῥοιΐ, απ «υἱ 3γε.7 Ἅ ταδηΐ» 
ἔεκι ἀὰὰ υϑβδν τείεγεηος ἰη ἴΠ6 ἢγβί ἰηϑίδπος 
ἴο [Π6 ἀεϑοεπῖ οὗ ἴῃς ΗΟΙΥ Ομοϑβῖ οἡ ἴδε ἀδῪ 
οἵ Ῥεηίεςοδῖ, 45 ΤΛΔΥ Ὀ6 56 δῇ ἔγοπὶ οὖν 1 οσγα 8 
ον νογάβ ἴο ἴπε Αροϑίϊεβ, Αςῖβ ἱ. ς. Οοηι- 
ΡΑΓῈ 4150 (π6 δοοοιηΐ οἵ ἰῃς ΕρΠεϑίδη ἀ15- 
εἰρίεβ, Αςῖβ χίχ. -6. ΤΤΏοσα 15 4150 ἃ Θεςο  ΟΔΓῪ 
τοίοσθηςς ἰο ἴδε οοηίγασὶ θεΐχοοη ἴῃς ὈΔρ[ 51 

οὗ Ϊοδη δηὰ (Ὁ τκίδη δαρίϊϑπι ἴῃ χοηογαὶ, [Π6 
ἔοστηεῦ δοίης 4 οδ[ὶὶ ἴο πίδηςο, Ὀυῖ ποῖ 
ἃ Τηθδῃ8 οὗ σοηγεγίηξ δρί τυ] στᾶσα. Ὑεῖ, 
ῃοϊ νυ Πκίδπάϊηνς [18 οὗνιοιιβ Σεΐογεποθ, ἼΣ 
σομηπιδηΐϊδίουβ πᾶνε Ὀγείειτοά ἴο ᾿Ἰηΐεγργεῖ [ἢς 
ψοτά8 ἃ58 σοξοσσίηρ ἴο ἃ ἀουδὶε δαρτίϑπι, οὗ 
βοσὴθ ὙΠ τ ΗΟΙΥ Οδοσῖ, οὗ οἴμετβ ἢ (δ 6 
ἤγς οὗ ρυπίϑῃπιοηῖ, ΟΥὨἁ [πἰ8 ἀουδ]ς Ὀαριίδπὶ 
τῆς ἰοχὶ 3405 ποιϊπίης: ἴἃ γδίθεσ βιιρρεϑίβ ἃ 
οοηϊγαϑὲ δοΐνοοη ἴῃς Ὀαραπαι οὗ Ϊομη δηὰ 
18δῖ οὗ (μγίϑῖ, δος σοχζαγάθα 85 Οῃα. 

121-17. ΤῊΕ ΒΑΡΤΙΒΜῸΡ ΙΟΗΝ. 
18. Τόχη εονιείδ 72:1::.}] Τα φυεπάοηῃ ἢ49 

Ὀδδη δϑκοά, ΨΗΥ 5μουϊά [6505 [Πα 51]688 ΟἿ6 
ϑυῦτα ἴο ἰπς Ὀαρι5πι οἵ τερεηίδποο  ΜδΗΥ 
οὗ ἴῃς οοηϊοςίυγοβ Εϊςἢ δᾶνὸ Ὀδοη Παζαγάθα 
ἴῃ ΔΘ 7 οχοϊυάρα ὈΥ [6 Ἰττογὰβ8 οὗ ΟἹΓ 
Ι,οτὰ Ηἰπϑβοϊῇῦ, (πὲ 1 νγὰ8 ἄοπο “"ἴο (1Π] 4]} 
τὶ ιοουδηοβ8." ὟΝ ὁ πᾶνε ΟἹΪΥ ἴο ἱπαυΐτο δὲ 
ἰΒ ἴΠ6 πιρληίης οὗ [8 ὀχργεββίοη. [{ Ἵδῇ 
ΒΟΔΓΌΘΙΥ τηθδῃ ἴο ΠΗ] “ἴδ τεαιιϊγοτηθηῖς οὗὨ 
[6 ἰανν; ἴογ ἴποτο ἰ8β Ὡ0 οὐϊάθηςς [πδὶ [6 
ἴδ οη]οϊηθαά ἃ Ὀαρίίδπι ἴἰκὸ (δὶ οὗ [0], 
(Βουκὰ ἰξ ετηρίογεὰ ἴπ6 Ἔχίοσηδὶ ἔοστῃ ἴῃ βοπῖ 
ςογαηοηΐλὶ δοῖβ. [{ 866 1Ὶ53 Σαῖποῦ ἴο ΠηθΔῃ, 
ἴο ἀο [πο τος ψΜ|}}} οὗ Οοά, ἰῃ τεϊδίοη ἴο 
ΟἸγ 55 πυπιδη Ὠδίυγε δηὰ οβῖος, ((, Κ5αὶπὶ 
χὶ. 8.) Ηδ Ψο βεηῖ Ϊοϊη ἴο Ὀαρίζε ἢ 
νναῖεῦ, βεηΐ πὶ ἢ [Π6 Ρυγροϑε παῖ Ογβὶ 
δῃουἀ ρατίδκο οὗ [δὲ Ὀαρ5πι, δηάὰ (ἢγίϑοῖ 
ςΟπΊ68 ἴο [6] αἴ ρυγροβθ. [Ι}ἢ Ηἰβ δαρ(ϊ5πι, 
45 ἰη Ηἰφς δυβεγίηρ5, Ης νὰ8 τπηδάς ἴο ὃδ 5ἰη 
ἴοῦ υ5, πο Κηδνν πὸ δίῃ. [{ 15 ροβϑίίθ {πᾶ 
{πΠ6 Ὀαρ 81) ἸΏΔΥ μᾶνθ ἢδὰά ἃ ἔιΓ ΠΟΥ ϑἰρη!ῇ- 
ςδίίοη 858 ἃ ςοηβεοσζγδίοη οὗ ουὖγ 1 ογὰ ἴο Η 5 
τηοαϊαϊοσγίδὶ οἶος, ἃς ἴῃς ῥτγίεβδῖβ ὑπάσν (ἴῃς 
ἰδνν ὝΕΤῈ οοηβεογδίοα ΟΥ̓ νυδβηίης (ΕΧοά. χχίχ. 
4, ΧΙ. 12). 

14. 7οδη “ογδαά δέν, (5.7 Ἰοθη ἀρρεδγβ 
ἤοπὶ {Π15 ραββαρο ἴο ἴανα ἢδὰ βοπθ ἵποιν- 
Ἰεάρφε οἱ [εβ808, γεῖ ἢδ 15 οἰβενγῃοσε τοργεβοηϊεά 
8ἃ5 ΞΔΥΙΠΡ, “1 Κηενν Ὠἰπὶ ποῖ," ([οδη 1. 31,33). 
ΤΉς ἰδίου Ἔχργεββίοῃ σΟΥΊΔΙΗΪῪ τηθδηβ "1 ΚΠΟΥ 



51. ΜΑΤΤΗΒΡΝν. Π|. 

Ἠΐη], ΘΟ ΠΟΥ ἐξ 10 δέ :ὸ πον: ἔογ τῆ 
ἴξ Ὀεσοπιεῖῃ 8 ἴο ΠΗ] 811 τρμίθοιυβ- 
1655. ΤὭδη ἢδ βυβετγεά ἢίηι. 

1Ι6 Απά 7δ6βιι.8, νἤεῃ πὲ νγᾶβ θδρ- 
εἰσεά, νγεπί ἃρ 8[γαὶρῃονΑΥ οὐ οὗ τῆς 
νγῖοῦ : δηά, ἰο, ἴῃς ἢεάνεὴβ ψΈΓῈ 

Ηΐπὶ ποί 88 ἴδε Μεβϑβίδι"᾽" (48 ἴῃ νογϑα 26, “ποτα 
ϑίαπάςιἢ οἠς διηοηρ γοι τ Ποπὶ γε Κποὺν ηοἱ ἢ), 
Δηά ο68 ποῖ ΠοσΟΒΒΑΓΙΪΥ ἱΡΙῪ παῖ ἰομη μδὰ 
πὸ δοαυδίηΐδπος ψ] (ἢ 6 ἢ οὗ [ε5ὺυ5. [ἴ 
8 ΄υϊϊα Ροββίθϊθ, βονγενεσ, [πδὲ [μ6 ἸΔΟΥ͂ ΤΏΔΥ 
ἢδνα Ὀδεη ἴῃς ο886, ποῖ] ϑιδηάϊηρ τὰς τεὶδ- 
Εἰοηϑῃΐρ δεΐνγεεη ἔπθπι; [ῸΓ [ΟΠ ΘΓ] ΠΟΥ 116 
ν38 ΟΠΙΘΗ͂Υ ραϑϑοὰ “ἴῃ ἴη6 ἀοϑεγίβ" (κε 
ἱ. 890). 1 οανίης 1818 ροϊπῖ, Ὠούνενεσ, 45 [86 
ϑογίρίυγε Ἰοᾶνε8 ἴἴ, υηάεοοϊάεά, τ[Π6 τννογάβ οὗ 
51. Μαίδεν ἱπιρὶὺ ὯΟ πιογε (δὴ {παῖ [οΠη, 
ὙΒΟΙΒΟΣ γον ουδὶν δοαυδιπῖθαὰ οσ ποῖ ἢ 
1ῃς Ῥογϑοῃ οὗ |[65.5, τδοορῃ βοὰ Ηϊηὶ οα Ηἰβ 
ΔΡΡτοδοῖ (Βεῖπεσ ΟΥ̓ ἡδίυγαὶ ἰπϑίρΐ οὐ ΟΥ̓ 
ΒῈΡΟΣ δίυγαὶ ἰητἰπλδίίοη), 88 τα ΒΟ] οΣ [Ὠδη 
μιγηβο,, Ης Κηοτν Ὀεξογεῃδληά {μδὲ [6 ΜΝ 65- 
ΒΔ νγᾶϑ ἴο οοπὶς ἴο πἰπὶ ([οἢπ 1. 33): Β6 
ΤΏΔΥ δανε ἴοἰξ τμαῖ [δῖ ὑγογῖϑε νγᾶ8 πον 
δϑοιῖ ἴο ὃδ6 8116, θυΣ δὸ οουἹά ποῖ ςοΓ- 
(ΔΙὨῪ πον ἰξ ὉΠ] Β6 βανν [86 ῥγοπικίϑεα 5:2 
οὔ [ἢ6 ἀεϑοεπάϊης δρίγιξ, 

16. που. Ἀδίμοῦ α.: γε. ὙΒο {ἰπῈ δά 
Ὠοῖ γεῖ σοπλα ἔῸΣ ἴδε τπηδηϊϊοσίδί!οἡ οὗ 65ι18, 
(Βουρὰ ἴἢ νγὰ5 δ βαπά. 

16. δὲ “αςυ, Φ΄..1 [ἴ βεϑβ ᾿ΏΟΓΟ πδίυγαὶ 
ἴο υπμάετγϑίδηά [650.8, ποῖ [οῃ, 45 [πε βιυδ᾽εςῖ 
οὗ [818 ϑεηΐθηοα (ογ ἃ 5ἰ ΠΊ 1] Ὶ υ86 οὗὨ δέν» ΟΥ̓ 
ῥέγικει 566 [οδῃ 1. 48; ΕΡΒ. 1, 17). [{ πιυκί 
Ὅς ἰηΐεττεά, Πονγένογ, ἔγοση [οἤη ἱ. 33, [δαῖ 
(Πε 54π|6 βιρῃξ νγὰ8 ϑεθη ΟΥ̓ [86 Βαρξ5ϊ 4190. 
ὙΝΒοΙΠοΥ [ἃ νγᾶβ8 β6οη ΟΥ̓ ΔΏΥΟΠΕ οἶδα 15 ποῖ 
ἀἴγεςςν βἰδιοά, δὲ [ἢ ἡδίυγαὶ ᾿ἰπέθσγεποθ ἔσο πὶ 
(6 ἵνοὸ πασταϊνεβ ϑθθπ8 ἴο ὃ6 {πδὶ [86 ἀρ- 
Ρόάγδηςα δηὰ [Π6 νοΐςθ ψεῦα πιδηϊδοιοα ἴο 
οὔγ [ογά δηὰ (Π6 Βαρί,3:8 οὔἱγ. Ὑ ΠΟΥ͂ ΤΏΔῪ 
ἤαν Ὀθοη δίοηθ δὲ ἴδ {ἰπηὸ: ΟΥἉ 1 ἠοῖ, νγὸ 
πᾶνε δὴ ἰηβίδποα ἰῃ Αςῖβ ἴχ. 7 οὗ 5ις ἢ δὴ 
Δρρεάσδηςθ ὑείηρς σοπῆηοά ἴο οὔθ ΡῬδῦβοῃ 
ψὮΠ6 (6 οἴμοῦβ ὑγοϑεηΐ ΨΟΙΟ ὈΠΟΟΠ5ΟΪΟΙΒ 
οὔ. (ΑΙ) ογά.) 

ἐῆο α ἀουε.) 1.6. ἴὰ ΒΟΥ σθαρο Κὸ ἃ 
ἄονε᾽ ({μ|κὸ "]. 22. Τ 8 ϑθοτη5 ἴο ὕὲ ἴῃς 
παῖ ΓΑ] τηθδηΐηρ οὗἁὨ [86 ρδϑβϑᾶξο; δηᾶ ηοϊηρ 
8 ψαϊποά ὈΥ̓͂ δἴ(επρί ηξΣ ΔΩΥ [655 ΠΟΤᾺ] 1η6Γ- 
οἰδοη. ΤΠὸ ψο]ς παιτγαῖῖνα ἱπῃρ}165, ἢοῖ 

Ἰηἀοοα ΠοΟΟβΒΑΓΥ (48 (Β6 ΗΟΙΥ ϑριτ δςοῖιυ- 
ΑΙΪΥ ϑβϑυπηθα {Π6 ἕοστῃ οὐ ἃ ἄουσ, διι δ ἰεαϑῖ 
(Πα ἃ υἱϑί 16 ἔοστῃ, 1κὸ ἴῃς εἴονθη τοηρὶ68 45 
οὔ ἔχε οἡ {με ἀδῪ οὗ Ρεπίεςοβῖ, ἀρρεαγεὰ 85 ἴμε 
[οΚοη δηά ονϊάθηςε οὔἴμο ΗΟΪΥ ϑρι:1 1 5 ἀδβοθηῖ. 
ΤὮιβ πιο Ὀεΐηρ στδηΐϊοα, ἐξ 15 πηοσγὸ ἡδίιγαὶ 
ἴο ϑύρροβε (μδὲ τῃ6 δοΐια] ἀρρθάγαπος δθθῃ 
νγὰ5 ἰδαἴ οὗ ἃ ἄονε ἴμδη [δῖ 1 νγὰβ βοῖὴς ιἢ- 

ἰν. τ6---1 7. 

ορεπδὰ υπῖο Πίπι, απὰ ἢε 8ὰᾳνν ἴδε 
βρὶπι οἵ (σοά ἀεϑβοεηάίηρ: [κε ἃ ἀονε, 
δηὰ Πρ τ ηρ ἀροη ἢίηι: 

17 Απὰά ἰο ἃ νοίςε ἔτοπι ἤδανθῃ, 
βαγίηρ, 115 ἰδ δ δεϊονεά ὅϑοῃ, ἰῃ 
ννῆοηι 1 δηλ νγε]] ρ]εαβαά. 

Κπονχ ἔογπι ἀθϑοοηάϊης δἤἴοσ ἴΠ 6 πλδῆποῦ οὗ 
ἃ ἄονϑδ. 

17. “Τρὶς ἐξ νῦ δεϊουεά 805. [π Μαῖκ  Ὶ. 
11; [ὐὑκὸ 1ἰ. 22, [86 ψογαάβ ἅσὸ σίνθη ἴῃ ἴδς 
βϑοοπά ρογβοῃ, “Του γί ΤΥ δεϊονεά ϑοη. 
ΤΙΐβ 15 οπα οὗ 16 οαγ οϑὶ οἵ ἴοβο οδ865 (οὗ 
Μ8ΙΟΒ [86 ἰπϑοσρίίοη οὐ ἴθ ΟΙῸΒ5 δηά ἴδ6 
τογὰβ υϑοᾶ αἱ [6 ἰπδε θη οὗ ἴμ6 1 οτγ 5 
ΘΌΡΡΟΓΙ ἅτε ἕδνουγίίε ἰηϑίδῃςθϑ) ἰῇ ας (δ 6 
νοτβ υϑοὰ ΟἿ ἃ φσίνθη οσοδϑίοη ἃ σορογίοα 
νὰ ἃ 53:|΄15.8ὲ νεσῦαὶ αἰ βἔογεηοθ ὉΥ ἀϊβετοηΐ 
Ενδηρο ἰϑίβ. ϑδιυςῖ νδγίδί οηβ ταὶρηῖ 6 ἔουηά 
ἴη ἀϊβογοηΐ Βυτϊηδη ἰδίοτί 8 οὗ [ἢ βάτὴθ δυθηΐ, 
του ΔΩΥ͂ ἱπιροδομβηχεηΐ οὗ [86 νγδοῖ Υ οὗ 
[Π6 Ὑτίζογβ ; ΠΔΥ, γαῖποῦ 1 δά!!! οηδ] σοη- 
Πγτηδίίοη 88 β!ονίης ἴποὶγ Ἰηάἀερεηάδηος οὗ 
οδοὶ οἵβοσ ἴῃ ἴπ6 ἔοστηῃ οὗ ἴπῸῚΣ τορογί δος 
8 οοϊηοίάδηςε ἴῃ 115 ϑιιθβίδηοθ. ΝΟΥ ἷ5 
ἴμογε ΔΩΥ͂ Γεαὶ τεάϑοῦ ΨΥ διιο δ ναγϊδι 0 ῃ8 
βῃουἃ ηοΐ δὲ ἔουπάᾶ ἰῃ ᾿ηϑρίγοὰ τη ρ8. 
ὙΠΟΥ ΟὨΪΥ δον {παῖ [6 ΗΟΙΥ ϑριγὶί, σθθη 
ςοοηπάεβοοηάίηρ ἴο ἂοῖ οὔ δυμίδη πιϊηάβ δηὰ 
ΓὨγουχὰ Βυπίδη ἰδησυάδρο, ἀϊὰ ποῖ ἀορτγίνε Η 5 
ἰηϑίΓυμηθηῖ8 οὗ ἴΠοϑ6 δυπίδη οδαγαςίογβι]ο8 
σοι τη σοηβάσησε δηὰ πιᾶτκ ὙογΔ ΤΥ ἴῃ 
ΟἴΒοΓ οα568. ὙΠογα 8 ἡ ηρ ΤΊΟΓΟ Π8Γ- 
γα] ]ου5 ἰη [ἢΪ5, ([Β4π ἴῃ 186 χοηοσαδὶ ἕδςϊ ἰδαΐ 
Οοά οσοηάοδοδηάδθ ἴο βϑρϑαῖς ᾿ὨΓΟῸΡ τῆλ δ 
411, [τ 15 ραγί οὗ {πὸ τηῖγδοὶθ οὗἩ ἰηϑριγαοη, 
Ὀυΐ ἱξ ἀοε8 ποῖ δά ἴο ἴἴ, ΨνΒαΐενοσ σοοὰ 
ΓΟΔΘΟΠΒ ποτα ΠΊΑΥ Ὀ6 ΜΕΥ Οοἀά 5βουϊά ςοπι- 
τηυηΐςαῖθ 4 γονοϊδίίοη ἴο τῆδη ἰὨγοῦ ἢ τηθη, 
{δόγς νν}}} θ6 [86 8απ|ὸ γοᾶβοη ΨῈΥ Ηδ 5δου]ὰ 
Ιεάᾶνα [ἢ θτὰ ἴῃ Ῥοββϑϑβϑϑίοη οὗ {ΠῚ ἢυπιδη οἶδί Πη8 
ἴο ἴδε σοηβάσηςο οὗ πιδηκίηα ὑν 8116 ργεϑογνης 
τῇ 6πι. ἔγοτῃ 5υϊδδίδηϊ αὶ ΕΥὐτοσ ἴῃ ἀο]νοσίηρ ἴῃ 6 
πιοβοᾶρο σηϊΓυϑιοα ἴο [Π6η]. 

ὨΑΤΕ ΟΕ ΟΥΚ [ΓΟΒῸ 5 ΒΑΡΤΙΞΜ.--- [15 
ἐνοηΐ 15 ρἰδοθά ΟΥ̓ ὙΝνΊἍβοϊεσ ἴῃ ἴδ 6 σρτηρ ΟΓ 
ΒΠῚΠΊΟΓ Οὗ ΑΟὖῦ.Ο. 780. Βίδμορ ΕἸ] ςοι ῥἰδςο5 ᾿ς 
ἰδῖετ, ἴῃ [6 νυἱηΐοῦ οὗ πε 8δπὶ6 γεαγσ. Βιυῖ 1 
ψ6 ῥΐδοθ οὖσ 1 ογάβ Ὀἰγ δ ἴῃ οπὰ οὗ 
Αὖτο. 749 ΟΥ 1Π6 ΚΕΥῪ Ὀερὶπηΐϊηρ οὗ 750 (566 
οὨ (ἢ. 11. 1), Ης πδὰ οοτηρίεϊοα Ηἰ5 30[} ὙΘᾺΓ 
ἴῃ ͵απυλγΥ 780, δηά ἴθ ὑγοῦδοϊς ἀδίο οὗ [δ 6 
Βαρί8πι ψν1}} δ6 ἴῃ (86 θερίηπίηρ οὗ [Βδῖ γϑᾶδγ. 
Το Ῥαδββονοῦ οὗ ἰοδῇη 1. 11. Μ| (08 Ὀς (παῖ 
οὗ γ8ο, ποῖ {παΐ οὗ 781. Το ἰγδάϊτίοη ψῃϊο 
Ϊᾶςο5 οὺζγ 1 ογὰ δ Βαρίβιῃ ἃ5 νγὲ}}] 25 Ηἰβ8 
ἵν ἴῃ τπ6 Ὀορίπηὶηρ οὗ [ΔΠυΔΓΥ 56 ΘΠ 

ὙΟΣΓΠΥ οὗ σοπϑιἀογδοη (566 ΕἸΠςοῖξ, “μος; 
Ρ. 1ο4), δηὰ νἱῖδ [π|5 ἀδἴς ποτα γ1}} Ὀὲ 5υΐ» 



ν. 1--.-.2. 

ΓΗΑΡΤῈΒΚ ΙΝ. 

5Τ. ΜΑΤΤΗΕ ΡΥ. ΤΥ. 

Βεῖεπε ἔπι ἴοσ ἴδε δυδϑοηυεηϊ ὄνεπίς ἄονη 
ἴο ἴδε Ῥάβδουεσ οὗ ἴῃ βδπὶῈ γϑᾶῶσ. (86 ποίς 
ου (ἢ. ἵν. τ, δηὰ οὗ Οτεβννο δ "Ὁ ἰϑϑεγιδοηβ, 
1. 37, Αὔρ. Ὑβοπιβοη ἴῃ 8: 5 “ Ὠἱςῖ, οἵ 
ἴῃς ΒΙΌ]ς, 1, 1το74, ἀηα ποῖα οὐ Μαγκ  ὶ. το.) 

ΓΗΑΡ. [Ν.---1-11. ΤῊΕ ΤΕἘΜΡΤΑΤΙΟΝ ΟΥ 
1Εβυ8. 

Βεΐοσγε ρὑτοςθεάϊης ἴο ἴτε ἀε(λ [15 οὗ Ε18 ῃδι- 
ταῦνο, [ἃ 5ῃουϊὰ 6 σοιηλγκοά δὲ ἴθ ουϊδεῖ 
(μαΐ ἔδεγε 5 ΟὨἹΥ οὔθ ΜΨΑΥ͂ οὐ υπάοτϑίδηάίης 
ἴξ ἃ5 ἃ ψδοϊε: ΥἱΖ., 85 τῆς ΒΙΒΙΟΙΥ οὗ ἃ γοδὶ 
οὐσαϊτεηςοα, οὗ δὴ δοῖυδὶ ἰοπιρίδίίοη οὗ οὔΓ 
Ιοτὰ Ὁγ [Π6 ἀν] 5 ἃ ρεζβοῆῦ, ϑιυςῖ ἃ ἢϊ9- 
ΤΟΥΥ͂ ἰξ 15 οἰ θα] ἴπ6 ἱπιεπεοη οὗ ἰς Ενδη- 
κε ι5ὲ ἴο εἶνε ; δηὰ ἴῆς ΟἿΪγ ἀπ συ Ὑ ψνῃϊ ἢ 
815 ἱηϊογρτείφιου 89 ρθουν ἴο (56 ἰ5 τῃδὲ 
Σἴῖ ῬΓΕΒΌΡΡΟΒΕΒ ἔπγο 1 Πΐηρβ, νυ ἰς ἢ τὸ 4190 300- 
Ροβεά ἐδῶσαν πδιαν [8ς τεϑὶ οὗ ϑεγίρίυγε : ἴῃς 
ῬοΟΒΘΙ ὉΠ οἵ [ἢε ϑυρεζηδίυγαϊὶ, δηὰ ἴῃς ρεῦ- 
ΒΟΠΔΙΠῪ οὗἉ [6 Τειηρίετ. [ εἰἴπεν οὗ ἴπεβς 
18 ἀδηϊοά, (ἢ6 ζυηάδπιεπίαϊ ἀοςίγίποβ οὗὨἨ τῆς 
Ομτϑίδη ΒΑ τηυδὲ ὨρΟΘΒΒΑΤΪΥ [211 τ 1Ὰ 
ἴδε. Τὸ ἀεηγ (δὲ ὐρεσττ ΤῊΝ 5 ἴο ἀδηγ 
ὙνΠδῖ ἰ5 ἀββετίο ἴῃ Ἔυεῖγ ρᾶρὲ οὔ (ἢς Οοβρεῖβ8: 
δα ἴο ἀδηγ {πε Ῥογθο δ Ὺ οὗ ἴδε Τεπιρίεῦ 
15 Υἱζί ἴο δϑϑετί 1ῃδὲ (ἢ6 [ετηρίδιίοη νγᾶ8 
δυρρεύίοα ΠῸπι ΠΕ ΐη, ἢσὶ ΠῸΠπι τἱιδου--- Δἢ 
Δ5ΞΕΓΙΟΉ ἱποοιηραῖδ]ς τὶ ἢ τς ρεγίεςϊ 5ἰη- 
Ιεβϑῆθδβ οὗ ΟΠγϑὶ, δηὰ τ] 411 ἐμ6 οαἀϊῆοο 
οὗ Ομ γδδη ἰγυϊῃ, οὗ νος τμδὲ 5ἰη]οβϑηθβς 
18 186 ἐουπάδίίοη. Τς πιυγαὶϊςιὶς οχρὶδ- 
ΠΔ[ΟΩΚ5, διιοβ δ8 [δὲ τίς δυρροϑθεβ τὰς 
ἰεπιρίεν ἴο πᾶν Ὀδθη ἃ πδη, ΟΥΎ ἴῃς ἩΠοὶΘ 
Θ06η6 ἴο ἢᾶνς ἴδκοῃ ρἷδος ἰῇ ἃ ἀγθᾶπὶ οσ ἃ 
ἴγαηςς, ΔΙῸ ΘΟΠΙΓΑΙΥ ἴο ἴπ6 ψΒοΪ6 ἴθηοσ οὗ [ῃ 6 
πλΙτΑῖϊτε, Βιυΐξ ἰῃ δάπχτης (μα Ὠἰϑίοσυ οὗ 
ἴδε ἰεπιρίδίίοῃ 85 ἃ πδιταδίίνο οὗ ἔδοϊβ, ἰὶ ἀοεβ 
Ὡοῖ ἔο]]ονν (δαὶ ψψε ἅσε δουπά ἴο δεβίζῃ ἃ 
ΓΕΆϑο. ἴοσ ἴδοβε ἔδοί5, οὐ ἴο ὀχρίδίῃ ΨὮΥ {86 
ὝΕΙΕ Ρεσηϊ το ἴο ἰδία ῥρίδοθ ἴῃ [86 ἸΏ ΠΟΥ 
πλιταῖεά. Με Κηον παῖ Ομγίϑε ποτ [ῃ6 
ΨΟΙῪ ΠηΐΩΡ ννᾶ8 Ὀγογηϊβοὰ ἴο πηδῃ 85 (δ 6 
δηϊδλξοηιΞί οὗ δαίδῃη: νὰ Κηονν ἴπαΐ Η 5 πϊϑϑίοη 
ττουρῃοιξ 15 ἃ σοπῆϊος τ ἴπ6 ρόνγοῖβ οὗ 
ἀλγκηθβα: δυΐϊ νὰ Κπο ἴοο ᾿ἰ6 οὔ 186 
ςουηβεῖβ οὗ Οοά οΥ ἴτε νυ ϊο5 οὗ ϑαίδῃ ἴο 
ἐχρ δίῃ ΜὮΥ ἴΠε τεπιρίδεοη βου πδνὸ Ὀθθη 
ἀεβίγτιοά ἀπά ρεττηοά ἴῃ [158 ρατϊσυαν ἕοστη 
ταῖπεγ [μδη ἴῃ οἴμεσγβ. ὙΝ ἃ ἸΏΔΥ δὲ 5υγε, ον" 
ἐνεσ, [παῖ [Π6 δβρί τις νυ! ἢ ταΐδοα οὈ)θοιςίοΠ5 οα 
τηἷ5 στουπάὰ ψου]ά πᾶνε θθθη ΘΟΌΔΙΥ τεδαγ 
ὙΠ 5 πη ]τ οὐ)εςίίοηβ μβδά Δὴγ ΟἵδοΣ πιοάς 
οὗ τοπιριίδίοη Ὀδοη παιταϊοα ἱποῖοδά. 

1. 9 δε “ρ'γ! ἢ} 1 6. ὉΥ ἴ6 ΗοΙΥ ΟΠοκί. 
ἸΝνιο 72: ,.---οι, 1, 

δί, Μασγκ βᾶυς, "ἴδς δρίγις ἀσίνειῃ πἰπὶ ἱπῖο ἴδ6 
νά οσ658.) ὍΤθο ἰλησιάσο οὗ 51, υκὸ (ἰν. 
1) Βῃουϊὰ 6 ᾿ἰζογα  :αηϑ]λίθα “ νγὰβ Ἰοὰ ἐς 
(6 δρίπῖ;" --ἂὴ οχργεβϑϑίοῃ Ὡς ἢ ὈὉΥ [196] 
ΤΏΡ Ὀ6 σοΙῃΡΔΌ0]ς τ τῆς συρροπιίίοη οὗ 
ἃ νἱβίοῃ (ςοξ δν. ἱ. το); δυξ ψεϊςἢ Ἄσδηποῖ δ 
80 ιτιιηἀδογβίοοά Ποῃϑίϑί ΒΕ ἢ τς ἴδοοῦ οὗ 
τὰς παισίν δηὰ ὙΠῺ πὰ ἰδησυάᾶγο οὗ πα 
Οἴδβοσ Ευδηρο !ϑῖβ. 

᾿ 88, Μαγῖκ αι ΕΥ̓ ροἴδοοα ἴῃ Τοεπιρίαϊίοη 
»»πεάα!εῖγ αἴου 186 Βαρίὶ Ηδῦςο ἴδ6 
δυθηΐβ γοοογάρα ὮὉΥ δῖ. [οδῃ ἱ. 19-51 πηυδί ὃὉ6 
Ρἰδοοά δον 16 Τοιηρίδιίοη; δηὰ ψὸ πηιυϑὶ 
80 14 οὖ [ογὰ τεϊυγηοὰ ἔτοῃ ἴδ 6 
ἐν Ἐ μωιφδις ἴο Βεοῖδαῦατγα (ΟΥΓ γαΐμεν Βεῖμδηγ) 
Βεγοηὰ Ϊοτγάλῃ, δηά ἴδετε ἀχδίη πιεῖ ἴῃς Βδρ- 
[ἰκ. Τῆε ονρηῖδ Ὀεΐϊνοοη οὐγ 1 ογάβ Βᾶρ- 
εἰ5πὸ δηὰ {με ἢἤτϑε Ῥάβϑονοῦ οὗ Ηἰ5 σηϊη 5 
1 (ἢυ5 6 ἀτταηρεοὰ 45 ἔοϊϊονβ: (1) [86 
Τοεπηρίδεϊοη ; (2) 6 ὀυθηῖβ τεσογάδα ἴῃ [οδη 
ἦν, Ι9-51; (3) ἴῃς Πγβῖ ᾿ἰουγηου ἱπίο Οδίιϊθο, 
δηἃ (Π6 τηδιτίαρο αἵ Οδηδ; Ὁρ {πὸ νἱϑῖῖ ἴο 
Οδρογπδυτῃ; (5) ἴπ6 τεΐυτστι ἴο [Θγιιβαϊθτη ῸΓΣ 
ἴῃς Ῥάβθονεσ. ΤΒδβα ονθηΐβ νου ]ὰ ργΟ ΔΌΪΥ 
ΟΟΟΟΡΥ͂ ἀθοιῖ ΘΕΥΘΏΥ ἀΔΥ5 ΟΣ ἃ {Π{Π|6 ποσὰ (8668 
ΑἸϊἰπίοη, "Βαδί. Ἀοχμ 11. 224), δηὰ ςουὰ αἕ 
411 ἐὐυθηῖβ δ6 σοποϊυάοὰ Ὀεΐογε [ἢς Ῥάᾶβϑονοῦ οὗ 
780, ὙνΒΙ ἢ ε}1} οἡ ΑΡρΓΊ] οἵϊ (Οτέβνεὶ!, ἐ Ὠ158.᾽ 
ϊ. 112), (οΥ τπδῖ οὗ γ82, ψΒΙΟΝ 611 οα Αρσὶϊ 
τότ; 866 1 οὐνίη, ἐ Βδϑα ϑδοσὶ, ἢ. 177). 

ἑπῖο ἐδὲ «υἱϊδεγηε..3 ὍΠῈ ϑοθηθ δεϑρηδὰ 
ΌγῪ ττδάϊοη ἴο οὖν [ογδβ Τειηρίαϊίοη 15 ἴΠ6 
ὙΠ] Ἔτη 655 οὗ Οὐδγδηϊδηίΐδ, ζΟΥΤΊΟΥΙΥ ο811δ {ΠπῸ 
τ] ογηθβ8 οὗ Ϊεγίομο (]οδϑ8. χυὶ. 1). Τῆς 
ταουπηίδ!η οὗἨ Ουδλγαηϊδηΐδ ἴο ἴῃ6 Ν. οὗἉ [ἐγῖςῃο 
ἴῃ ῬαγΓΟΌΪΓ 16 (86 δα οηδ] ρἷδος οὗ [6 
τηϊτὰ τετηρίδοη. (δες Ἀοδίηβοη, ’ Ῥαϊοδίίης,; 
Ἰϊ, ς 52.) 

ἐο δὲ ἐε»ερίεα 9 ἐδὲ ἀευϊ)] ϑίχδυϑβ σεὐεςῖς 
[ἢ6 παιτδῦνε οὗ ἴμς ἰοτηρίδίίοη οα {πΠ6 σγουπά 
(δαῖ ἐδέγο ἐς πὸ ἐρυΐ, ἀπὰ τηδὲ {6 δε] ἴῃ ἢ 5 
ἐχἰβίεηςς γγ858 Ὀοστονγεά ὈΥ ἴῃς [6ν)ν]8 ἔγοτῃ [ἢ 6 
Ῥεγξίδηβ. ΕῸΓ ἃ γεξιϊδλίίοη οὗ ἴἢε {ΠΘΟΥῪ {παῖ 
τῆς Ὀε]ο ᾿ῃ δηκεοῖβ, σοοὰ δηά οὐδ, νγἂβ ἀογνοά 
ἤοτη ἴδ! Ῥογβίδῃβ, δεῈα Ὀσ. Ριυιβεγβ "1 μεοίυΓο8 
οῃ δηΐεϊ, Ρ. ξ2ς, “εᾳ. Βυῖ ἴῃ τῆς ρτγοϑοηῖ 
Ρἶδοβ νγὲ ἃσῈ ζοῃοθγμηεα ΟὨΪγ ἢ (ἢε θΕ ]ο ἴῃ ἃ 
ῬΕΓΞΟΗΔ] ἴοι ρΡίοσ, 056 οχΙβίθῃςε 5 ΟἸΘΑΓΙΥ 85- 
βϑεγίοα ἰη [πε Ὀορίπηΐηρ οὗ ἴα ὈοΟΚ οὗ [οὔ͵ ἀπὰ 
ἃ5 ΟἸΘΑΥΪΥ ἱπιρ] δα ἴῃ [Π6 πασταίίνε οὗ ἴῃς ΕΔ]]. 

Ω. ,ονῖγν ἠαρ" αμά ζογῖ κί δεἢ Α5 ἀϊὰ 
Μοϑεβ (Εχοά. χχχῖν. 28) δηά Ε}Π}δἢ (1 Κἰηρβ 
χῖχ. 8). Ετοσῃ [8656 83 Ὑ7Ὲ]]} 85 τοῦ ἔπ 
ἰδηχυάᾶρε ὁΐ 81, [ὐυκο ἵν. 2, 1ἰ 15 πιδηϊΐεσῖ τη δὲ 
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ὅ Ὅευι. 8. 

3. 

Ἔε οἱ. 

5Τ. ΜΑΤΊΤΗΕΥ͂. ἹΝ.Ψ 

 Απηὲ ψῆθη τῆς τεπηρῖοῦ σᾶπις τὸ 
ἢϊηλ, με 8414, [Γ του Ὀς (ἢς δοη οὗ 
(ὐοά, ςοπιπχδηά τπδὲ {Π 686 8ἴοη 68 ὃ6 
ταδάς Ὀγεδά. 
. 4 Βυῖ Βα δηϑνεγοὰ δηὰ ϑαἱά, [{ 18 
ννγτίεη, ᾿Μδῃ 5}4}1 ποῖ ᾿νε Ὁ Ὀγεδά 
δίοῃς, διιῖ ΟΥ̓ ἜΥΘΙῪ τγογά τῃδΐ ρῥτο- 
τεαάκξιῃ οὐ οὗ {πε που οὗ Οοά. 

ς ΤΠεη τῆς ἀδν!] τἀ Κεῖ Πίπιὶ ὕρ 
ἴηῖο 1Π6 ΠΟΙΥ οἰτγ, Δηά 5εςίειἢ Πἰπὶ οη 
ἃ Ρίπηδοὶϊς οὗ ἴῃς τεηλρὶς, 

6 Απὰά 8411 υηΐο ἢἰπι, [Γ ἔδοιι Ὀε 
τε ὅϑοη οὗ Οοά, ςαϑὲ {ἢ γϑε] ἀονη: 
ἴον ἰζ 8 τυϊτίςη, πε 5}4]} ρίνε ἢ15 
Δηρεὶς σἤαγρε οοποογηίηρ [ἢ6ς : δηά 

{ν. 3-ἰο. 

ἴῃ ἐλεὶγ ᾿απά8. ΠΕῈῪ 5.41} θεαγ ἔῆες 
ὕρ, ἰεβὲ ἀΐ᾿ ΔΠΥ͂ {ἰπὶ|6 που ἀ45ἢ ΤὮΥ 
[οὐξ δραἰηϑῖ ἃ βἴοης. 

7 Ἶαεβυ8 δαἰά υπηΐο Πἰπι, [᾿ ἰ5 τντ τε 
ρλίη, “ἼἽΓΠου 8ῃ8ῖϊ ποῖ τεπιρὶ τῆς ",(ὕξαε ὁ. 

1, οτά τγ σοά. ᾿ 
8 Αραΐη, τς ἀδν! ταἰκείῃ Εἰπὶ υρ 

ἰηῖο 4η Ἴχοεεάΐϊηρ πίρῃ τηουπίδίη, δηὰ 
δῃεννεῖι Ἀἰηι 4}} τῆς ἰκϊηράοπιβ οὗ τη 6 
γνοῦ]α, δηά τῆς ρίογγ οὗ τῆεπὶ; 

Ὁ Απά 5841} ἀπο Πίπι, ΑΙ] τἢς8ς8 
τὨΐϊηρβ Ψ}1 1 ρῖνε τῆεα, ἱξ ἐδουι νυν 
[8}] ἀονγῃ διὰ ννουβῃ!ρ πι6. 

Ιο ΤΒεη δ ε805 υπηῖο πὶ, 
ει ἐδεε μδηῆςα, ϑδίδη: ἔοσγ ἰδ [18 

τς ἕςξ 15 ἴο Ὀ6 υηάοτγοίοοά ἴῃ ἴΠ6 5[τςΐ 56η56, 
οἵ οαδἴίπρ ποϊμίηρ. Εσοιῃ 81. Μαγκ ἱ. 13 στὸ 
ΤΑΥ͂ ἰπέον [πὶ [656 ἔογγ ἀδγ5 ψετὲ τερασγά θὰ 
ἃ5 ἃ Ρογίίοη οὗ ἴδε τειηρίαϊίοη, δ ἰοαϑὶ 85 ἃ 
ῬΓΟΙΠπ ΠΔΥῪ ἴἰο (πο ΠηΔ] 455αιυ]ἴ8. 

8. 1 ἐδοι δὲ δὲ ὅοη 9" Οοάὐ Α5 Ης μιδὰ 
ΘΒ ΕἾΥ Ὀεΐογο δε ῥγοοϊαϊπιθὰ ἴο θὲ ὉΥ τὴ6 
γοῖςο ἴτσοηὶ ἤδάνοη, Τῆς ννογαάβ οὗ [Π6 τοτηρίοῦ 
ΔΥῸ ποῖ ἰηϊοηάοα ἴο Ἔχρσγοββ ἃ ἀουδῖ, Ὀυϊ 45 
84Πη ἱπάπιςοτηοηΐ ἴο Οὖγ ]νογὰ ἴο ὀχογοίδε Η 5 
ἀϊνίηο ρονγοσ ἴο τεϊϊονς Ηΐ5 μυηρογ. 

4. απ :δαἱ] ποὲ ἴΐυε ὃν ὀγεαδ αἰἱοπε, 49". 
Ετγοπὶ Πευξ, νἱ.3. Οἰοά δοοογάϊηρ ἴο 16 
ἸΧΧ (αὐογά 15 ποῖ Ἔχργεββθοά ἰη [86 Ηοῦγον). 
ΎΤΠο τηοληΐηρ οὗ οὖν [ογὰ 5 ΓΟΡΙΥ νν}}} 6 δοσῖ 
866 ΟΥ̓ τοξεστίης ἴο [πε οοπίεχί οὗ [ἢ οἰϊὰ- 
[ἰοη. Τα [5γ86]}65 νεῖ ἴθὰ ν᾿ ἢ πηδηηᾶ, 
Ὑ ΒΟ ννᾶ8 Ὀγου ουϑΥ ὑπκπονῃ, (Πᾶΐ (ΠΟῪ 
ταῖζπί κπον (παῖ πιδη ἀοίἢ ἢοῖ ᾿ἰνα ὈΥ Ὀγεδὰ 
δίοπο, δυΐ ΕΥ̓͂ 411 τῃδὲ Ργοοθεάδίῃ ουΐ οὗ 186 
τοῦτ οὗ τῆς ,ογά, 2.6. ὈὉΥ Δηγτδίης Ὡς ὰ 
μιᾶ5 ρἰεαϑεὰ Οοὰ ἴο ογεαῖς δηὰ ἂἀρροϊπί ἕο 
τῆδλξ Ρυΐροβθ. 80 οὖῦ ἴογάὰ ἰπ οἴδθοϊ γθρ 65, 
“ΜΥ ἀυϊγ ἰ5 ποῖ ἴο ὑγονϊάς οοά ἔοσ τη γϑε]Ὲ, 
δυῖ ἴο {γιὲ ἰη Οοὐ᾽ 5 ροννεῦ ἴο ϑιίδίῃ πης, 
Η!5 ὅδοη, ἱπ {ἢ ]5 νυ] ἄογηθ55, 488 Ηὸ ϑυκίδιηδα 
[ϑγϑδοὶ Ηἰβ ϑδοη οἵὗἉ οἷά, ΟΥ̓ δυςὴ πιθδηβ 45 Ης 
ΤΩΔΥ͂ ΡΪ]6496 ἴο δρροϊηΐ, 

δ. ἑαζεὲδ δὲνι τῷ ἱπίο 1δε δοῖὶγ εἰΐγ, ὦ. 
ἼΒΕΓα 15 ποιῃίηρ, ἰη ἴπε παγταῖϊνο ἴο ἱπιρὶγν τμαΐ 
[815 ἴοοϊκ ρίδος ἴῃ ἴπ6 βρι γίζ, οὕ ἰῇ ἃ νἱϑίοῃ, οσ 
Ὑ45 ΔηΥ Πρ οἶκε (ἤδη ννμαΐ [ἢ6 ννογάβ Ὡδῖυ- 
ΓΑΙ βυρρεβῖ, δὴ δείυδὶ θοα ῥσθθθῶςσθ οἢ 
[Π6 Ρἱηηδοῖθ. [πάἀεεὰ [18 566 Πὶ5 6ϑϑθπίδ] ἴο 
(ἢ τα] γ οὗ [6 τοιηρίδείοη. Αἱ ἴδ 54π|ὶ6 
{{π|6, ποι Πϊηρ 15 βαἰά οὗ ἴδε πιᾶπηογ ἰῃ ψἢϊοὶ 
ΟἿΓ [,ογὰ ννᾶβ σοηγεγοὰ ἔτοπὶ ἴπ6 νν] ἀο 655 
ἴο ἴπε Τεπιρίς, τυ βεῖθεγ ΟΥ̓ πδέυΓᾺ] οὐ 5υρεῦ- 
ὨδῖΌΓΑΙ Τη6ΔΠ5, ΠΟΥ οὔ ἴπε {Ππι6 οσσυρίοα ἰη (ἢ ς 
ἴγαπβῖ, Ὅῃὸ Ἰἰδλησυδρε οὗ 81. ὺκὸ, “6 
Ὀγουρῃξ (16) ᾿ἰπὶ ἴο Τ[6γιβαϊθπι," 56 θ 18 
τλῖδεσ ἰο ἀσβοσῖδε ἃ ΠΔ ἡουγηεγ. 

4 ῥίηπαεῖε.] [πὶ ἴμε οτ σίμαὶ ἐδε ῥίπεπαείε, ἰπ- 
ἀϊοδξης ἃ 5ίηρίε ρατί οἵ ἴ6 Ὀι]άϊης, Ρ6Τ. 
λρ8 ἴδ ἀρὸχ οὗ (δε τοοῖ, Οσ,, 85 ϑοπῖδ ἱπίοσ- 
Ργεῖ, ἴῃς δας] οτηθεηῖ. ([ἰ ἰ8 εἶθᾶσ ἔσοπι Εὐπιδοῦ. 
Ἢ. ΚΕ. ἃ. 23, τῆλε “ἂς ρνἰππδοῖς᾽ νγδ8 ἴδε 
νν6}1-Κπονσῃ πᾶς οὗ ἴδε ργοϊεςπε επὰ οὗ 
186 τοοῦ, ποῖ τνγᾶ8 ϑυττουπάοα ὈΥ̓͂ ἃ Ὀατ16. 
τηθηῖ. Οξ. Νν εἶϑ8, Ρ.ὄ 1170. Ε. Ε. ἃ) 

Θ. 3ῶἷν 1 ἐξ αὐτί εη, 6.1 ΤΏεβε ψογάβ ἃ9 
{ΠΕΥ 5ἰδηὰ ἰῃ ἴῃ οιβὶ ἀο ποῖ δρροᾶσ ἴο 
δὲ 4 ἀϊγεςΐ ρτὸ οὗ τῇς Μεββίδῃ, δυΐ ἃ 
ὁπογαὶ ἀεβοτιρίοη οὗ ἴδε ῥγοίεςξοη αβογαάρὰ 
δ Οοὰ ἰο ΗἰΞ5 βογνδηῖβ. [πη [8 βεῦϑε ἴΐ 5 
ἰηάδοοὰ ΘΠ ΠΘΠΕΙ͂Υ ἀρΡ Ι 8 8]6 ἴο οὖν Ἰμοτγά, Ὀυϊ 
Ωοΐ ἴῃ ἴδε βδεῆϑε ἴο Ὡς ἢ ἴδ6 τετηρίον ρεσνεσῖβ 
ἰξ 45 4η ἱπάπιοοτηθηΐ ἴο τειηρὶ Οοά, δεεϊσης 
ἐμως τὸ, ἴῃ ογάοσ ἴο ρυΐῖ Ηἰ5 ῥγοχηΐβο ἴο 16 
Ῥτοο 

7. Τοι εφαΐ! ποὶ ἐενιρὲ, Ὁ] Το ἐρηρὲ 
Οοὰ ἰ5 ἴο ρυΐϊ Ηἰπι ἴο τῆς ργοοί---ἰο ἀετιδπά 
ενϊάεπος οὗ Ηἰβ βοννεσ οὐ ν»}}} ἴο 16] ΗΙς 
Ῥτοπ ῖϑοβ, ἰηθίοδά οὐ νναϊτπρ ῬΑ ΠΥ δηά 
τευκίίηρ ἰη Ηἰπι. [πη 1815 βθῆβα ἴδε [5γδο 65 
αἱ Μαϑβϑδῇ ἰεπιρίεἀ Οοἀ ὉΥ ἀεπιδπαϊηρ νυδῖεσ. 
Ιη ἴῃς βᾶπι6 ϑθῶβϑε ΑδδΖ ργείθηάβ {πδὶ δες ψ}}} 
ποῖ τορὶ {πὸ 1 οτὰ ΌΥ δεκίηρ ἃ κίζη, βου ἢ 
ἜΧΡΙΈΞΒΙΥ Τςοιηπιδηδεὰ ἴο ἀο 50 ([538]. ΥἹἱ]. 12). 
Ουὖγ [μογὰ, ΟΥ οἰηρ ἴῃς ψνογὰβ οὗ Μοβεβ 
Πεουῖ. νἱ, 16), ᾿πηρίϊες (δα βυςὶ ἃ ἷδὶ οὗ 
οὐ’ 5 νογὰ, ΌὉΥ ςαβεπρ Ηἰπλϑ οὶ ἀονγη, νουϊὰ 

θ6 δὴ δεῖ ᾿ἶκὸ τπδῖ οἵ ἴῃς [8.2611165 ἂῇ ΜΔβ5δῇῃ, 
ποῖ οὔ ἰγυδῖ, Ὀυΐ οὗ ἀἰϊδίγυκι ἰη Οοά. 

8. αἱ ἐδε ἀὶπρ ον: φῇ δὲ τυονγ 4, Φ..1 Ἷῖ 
8 Ποῖ ὨΘΟΘΒΒΑΤῪ ἴο ἰῃαυίγο τυ βείθοσ [ἢ15 6χσ 
ΡΓΟϑβίοῃ 15 ἴο 06 υὑπαογϑίοοά 85 ᾿Πεγδὶ ΟἹ ἃ5 
Ὠγρεγθο ταὶ, [ἢ οἰἴποῦ οᾶϑς [86 νἱβίοη πηυδῖ 
Ὀς τοραγάρα 45 βδυρογηδίυγαὶ, δηά 845 ἐπιγδοΐπς 
ἔλυ τόσο ἴθδη [Π6 ογα ΠΑ, ργοβρεςὶ οὗ ἃ νἱὰς 
ἰδηάβοδρε Ποπὶ ἃ πἰσὴ τπιοιηίδίη. ΤῊδ δυρετ- 
ῃδίυγαὶ οπαγδοῖοσ 15 5{}}} τηοσγε οἰ θαυ τηαγκοὰ 
μὲ (π6 Ἰδληχυλρε Οὗ δ[. 1νυκο, “ἸῺ ἃ πιοιηεηῖ 
οὗ ὕπιο." 



Υ. 11---τ4.} 5.ΤΟ ΜΑΤΤΗ ΕΥΡ. 1Ν. 

ΡΣ 6. γγγτῖεη, “ἼΒου 58ι]ξ τνογβηΐρ {πὲ 
20. ΤΙ οτὰ τὴ Οὐά, δηὰ ᾿ΐπὶ ΟΠ]Υ 588}4]ὲ 

ἴπου 5εγνα. 
1: ἼΠεη τῆς ἀεν! Ἰοάνθῖῃ ἢΐπὶ, 

»μκ΄'.͵ δ4Δ:ἀ, Ὀεμο]ά, ληρεὶβ σᾶπιε δῃὰ τηϊη 8- 
1. τῷ. τογοά υπίο ἢ΄πι. 
ὭΚα. 1 4 Νον ψβεη 7εβι5 μδὰ Πελγά 

10. Τ2οι "δα «υογδὲρ, (5 ..] ΟἸεὰ δοςογά- 
ἴὴρ ἴο Ὁ 1ΧΧ οὗ Βευῖ. νἱ, τό, ἐχοερὶ [δῖ 
β6 Ὑγ ΓΞ" ἰ8 βισιτυϊοὰ ἴογ “ ἔεδσ." Τῆς 
ἔολτ οὗ ἴδε 1,οὐὰ ΟὈΥΟΙ5ΙΥ ἱπλρ]165 ἃ ρσγο]δὶ- 
το οὗ ἔλ]ῖϑεα νγουβῃ!ρ; δηὰ ἴδε ἰδηχυᾶρε 15 
τὸ ΡΣ ἴο ἴμδῖ οὗ [πὸ Τειηρίδίϊοη, 

Βὸ ογάδγ οὗ [Ὡς ϑοοοηά δηά {μἰγὰ ἰετηρίδ- 
το ἰ8 Ἰηνοσίεα ἴῃ {πὸ Ὠδιτσδίϊνε 45 αίνθη Ὁγ 81, 
1Κ6: Ὀυϊτῃς Ἰδοῦ ἀο65 ποῖ, κὸ 51, Μαϊδεν, 
0.56 ΟΓΩ5 ΠΏ ΡΙ Υἱης ΟὨΓΟΠΟ]ΟΣΊΟΔ] βεαιιθῆςε. 
δῖ, Μαίμονν 5 ἀρρδδγβίο ὃε γε σΠΓοποϊορίοδὶ 
οτάεγ: (1) ἔγοια (6 ι.5δὲ οὗ ἴδε ψογὰ 2δεη ἴῃ 
ΝΕΙΒΕΒ 5, 1; (2) ἔγοτῃ ἴπ6 πδίιγο οὗ [ες 
κειηρίδιουβ σίβίης ἰη ἀδξτεε ἴο ἴῃς 451, [ἢ 
(Πὸ ἢγαί δηά ϑεςοπά ϑαΐδῃ ὑψόσ ἢ 5υῦ- 
Ἐ]ΕΙΥ δυχεεπίηρ δςβ: ἴῃς ἢγϑι δΔῃ ΔΡΡΑΓΘΏΠΥ 
Ἰηποςεδηΐ σταϊβοδίίοη οὗ ἃ Ὠδίιγαὶ ᾿τδηῖ, (ἢ 6 
ϑεςοηά δδνίης ἐνυθῃ [ἢ6 ἀρρεάγδηςθ οὗ δ ἰδιά- 
ἈΌ]ς Ἤοοηβάεηςο ἴῃ ; ἴῃ τὰς (Πἰγάὰ, ἢς 
γον οἱἵ᾽ ἀἰβξιϊϑε, δηἀ ἄρρεβϑγβ ὈΟΪΑΪΥ ἴῃ ἢ 15 
ΓΕ Ἑδαγαςῖοσ. [{ 18 ροϑϑῦὶς (δὶ 81. χυκο 
ΤΆΔΥ ἤᾶνε [0] οννοὰ ἃ Ἰοςδὶ ἀσταηρεπηεηΐ ἀδ- 
βου ϊης ἴῃ ἴννο [ετηρίδ 8 ἴῃ τῆς τ] ογ- 
1655 δείογε ἴδε πεστηθάϊδίς οὴα ΜΙΝ τοοῖκ 
Ρίδος ἴῃ [Ἐγυβα]θπ,. 

“ Μαεαιβδβαυβ δοὸ ἰοιροσὶβ ογάϊηθ ἀθβοσίδι 
ἌΣΒΌΪ[.5, αυο ἕλος κυπί. [υυσᾶ5 φτδάδι μετα 
οὐϑογνδῖ 1η Ἰοςΐβ, εἰ ἀθβοσγ δὶς ἀδβοσίυπ), ποῦ» 
ἴσπι, τετρ] πὶ." (Βεὴ 

Τῆς ουοηΐβ τεοογάδα ὉΥ δῖ. οδη ἱ. 19- 
ἵν. 2, τηυϑὲ δ6 ρίας ἱγησπηθϊδιοὶυ δέου τῃς 
Τειηρίδ[οη, ἀπά ἴμο56 σπαρίεγβ νου]Ἱὰ ἴπετο- 
ἴογε, ἴῃ ἃ σοη που πδγγαῖϊνε οὗ οὖγ 1 οτγὰ 5 
16, 6 ἰπϑουίοα θοίνγθοη νοῦϑοβϑ Εἰ πὰ 12 οὗ 
ἴῃ Ῥχοβεηΐ σπαρίοσ. ὅ66 δΔῦουβ ΟἹ ΥῈ56 σ᾿. 

12-17ζ. ΤῊΕ ΒΕΟΙΝΝΙΝΟ ΟΡ ΟᾺ [ΟΚἈ. 8 
ΜΙΝΙΒΤΆΥ ΙΝ ΟΑΙΣΚΕΕ. 

12. οαυ «υδεοη «6:2 δαά ῥεαγά, (5.71 ΤῊΟ 
ἴτυε τεάϑοῃ ῬΕΥ [ε808 ἀερασίθα ᾿ηῖο Οδ]δϊες, 
τυὺῆϊςἢ ττᾶϑ υηάδος Ἡοσγοῦ Β }υΥἹϑα!ςοη, 15 50» 
ΡΙΙεὰ Ὁγ 51. [οδη ἰἷν. ἰ: “ Τῆς 1,ογὰ Κηεν μον 
πε Ῥῃδγϑοεβ μδὰ μεολγὰ {παΐ [6805 πηδάδ δηὰ 
ὈαρΕΖεά πιοσε ἀϊβοὶρ]65 πη Ομ η." ΤὨονογὰ 
τοηἀοτοὰ ἀεραγίεά ἸτᾺΡ] 165 τυ άγανγαὶ ἢ 
ςοιηράγδῖνα ΟὈΒΟΌΣΙΥ, ποῖ (πογεΐοσο ἔγοτῃ [Π6 
τοισειηθηΐ ἴῃ [ἴῃς ὙΠ] ΟΓΏΕΞ5, {ΠῈ 1Α5ῖ υἷδοθ 
τιοηποποὰ Ὁ 5... Μαῖζδεν, Ὀυϊ ἤγομι βοπὶς 
Τάοτα Ρυθ]1ς σεβίάθηςς οπλτο ὉΥ {Π6 Ἐνδη- 
κε ϊ5ῖ, ΤΟ ομϊβϑίοῃ 15 50] 16 ἃ ὈΥ δῖ, [ο᾽π 8 
Δεοζουπὶ οὗ οἱὖιν Ἰ ογά 5 τσ ἴῃ [υάθ8. 
δῖ. Μασκ (ἰ. 14) ἄξτοοβ νι 81. Μαϊίζδονν ἴῃ 
Ἀχίης [8 ροὶπί 45 ἴδε ἀδῖο οὗ [ομη 5 ρσίϑοη- 
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παῖ Ἰομη νγὰβ ᾿'σαϑὲ ἱπῖο ργίβοῃ, μα ἐῶ να 
ἀερατγῖεά ἱπῖο (σΔ|1|6δὲ ; “;. 

12 Απα ἰεανίηρ ᾿ΝδΖαγείῃ, ἢς σδπης 
Δηὰ ἄννεὶς ἰη (ὐδρεγηδιιπι, Ὡς ἢ 18 
ὕροη τῆς 868 σοδϑβῖ, ἰπΠ [ἢ6 Ὀογάςτβ οὗ 
Ζαῦδυΐϊοη ἀηἀ ΝΕρδ.ΠΔ]1πὶ : 

14. Τῆδῖ ἰτ ταῖρῃς θὲ ἔ]Η]1εἀ Ὡς ἢ 

τηοηῖ, δηὰ ὅ8ι. [οδὴ (ϊ. 24) ἱπά γος Εἶν οοἰης! 65 
νὴ τ επὶ ΟΥ̓ ἱπ πλδίπρ ἐμὲ [818 ουθηΐ νγᾶβ 
ὍΘΑΓ αἴ πδηά ψψηθη ΟΣ Ἰμογὰ νγᾶβ ἰη [υάοδ, 
ιιδῖ θείογα ἢ15 ἀδραγίυγε ἰηΐο Οδ]}}166. δῖ. 
ΓΚ (1. 19, 10) στροηίοηβ ἰἃ δαγίΐεγ, οὔ- 
ὙἹΟΌΒΙΥ. ποῖ ἰῃ 8 ΤσὨΓοΟΠο]ορίςαὶ ρῥίδος, δυΐ 
ὙΠ ἃ τνἱονν ἴὸ γίνης ἴπ6 Θηῦγε δοςσουηΐ οὗ 
186 Βαρεϊξὲ ἰῇ ομὸ παστδίϊυα, 

δε ἀερανγίε4 ἱπίο Οαἰ)εε.7ὺ ΤὨΪϊ5 5 ουν 1 οτγά 5 
ϑεσοηά νυἱϑὶς ἴο ΘΔ! 116 αἴζοσ ἴΠ6 σοπιπΊθηοο- 
πιεηΐ οὗ ΗΪ5 τη ΞΊΓΥ, [6 5λπ)Ὲ 85 ἴδμαΐϊ τὸ- 
ςογάσα ᾿Υ 81. [ολη, ἱν. 3. [Ὁ [ἢ]58 ἀοραγίιγο 15 
ἴο Ὀς τοραγάδά 45 ἃ τεζἰγεσηθηΐ, 1 εσχρίδίη 
[ῃς ἀΠΠου  Υ ἴῃ [οδη ἷν. 44, πεσε Ης 15 βαἱά 
ἴο μᾶῦα ροῦθ ἰηΐο Οδιπθο, θοςδυ8ε ἃ ργορῆεῖ 
δᾶ5 πο Βοῃοὺγ ἴῃ ἢΐβ ονντ οουηῖτγ. Ὅὅδὲο ἰη- 
Κουτηοάϊδῖο ουθηῖβ, οὐγϊ το Ὀγ 81. Μαίζβονν, ἂγὲ 
1:6 ἰΕ5ΕἸΠΊΟΩΥ οὗἁὨ Ϊοδη ἴῃς Βαριῖξι ([] ὁ ἱ. τ9- 
44); ἴδε ἤγϑι ς4}} οὗ ἔνε οὗἩἨἉ {6 Αροβίϊοβ 
(]οἙδη ᾿. 35-ς1); 186 ἢγϑί ᾿οιι ΓΟ ἴο Οδ}1|6ς, 
ΡΓΟΌΔΟΙΥ ἢ 1656 ἤνο ἀἶ5ς] 165 ; {π6 τηϊγδοῖὶς 
αἴ Οδηᾶ δηά υἱϑ ἴο Οδρογηδυπὶ( [ΟΠ ἰ1. 1.12} 
186 τεΐυσῃ ἴο [οτιιδαϊοπὶ ἴον ἴῃς ἢγϑι Ῥδϑβϑόνουῦ, 
δηά ἴῃς Ρυγποβδίίοη οὗ ἴπ6 τοπρὶο ([Θὁδη ἰἱ. 
11-25); [86 ἱπίεγνίοενν ἢ ΝΙσοάσηγιβ ([ὁδη 
1, 1-21); ἂπά [πε Ὀαρί5πι οὗ ἐϊϑοΐρ]65. ἴῃ 
[τάδ ([ὁὈδη ἢ, 22-16). ὙὍὙΠε σοηνοσβαίίοη 
στ τῃς νοτθδη οὗ δαιηγδσίδ ἴοοῖς ρίδος ἀυσίης 
τι ῖ5 βεοοπὰ ΟΌΓΠΟΥ. 

18, “π4 ἐεαυίηρ Νακανγεῖδ, 6 ὙὌὶβ 
ΥΕΓ56 18 ῬΓΟΌΔΟΪΥ ποῖ ἴο δὲ ἰδκβὴ ἱπ ἱπιτμδν 
αἰδῖε ςοη]υποϊίοη νυ (ἢς ἰΔϑοὶι. Τῆς εἰγουχη- 
δίδῃςθϑ ὈΠῸΘΥ ΠΙΟΣ οὖγ 1,οτὰ Ἰεῖ ΝΑΖδγοῖῃ 
ἴον (δρεγηδυπὶ ἄτα ρίνθη ἰη ἀεἰδὶ]} Ὁγ δ.. [κε 
(ν. τό 31), ψγῆο 4190 ἰηΐοιτηϑ υ οἵ ἃ ῬΓΕΥΟΙΙΒ 
πιὸ ἰη ψ Ὡς Ης ἰδυρῃὶ ἴῃ ἴδ ϑΥμδροβιιοβ 
οἵ Οα ϊεθ, θείης ρ]οσιβεὰ οὗ 411 (τεῦϑε 15). 
Ου πὸ ννΒοῖθ, "πὸ ϑθεπὶ8 τηοϑδί ργοῦδθϊο [Παΐ 
186 Ὀτεΐ ποῖος οὗ δ[.ὄ ὺΚς ἴῃ {158 νεσβο οοῃ- 
1λ1η5 ἴδε ΟἹΪΥ τεςογὰ ἰη ἴπε βυπορίςδὶ Οοβροὶβ 
οὗ [6 ουθηΐβ οὗἩ {Π15 βοοοηὰ υἱδιὲ ἴο Οδ]116ο, 
ΙΓ 15 ἀοβοτ θεὰ τιοσε ἴῃ ἀεί} Ὁ 8.1. [ομη 
ἵν. 43-54). ὙΠί5 ψννᾶ5 ΤΟ] οννοὰ ὉΥ͂ ἃ νἱϑιῖ ἴο 
οΥ 54 ο τι, πασταϊοα ἴῃ της ΠΕ Ἑσμαρῖοσ οὔ ϑ8ῖ. 

1Ὀὁδη, δἴεσ πῇς ἢ οὐ νογὰ τεϊυγηοὰ ἃ τϊγὰ 
τίη ἴο Ο4}1|66 ([Ὀὁδη νυἱ. 2). [{ ν)ὰβ Ῥγοῦ 88] 
ἄἀυγίης [15 (ΠΙγαὰ νἱϑι {πὶ ἴΠ6 ἐνθηΐβ ἴοο 
Ρίδος ἴῃ ἴπε βυπαρόριθ δὲ Ναζαγείῃ, ἴῃ σοη- 
βδεαυσηος οὗ ψὩΟΝ οἷν [οτγὰ Ἰοῖ τηδὲ μἷδοθ 
δα ννοηῖ ἴο Οδρογηδυπι. Ασςογαϊηρ ἴο (δὶ5 
Υἵενν, ἃ ρΡογίίουῃ οἵ 51, [0:η᾿3 Οοβρεϊ, ἔγοπι ἵν. 
45 ἴο γ΄ 47, ΞΒΒουά 6 1ηϑοτγιοα ἴῃ ἃ σοῃεϊηυου5 
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20. 

φΦ Ἰεαΐ͵ 
ο :.- 

νγ28 ϑρόκεη ὉΥ Ἐδλίδδ τς ριορβεῖ, 
ΒΑΥΊΠΡ, 

15 7Ἴἢε ἰλπά οὗ Ζαδυίοη, δηὰ (᾿ς 
ἰαπὰ οἵ Νερβιμδίίπι, ὧγ τῇς ννὰὺ οὗ 
(6 864, δεγοπά Ϊ]οτάδη, (σ411|ες οὗ 
τῆς (σεπε!]ς8 ; 

16 Τῆς ρεορῖὶς συ !οἢ 84[ ἰη ἀδιῖς- 

Ὠδιτδῖίγο δοϊμοοη [Π6 121} δηὰ σ1(}} νοῦϑο 
οὗ (δς ργοϑεηῖ ομβδρίεσ. ΤῊς (εδοβίηρ ἴῃ ἴδε 
δγῃάροριαο οὔ “ δὶ8 οὐγῃ σου " (ΝΑζαγείῃ) 
8:1 056 ΘΠ τεοοστάοά (ΜΔ. χῆὶ!. ς4; Μαγκ 
νἱ. 1), ἀρρεᾶῦβ ἴο πᾶνε Ὀξεη οἡ ἃ ἰδῖεῦ οὐζᾶ- 
δίοῃ, ἀϊβιιηςί ἔγοπι {πδὲ οὗ [ὑκα ἱν. τό. 

ἐγπαμ»ι.} ΟΥ̓ ΤΑΙ ΠΟΥ Οδρμάγηδυπι, δε οἱ 
ἴαρε 9.7 Ναδιρε, ῥρΟβ5: 0} 50 ςδ]ϊοὰ ἔγοτῃ (δς 
Ῥτορῃεῖὶ Ναπυπι, δηὰ δὴ ἱπάϊςδίίοη οὗ ἢ18 
Γεβίάεησεα ἴῃ ΟΑ]1|66 (Ρυβογ, ὁ Μίποσ Ῥσγο- 
ῬδΒεῖβ, Ρ. 357). ὙΠῸ ὙΠ]]ᾶρθ, Βουνευεσ, ἢᾶ9 

Ὦ ὈΥ͂ ϑοιὴδ ϑιρροβεά ἴο δε οὗ δῖε ογίρίῃ, 
85 ἰΐ ἰ5 Ὠονν Βεῦα τηθηςοηρά ἰη ἰῃς ΟἹὰ Τοεϑία- 
Τηθηΐ ΟΥ [16 ἜΡΟΟΤΡΗΣ [19 Ἔχδςῖ βἰζυδίοη 
8ὲ8 ὈδΘῺ πλδίῖοσ οἵ σις ἀϊδριο; Ὀυϊ {16 
Διξυχαοηῖς οὗ ΕἸοΓ ἐὐ χρὴ . οὗ Ρα]οβεης;, 
ἰϊ. 272.278, ΕῊρ. Ττ.), δῃηά πιοῦὸ σα ΠΥ 
[Π6 τοϑθάγοῆοβ οὗ Οδρίδίη ΝΝ Π]5οη 'π σοηποο- 
ὕοη νὰ (δε Ραϊεβίίμε Εχρίογδίίοη Εππά, 
βϑϑηι ἴο πᾶνε ἰάἀθηςβεὰ ἴ ἢ Τεὶ Ηυπὶ αἵ 
16 οογί- νεβίεγῃ οηά οὗ ἴδε 1, ἀκὸ οὗ Οεη- 
Ὠσβαγοῖ, Αἢ ἱπηϊεγοβίης δοοουηΐ οὗ [6 ὁχ- 
ολνδίίοῃβ ἴῃ [86 υἹ] ρα δηὰ ϑσγμάσοσυς οἵ Τεὶ 
Ηυπὶ νν»}}} θ6 ἐουῃά ἴῃ (6 ΡΑΡΕΣ Ρυ δ 5ποὰ 
ΌΥ ('ς Ευῃηά. Οτίρεπ (ου Μαῖξ χνυὶϊ. 24) 
δηά Ϊεγοπῖε ( 6 Νοπι. Η οὗγ.᾽ ἱπίεγργει 6 
ΔΒ ΟΔΡΕΓΏΔυΠῚ 48 Πλοδηης ἃ ουὐἱΐαρε οΥ 
Μεϊά4 φ εοπεοίαείοπ, ἴᾷε ῥσγόρεσ πᾶπῆς Νδῆιπὶ 
ΤΩΘΔΠΙης εοπσοίαηίοι; Ὀπὺῖ 11 158 τόσα ργοῦδοϊς 
{παῖ {Π6 νὴ] Προ νγᾶ8 Ὡδυηρα ἔγοτῃ δὴ ἰηάϊνι 8]. 
Οἱ δοοουηῖ οὗ οὖσ 1, οΓα 5 τεϑίάθηςς δ σᾶρεῖ- 
Ὠδιπι, ἰἰ 15 ο411οὦ Η15 οὐσῃ οἰ Υ, ςἢ. ἰχ. 1. 

16. δε ἰαπά οΥὶ Ζαδκίοη, 5.1 ΤΠ 8. ῥὑγὸ- 
ἀϊςτοη ἰ5 οἰϊοὰ ἴῃ ἃ ἔοττῃ ψῇηϊςῦ ἀΠΕε 5 σοῆ- 
Βἀ ΥΑΌΥ ἔγοτη ἴδε ΓΧΧ, δηά ψΒῖο ἢ σηυβὲ 
ῬΓΟΌΔΟΙΥ θ6 τεχασγάθα 85 ἃ ἔγεα ἰγδηϑἸδίίοη, οὐ 
ΤΑΊΒΟΓ ρΑγΔρίγαβο, οὗ ἴῃς Η ῦτεν, σοπιδίηΐηρ 
ἰηϊογργείδιιοη στ οἰλοπ. ὙῈΘ ῥγοευϊουβ 
ΔΠσἄοη πιοηϊοησαὰ ὈΥ 5δἰδῃ 8 οὐ ἰοά, ἴῃ 
ΓζοΟΏΒΘα Θηςς οὗ νυν ςἢ [Π6 χταπιπλδίςδὶ 5ἴσιις- 
ἴυγε 185 σμβδηρσοά, δηὰ (δ6 νψογὰβ “ἴπὸ ἰδλπά 
οὗ Ζαδυϊοη," ὅζς., ἃτε ρυΐ ἴῃ δρροβίξίοη ἢ 
“8ὲ ρεορὶς ψὨ]οἢ 8αῖ 1 ἀδγκποβϑβ.᾽" 
δι θδίδηος οὗ 86 ὈΓΟΡΒΘΟΥ ΓοπδΠ5 85 ἰη ἴδ 
οτρίηαὶ. Τὸ Ἰδηά οἱ, ΝΑΡΒΙΔΙΙ ἀπὰ ἴδ οουη- 
ΟΥ̓ Ὀεγοπά Τοτάδη ἃγὲ θΟΐἢ ΘΧργαβϑὶῦ πιθη- 
Ὀοποά 85 βιιεγίηξρ Ἔβρεςδῆγ ἔσοπὶ [ἢ ἰηγαϑίοη 
οὗ ΤΊΣΙ Δἴ ΒΟΡΊ ΘῈΣ (1 Κίηρβ χνυ. 29: 1: (Ὦσ. τ. 
26), ἃπά ἴδε86 σοιηςΓ168, 1 18 ἔογοίο]ά, 5}}4}} 
θὲ πιδάθ. φἰοσίοιιβ ΟΥ̓ ἴἢς ὑγεβθῆος οὗ [ἢς 
Μεβϑῖδῃ. ἴη 1Πυδβίγαςοη οὐ ἐμῆς ῬΓΟΡΒΘΟΥ, 
[86 Ευδηρο δὶ ἔγομπι {18 {ἰπ6 ἔοσι ἢ αγγαΐοβ 

5Τ1Τ. ΜΑΤΤΗΕ. ΙΝ. 

Βυῖ (86. 

ἷν. 15---τ18. 

Π688 8Δ}0} σίοδῖ ἰρῃς, ἂπά ἴὸ {πεπὶ 
νγΠἸΟἢ δδὲ ἴῃ τῃ6 τερίοη δηά βῃδάον 
οἵ ἀδδῖῃ Ἰίρῃς 18 βδργιπρ ὉΡ. 

17 ΔΓ τοηι τῃδῖ τἰπὶς [ε88 δερδη " Μαις 
ἴο ργεᾶςῇ, διά ἴο 88γ, βερεηῖ: ἔογ "τα 
τῆς ἰϊηράοπι οὗἁἩ Πδᾶνςϑῃ 18 δὲ μδπά. 

18 4“Απά 7εβ05, νγαϊκίηρ; ὃγ τὰς τ μὲ 

ἴη ἀεί} ἐδ ἐυεηῖ οὗ οὖσ 1οτγὰ 8 τιϊηϊβίγυ ἰῃ 
Ο]16ο. 

δεγοπαῖ 7ογάαη.}1 1 ἴμοϑ6 ψγοσβ ἅτ ἴὸ ὃ6δ 
ἴλκδη ἱπ {8εῖγ 508] 86η86, 85. ἀεποίηρ τἢς 
σΟΙΓΓΥ οδϑῖ οὗ ἐπὶ ἐἀβα τε νὰ πηυδί υηάετ- 
βίδηά ἴποηι, ποῖ 845 ἀδβο δίης ἴδε ροαίθου οὗ 
ΟἾΠΠ|6ς, Ὀυϊ 48 δά ἀϊης ἴο ἴξ ἔπε δαδοεηῖ οουη- 
(Υ οὗ Ρεγαϑ, 45 βδσιης τ 1 ἰδ οὔτ Ἰμοτα 5 
ῬΓόβθῆςσθ. Τῃὸ ἀμ ΠΟΥ οὗ σοηπί ΓΟ ΌΟΝ 
ΡΥ ΑΙ565 ἔτγοπι ἴπ6 αὐδτενίαιεα ἔοστῃ ἴῃ 
νοῦ [πὶ ΡΓΟΡΒΕΘΟΥ͂ 18 οἰϊοά. Ῥόγδᾶρα [86 
τηοβῖ παίυγαὶ ἱπτογργοϊδου οὔ 6 ἔΠ|οσ τογὰβ 
οὔ τδδ οτγἱρίπαὶ ἰ5 ἴο υπάογβίδηά ἴδε ὑγορβεῖ 
85 αἰνϊἀΐηρ ἴ[Π6 φοανγαγά σγορίοη ἰηΐο ΝΟ ρασίβ, 
παῖ Ὀεγοπὰ πὸ ἰογάδῃ δηὰ δ 1|οθ. Ὅνε 
δ ΒΑΓΑΪΥ τεηάοῦ, ψὮ δόλο σομηπιοηίδῖο 
πεν «Ζογάαη. Βαῖρεγιδρϑ ἴδε αἰ Π συ σοῦ] 
αἰβαρροαν ἰἔ τὸ δὰ πΟΓΟ ὀχδοῖ ΚΠΟΥ͂ οὗ 
[δ ῥ]δοθ σβοσα [838414}}᾿5 ῬΓΟΡΒΟΟΥ͂ γγὰ8 τσ τ δ, 
(δες τ. Καγ᾽ 5 ποῖε ἐπ ἰοε. Ἐ. Ὁ. Ὁ.) 

Οαἰδίεε 9 δὲ Οεμε 7 ΤῊ Ὡδλπιθ, Ὁγο- 
ῬΕΟΙΓΥ 5 σηϊγίης ἐδὲ εἰγαμξ οὐ ἀείγίεξ ὁ ἐδε 
Οερείδος, ϑϑότοβϑ ἴο αν Ὀ66η ΟΣ ΡΊΠΔΙΪΥ ρίνοῃ 
οη δοοοιηΐ οὗ ἴδε πεδίμβοη πδίϊοηβ 0 Γὲ- 
τηδιηθὰ ἴπ ἰξ δῇέοσ [15 οσουραίίοη ὈΥ ἴδ6 
ἰβγδεὶ ἴεβ {({πάξε5 ἱ. 33). Οαἰίρε, Βονγένεῦ, 
ΟᾶΠΊ6 ΘΑΓΙΥ ἰηΐο 086 459 ἃ ὈΓΟΡΕΙ Ὠδπιο ( [ο8}.. 
ΧΧ. 7), 8η4 566Π18 ΟΥ̓ ΙΠΔΙΪΥ ἴο πᾶνε ἀεηοίεά ἃ 
ἀϊκιγίςξϊ οὗ ἴτε {δὲ οὗ ΝΑΡὨΔ]} ([058. χχί. 32; 
1 Κίηρβ χυ. 29). ΤῊ]5 15 (ἢς ἀϊϑίγςϊ ἴο ὮΟΒ 
[ἢε ΡΓΟΡΒΘΟΥ οὗ 5αἰδἢ Θϑρθοίδ!}ν τοΐθσθ. Αἱ 
ἃ ἰδῖοσ ρεσίοά, ρεγῆδρβ οσίης ἴο ἴδε δρσγεδὰ οὗ 
(δε ΟεηΕ]6 ρορυϊφίίοη αἴεσ ἴπ6 σΔρΌν Υ, [δας 
ὨΑΙΊΘ νγ28 ι8εὰ ἴῃ ἃ υἱάεν ἐχίοηϊ ἴο ἀεηοῖς 
[6 ψ ΒοΟΪῈ πογίπεσγη ρασί οἵ Ῥαϊοδέπο, ἔογ- 
ΤΊΟΓΪΥ οσουρίοα ὉΥ ἴδε {τδ65 οὗ 58δομᾶγ, Ζδ- 
Ὀυΐϊοη, Αβδυγ, ἀηὰ ΝΑΡΒΏΙΙ, ᾿ 

18-2Δ. ΤῊΞ ΟΑΙἹ, ΟΕ ΕΚ ὨΙΒΟΙΡΙΕΒ. 

18. 4ηπ4 σ9“πἰὦ, δ᾽. ΤΙὨΐ8. οΔ1} 9θεῖ8 ἴο 
Ὅς (ἢ 884π|6 848 [δὶ παγσγαῖϊοὰ τὶ τῆοτα 
ἀεῖα!! ὉΥ δῖ.ὄ 1ωυκ6 ν. 1-11. Ἐγεη 1 ψὰ 
δάορὶ 8ι. Μαίμονν 5 ἀστδηροιηθηΐ, δηδ ρἷδοθ 
1815 εἐνθηξ δεοΐίοσγε {πῸὶ Βοδ]ην οὗ Ῥεΐεσγ᾽ 5 
τοι πογεϊη-ἶλνν, γεῖ 51. ΓὐΚε᾽5 ὩΔΥΤΔΓνο 566 15 
ἴο ἸΠΊΡΙῪ ἴδ: οὐν 1 οτὰ νγᾶβ Ῥγεν] οὐ 5} Κηονγῃ 
ἴο 8. Ρείοσ. [{{πὰ5 βιιξ,εϑίβ ἃ πδίυσαὶ πος 
οὗἨ τεοοηοϊϊϊης 6 ἀρραγεηΐ ἀἱϊ ΩΥ͂ 
Ὀεΐτνοθη ἴΠ6 ργεβεπί ραϑβᾶρὸ δηὰ δὴ ἱ. 41. 
[1 19 ἠδίυγαὶ το σοησϊιάς τηδὶ αἴτεον (6 ουθηῖξ 
ῃασταϊοαὰ ὉΥ 81. [οὔη (νοι, οχ ἴῃ τῃς 
οδϑὲ οὗ ῬὨΠΙΡ, ἀο ἠοῖ ᾿ΡΙῪ ΔΩ ἵνα ο8}}) 



ν. 19---24.] 

8ε28 οὗ (Δ]1δς, ἐᾶνν ἔψο Ὀγείβγεη, 
διμῦοη ΟΔ]]εἀ Ρεῖοσ, ἀπά Απάγεν ἢ18 
Βτιοῖθοσ, ολϑίηρσ ἃ πεῖ ἰηἴο τῆς 868: 
ἔοτ 1Π6ῈῪ σγ γα πος 

19 Απὰά ἢε 541 υπίο τἢςπη), Εο]- 
ἴον πα, δηά 1 νν}}} πιᾶῖζα γοὺυ ἤβῃοθτβ 
οἵ τηεῃ. , 

20 Απὰά {ΠΕῪ διγδί ρμΕΥΑΥ ἰεῖς ἐλεεῖν 
Ὠςίβ, ληἀ (Ο]]οννεά Πϊηλ. 

21 Αμὰά ροίηρ οἡ ἔτοπι ἴἤεηςε, ἢς 
ΒΑ Οἴδεῦ ἴνψο Ὀγεΐῆγθη, [λπιε8 ἐλέ 
σοη οἵ Ζεδεάες, ἀπά οἢη 8 Ὀτοῖῃοετ, 
ἴῃ ἃ 53ῃ1|0 ἢ Ζεῦεάεε τῆεὶγ ἐίΠοσ, 
τιςπαΐηρ, ΤΠ ΘΓ ποῖ; δηὰ πε οδὶ]θὰ 
τεπΣ 

22 Απὰ ΒΟΥ ἱπηπηοαϊδίεῖγ ἰες τῆς 

ἂς ἵνο ὑὈγοίΐδβεις μβδὰ γεϊυγηοά ἴοσ ἃ {π|6 ἴο 
Ὡλοῖν οὐσουραϊΐοῃ 45 ἤββοσβ, Ὁ]1 (ΠῸῪ ὑγογὰ 
ΟΔΠοα ΕΧΡΙΕΞΒΙΥ ἴο Ὀεοομλς β5ῃοτβ οὗ σηξῆ. 

δένιοπ εαἰοά Ῥείεν, 6. ὌΠ παπὶὸ ϑίπλοη 
5 [Ὡς Ηεῦτγενν δἰπιθοὴ οοη(Γαςίοα, οἵ ρογμᾶρβ 
δἰ ΒΕ οδδληρεοά ἴο ςοττεβροῃὰ ἴο ἃ ςοπηπηοῃ 
Οτἴοοκ Ὡδηλθ, Σίμων. ἨἩδηςς δῖ, Ῥοῖοσ ἰ8 
βοιησι πιοὸ5 οδ θὰ δ θΟῚ (ΟΥ ταΐποσ ϑυσηθοῃ, 
δοοογάϊης ἴο [6 5ρεϊ]ης οὗ ἴῃς [ΧΧ}, Αςἴδβ 
ΧΥ, 14: 1 Ρεῖ. '. 1. «Ἵπάγεευ (Απάγε5) ἰ5 
οὗ ρυζε Οτεεκ οὐἱψίη. Οὐ [86 οἴδμεσ δδηά 
.σνπο: (7.00) δηὰ υοδη (ομδηῆβη) ἅτῈ 
δοηυΐπο Ἡεῦγονν Ὠλτηθ5, 45 8 430 Ζεῤεαζε ΞΞ 
Ζαϑθάϊ (οϑὮ. νἱῖ. 1: ; 1: Οβγοῃ, υἱῖϊ. 19). 

48. “γπα 1 Το οτίη οὗ τῆ 6 5γηά- 
ξοξυεβ 25 Δ, ἀμθὰ οὗ τοίου ἐεηδκει Πρ ῥανν 
Ἰῃ5ΞΓΟΟΠ!]Οἢ ΤΔΥ ὃς ῥγοῦδοὶυ ἰγδοθὰ ἴο ἴῃς 
πιο οὗ [πὸ Βα Υ]οηΐδη εχὶϊς, Ἰβουρσὰ ἃ πιο ὶ 
ΘΆΣΙΟΙ ἀδίο μ28β Ὀθεη βοσηκί! π|65 ςοἸαἰτηοσα ἴῸΓ 
τε). ὙΒοτο ἴ5, ΒΟΥΟΥΟΥ, Ὧ0 (Γυβίν ὁ ἹὮ 
εὐϊάεποε οἵ {μεὶγ ἐχίβίεηοε Ὀεΐογε ἴπε σαρ νυ, 
δῖ (Π6 Ῥγοῦδ ΠΕ 5 ταὶ [ΠΟΥ νοτὸ ἰη5Ὲ- 
υπεὰ ς᾽ (ἢ ΒΕΥΘΠΤΥ γεῶγβ οὗ οχίϊθ, ἃ5 ἃ 
ὐπρμρνδ γε υσαν ΤΑ φὸ 80 ἐν ἃ5 238 Ῥοβϑίϊο, 
1πε σόύβῆρ οὗ ἴδε Οοἀ οὗ ᾿5γδοὶ ἴῃ ἃ ἔοσγείψζῃ 
Ἰληά. Αἢεσ ἴπὸ σεΐυσγη ἔγοπὶ [ῃς ΤΔΡΕ ΝΥ 
ἔΒΕΥ 566 πὶ ἴο δανα Ὀδοη σοῃεπυρὰ δηά ἰη- 
«τελϑεὰ ἰη ἡυπιῦογ, (Βουρὰ ἔγοτι [Π6 5]] δῆς 
οἵ (6 Βοοῖκϑε οὗ [6 Μδοοδῦδεβ οοποοσγηίης 
Τῆοσα, ἴ 15 ρσοῦδῦϊο [παι {ΠεῚΣ ὑσὶ ηοῖραὶ ἰπογοα96 
Βοϊοησβ ἴἰο ἃ ἰαΐεσ ρογίοῦ, [Ϊὶἢ ἴδ Νὸῖν 
Τεκίλιηθης {{π|68 {ΠΕῪ ἢδά Ὀεεη του] ρίοά ἴο 
8008 δὴ οχίοηϊ τῃδὶ ὨΘΔΓΙΥ ἜΥΟΓΥ ἴον δηά 
ΥἹἹΔρ 6 5δεῖ5 ἴο πᾶνε ἰδὲ οὔθ ΟΥ̓́ΣΏΟΤΟ 5ΥΠ2- 
ξοξυσδ. 
γεσοδέης {δὲ ουρεί 9 ἐδὲ ἀἰηρ αν». 1], 6. 

πη ἐμῷ βάϊους οὔ (6 Μπλαδ 
ἱησάοπι, 6 ΕἸ γι βίίαη ΟΒυγοῖ (δε ἀθονο 

Υ. τγ, Δα οἡ ἢ. 111. 2). ΤῊΣ ἀϊδοουγϑε οὗ οὐ ῦ 
Ιοτὰ ἴῃ [πε σγπάφοχυς δ Νδζδγοίῃ ([νὐκὸ ἱν. 
τ 7) 127 Βὲ εξ τῖξα τὸ εὐ γὴο ΠΩΣ (ἢ να 

Β5Ὲ. ΜΑΤΤΗΕΥ͂. ΙΓ. 

βῃΐρ ἀηὰ τῆεὶγ ἔδίῃοῖ, δηὰ (Ὁ]]ονγεά 
Ἀϊηι. 

22 ΦΑπά Ϊ|εϑ08 ψεπὶ δδους ἃ]]} 
Οα]ἶεε, τεδοβίηρ' ἰῃ τΠ6ῖΓ Βγμαρόριιε8, 
ΔΠ4 ργεδοῃίηρ τῆς ροβρεῖ οὗ τῃς [ίηρ- 
ἄοπι, ἀπά ποδὶ πρ ἂϊ ἸΔΠΠ6Γ οὗὨ 81. Κ- 
Π658 Δπά Α1] πηδλῃηοῦ οὗ ἀΐβεδϑε δηΊΟΠΡ; 
τῆς ρεορίε. 

24. Απά ΠΪ5 ἔλπια ννεπξ τὨγουρβουῖ 
411 δγγία : δηά {6 Ὀγουρῆς υηΐϊο ἢΐπὶ 
411 8ιςκ ρεορὶες τῆδι σγεγε τἀκεη ἢ 
ἀϊνετϑβ ἀΐ86 4868 δηἀ τογηχεηΐβ, δΔηά [Πο086 
γν ἢ ἢ ἡνεγε ροβϑεϑϑε τυ ἱἢ ἀεν 5, ἀπά 
ἴῆοβε ννῆ]ὶς ἢ ψεγὸ ἰυπδέςκ, δπὰ τΠο86 
τὲ Παὰ τῃε ῥδῖίβυ; πὰ πε Βιεδὶεά 
[Π6 πη}. : 

ΤΩΔΏΠΟΙ Οὗ ] ογὰ “ ρῥγοδομβοὰ [86 φοϑρεὶ οὗ 
[86 κΚίησάοπι " ἴῃ [86 5Υπαβζοξῦε. 

4. ρο::4::.4] «υἱὲ ἀδυΐ.... ἐμπαΐοξ. 1 
ΔΡΡΟΑΓΒ ὍΠ) ἴπ656 Ἰγογβ {πὶ ἃ ἀϊβι]ηοἰίοη 
οχί βίδα δἵ [15 ἀπὶς Ὀεΐννεθη ἀειηοηΐδοβ δηά 
Ἰυηαῖίς8; δηά νγὲ ΠΙΔΥ͂ ῬοΥΠΔρ8 ΓΑΙ ἰηξεν 
(παῖ τὰς δγιιρίομπηβ οὗ ᾿ ΠΑ ΟΥ̓ ΠοΟΥΤ ϑροπαϊηνς 
(ο ΘΡΙΟΡΕΥ ψνεγο δὶ ᾿οαϑὲ οῖΐ ἴῃ 411] ςδ868 
ἀϑογδε ἴο ἀοπιοηΐδοδὶ ἴοη ; 1δουρὰ 
(ἂς ἴνο αὔζὲ οουρίοα τοροῖμοσ ἰῃ εἶ, ΧΥΙ]. 1ς. 
Α Τοπιραγίβοῃ οἵ ἴδε νδγίουβ οϑ8ε5 ἰη νυ ΐς ἢ 

Οὔ 5 πῃηοπίοποαά ἴῃ τς Νενν Τοβίδ- 
τηρηΐ Ἰοδάβ ἴο [86 Τομοϊυβίοη παῖ ἴδ (ΟΥΤΏ 
νγ»ᾶβ ποῖ Δρρ]!οὰ ἴο ΔΗΥ͂ οὔθ οἶδϑα οὗ ἀϊϑε8965 
Θχο  υϑίνοῖγ, θὺΣ παῖ γάγ]οΒ ϑδυτηρίοπιβ, ἴῃ 
ΒΟΙΠΘ (4565 ἀτ6 ἴο πδίιΓζαὶ! οδιι5ο8, ἃσγὸ ἴῃ 
ΟΠΕΙ οδ5ε5 δϑουϊθοά ἴο ἀεπιοηΐδοαὶ ἀροηςῦ. 
ΤΒυβ νὰ δηά νἱοϊεηϊ τηδάηεβϑ (Μασκ ν. 4; 
1κ6 νἱῖϊ. 29), ἐρίΙ ΡΞ (Μαγκ ἴχ. 18; υκε 
ἰχ. 39), ἀυπηῦηε85 (Μαίί, Ιχ, 32; [υΚε ΧΙ, 14), 
ὈΙπάπεβ5 (Μδῖῖ. χιὶ. 22), δϑοσ δϑὰ ἴῃ ἀἰἔδγοηῖ 
ῬΟΙΒΟΠΒ ἴο [18 ς4υ36. ΤῊ Ϊ5 νδγὶεἰγ οὗ ὑδο- 
ὨΟΙΏΘΏΔ 8 ΘΠΓΓΕΙΥ ορροβεὰ ἴο ἴ86 νἱενν οὗ 
ἴδοβο οὐ ἶςβ ννῆο τηδιηϊδίη [πδὲ ἴμε Ὀο] ἰοῦ ἴῃ 
ἀοτηιοηίαςδὶ! ροβϑεϑβίοῃ ννὰ8 ΤΘΓΕΪΥ ἃ συ ρὰ 
ΟΙΤΟΥ ΠΟΠοΟΓΠίην ἃ ΡαΓΕΟυ Αγ 9155 οὗ ἀϊϑ64565. 
ἴῃ ἴῃε δοσγιρίυγαὶ δοσουηξ {μ656 νἱβ Δ ΟΠ Β ἃγὸ 
ἀἰΞαπρυ ϑηοα ἴτοπὶ Οἴου ἀἰϑεαβοβ, ποῖ ὈΥ 1Π 6 τ 
δΥταρίοιηβ, δυὲ ΌΥ (Ὠεὶς οαυ86. ὙΠΟΥ ἃΓῸ 
Τοργοβοηϊοα 45 ἃ βουνοῦ οχογοϑοα ὉΥ [86 60]]} 
δΡΙΓΙ οἡ ἴδε Ἰοννεῦ νυ] διηςτοηπ, [ἢ6 ποῦνοβ 
δηὰ ὈΟΟΠῪ ογρδῇβ (ηοἵ πΟΟΟΞΒΑΓΪΥ οὐ ἴδ 50ι]} 
ΟΥ̓ ΡΕΓΒΟΠΔΙ ΠΥ), ὑσοάςΐης τεβ8}15 νάσγίηρ ἰῃ 
ἀϊδεγοηῖϊ ο4565, Βοεη τ πλο5 ροοι τ, Βοτῃθί! 685 
δἰ ἴο [Πποθ86 δγϑίηρ ἔγομι δίυγαὶ οδιιϑ68. 
ΤΠΒ6 δὔβεποο οὗ 4]] πηθηϊςοη οὗὨ ἀεπιοηΐδοβ ἴῃ 
ἂς ΟἹά Ταβίαπιεης βιίγεηχίπεηβ [86 530ρ-» 
Ροβιίοη, ἴῃ ἰΐϑεὶξ ἴῃς τηοϑὲ ργοῦδδ]θ, ἰμδῖ {ΠΕΣ 
Δίηιςιίοη νν88 Ἐς ΓΟΔΙ ΤΕΘΙΚΕΗΙΘΟΣ μν [᾿ς 

ψγεΓ5. οὗ Κηδββ, ἕοστηΐηρ πε 
Ἔριν οοηῆϊοϊ δεΐνοοη τ86 ἜΜ μὰ οἔὗ Οοὰὐ 
δηὰ (μαἱ οὗ ϑαίδῃ, ψλϊομ τγὰ5 Ῥναρεὰ αὐσίηρ 



2. 51. ΜΑΤΤΗΕΝ. ἵν. ν. 

2ς Απά τδεγα [ο]οννεὰ ἢΐπὶ ρσγεδὲ 
τυ τὰ ἀε5. οὗ ρεορὶες ἔτγοιη 1166, 
δηὰ ἥονι [εσδρο] 5, ἀηὰ ,γοι [ετὺ- 
βδίετη, πὰ ἥγοσι } υάδε, ἀπά ἥγοπι Ὀ6- 
γοπά Ϊοτγάδῃ. 

ΠΗΑΡΤῈΒ ΨΥ. 
1 Οὐγίνέ δερίμνοία λὲς σέγρεορε ἐπὶ ἐδε νισερέ : 
4 αοεία»ρ τυὰσ ἄγε ὀέσεσεά, 13. τὐὴο αγέ λέ 

ν. 25--ἰ. 

σαί οΥ ἐᾷὰφ σκαγίλ, 14 ἐλε ἀσλέ ο7 ἐδέ τυον ζά, 
ἐλε εἷΐν οκε απ ἀξ, τὸ ἐδέ κανείς: 17 ἐλαΐξ ἀξ 
εα» ἐο με ἐδε ἴατο. 21 Ῥάαξέ ἐξ ἐς το δέ, 

. 27 ἐσ εονωμὲξ σαμεν, 33. 0 ττυέαν ; 38 δ-- 
ἀογέεία ἐο ων τογοηρ, 44. 9 ἦουε ευερε σμ 7 
ἐρϑρεῖές, 48 απαά 10 ζαδον» εν 2εγγχεείσε::. 

ΝῺ βεείπρ τῆς πιυϊευάο5, Πα 
ννθηϊ υρ Ιηἴο ἃ τηουηπίδίη : δηά 

ψνῆεη ἢς ννγᾶβ βεῖ, ἢἰ5 ἀΐδοῖρὶεβ σδῆια 
αηἴο ΠΙΠῚ: 

Οὗ Τογά 5 16 οὐ (πε δατίῃ, ἀπά ἢ ρεσοά 
Ἰπηπηθα δῖον ἔο!] νυν. ὙὍὙηεὲ ἀεῖλ!]89 ὙΠῸ 
νυ δὶ ἢ σομης οὗ ἴῃε86 Ῥοβϑθϑϑίοῃβ ἃγὲ παιταϊεά 
(566 Ὄϑρεοῖ!γ Μαίῖ. Υἱῖ}, 285-34; Μαῖκ ν. 
1-ι7; 1υκὸ σνΠ]. 26-6), [ΟΥΪΥ Ργεοϊιάθ [86 
βυρροβδίοη ἰπαὶ (6 πδστδίουβ {ποηηβεῖνεϑ 
τεξατἄδα {Πεπὶ 45 παΐυγαὶ ἀΐθοδϑοβ. ΤῸ δάορί 
τ8]5 ΒρΡΡοϑι!!οη {ΠΟγοίογῈ ὨΘΟΟΞΘΑΥΙΥ ἰηνοῖνο8 
Οπδ οὗ ἴδε οἴδποσ οὗ ἴννο ΘΔ ΠΥ ̓ ηδά πγ15510]6 
αἰϊογηδεϊνοβ : οἰ Γ οὖσ ᾿ογὰ Ηπι56ῖῇ οουη- 
ἰοηδηποθά διά δησουγαροαὰ [6 νυ ΐραῦ ΟἸΤΟΥ, 
Κηοννίης [ἴ ἴο Ὀ6 δῇ ΟΥΤΟΥ, ΟΥ Ηδ βῃαγοὰ ἴῃ [ῃς6 
ΟΥΤΟΥ οὗ {Π6 ρα, δά, ψ 6 Ης μδὰ ρβοννοσ 
ἴο πεὰ] {Π6 ἀἶδθθαδα ΟΥ̓ α ψοτγτάὰ, μαά ποῖ 
Κκηον]εάρε ἴο ὑπάεγϑίδηα ἰ(8 παῖιγα. 

25. “4154 ἐδεγε ,ο]Ποαυεά, (5.1 ὙΠ ἕο! ]ονν- 
ἴῃ σλαρίοσ 5ῃου ἃ ἤᾶνα Ὀοσυη νὰ [15 νυ Γϑ6, 
ὙΒΙΟΒ 15 ποῖ σοηηξοίοα ἴῃ τηδίίον ἢ ἴπ6 
Ῥγεοθαϊηρ νοῦϑοϑ, δυῖ ἢ ἴῃς ϑειτηοη οἡ ἴῃς 
Μουμπῖί. ψεῦβοβ 23, 24, ἅΓῈ ἃ Ὀγίοῖ Β: ΓΑΤΊΔΤΥ οὗ 
ἐνθηΐβ παγγαϊθα τῆοσε ΠΥ ὃδγ 81. Μασκ δηὰ 
8:. Χυκθ6, δηα ΡΑΓΕΥ ἀείαι δα ουξ οὗ σἤγοηο- 
ἰορσίςαὶ ογάεσ ΌΥ 5.ι. Μαίίβενν δίπιβοι, ὙΠοβα 
ΠοπΊργίϑα : (1) δὲ Βοα]ηρ οὗ [Π6 ἀδγηοηΐδς ἴῃ 
186 βγπᾶρορις δ (δρεγηδυπὶ (Ματκ 1. 21; 
[Κ6 ἵν, 33); (2) ἴδ μοαϊϊηρ οὗ Ῥεῖοσ 8 
ὙΠ 5 ποῦμε (Μάσκ 1. 29; [06 ἰν. 18); (3) 
ΥὙΔΙΊΟΙΙ5 Γηϊγᾶς]65 οὗ ποδ᾽ηρ οἡ [86 δνυθπηϊηρ οὗ 
186 5δϑῖης ἀΔΥ (Ματῖ 1. 32; [(ὐΚὸ ἰν. 40); [(2) 
δηὰ (3) ἅγὲ πατγδίδα οι οὗ ἴῃ σῃγσγοῃοϊοριοδὶ 
ογάοσγ, Μαῖί. νἱϊϊ. 14-16]; (4) ἴδε χει γοπιεπῖ ἴο 
ἃ ἀοϑεσί ρίδςε δηά βιυρϑεαιυδεηῖ ργεδο ίης ἴῃ τῃς 
γωδρορυοβ οὗ ΟΔ]|16ὸ6 (Μαῖκ ἱ. 35; [{Κ6 
ἶν. 42); (5) ἴδε Βεδιιησ οὗ ἴδε ἰορεσ (Μαγκ 
:. 49; 1κ6 ν. 12, παιταϊοα ουἍξ οὗ ογάογ, 
Μαῖϊ. υἱῖϊ. 2); (6) τῃ6 Βεοδίης οὗ [86 ραγαϊγις 
(Ματκ 11. ας: 1ὺκὸ ν. 18); (7) ἴῃς ο8}} οὗ 
[μον] οὐ Μαϊζεν (Μασζκ ἰϊ. τᾷ; [ὰΚ6 ν. 27); 
(8) [86 ἀΐϊδοουγθε οὐ ἔαϑιίηρ (Ματγκ ἰἰ. 1; 
[μὰκε ν. 33) [(6) (7) δηά (8) ἄγε βατταϊεὰ οιξοῦ 
οτάεσ, Μαεῖί. 1χ. 2.17]; (9) ἴδε ραϑϑίηρ [σου ἢ 
{Πε σογηῇε] 5 (Μασκ ἴ1. 23; [πὸ νἱ. 1); (το) 
(6 Πεδίηρ οὗ [πὸ ψ Βεγοά παηὰ (Ματκ 11. αἰ; 
ἴυΚα νἱ. 6) [(9) ἀπά (10) ἅτε πατταϊεά ουΐ οἱ 
ογάοσ, Μαζί. χὶ! 1514]; (11) τῆς οτάἀφιηΐηρ οὔ 
{Π6 ἔννεῖνα (Μασ 1. 11; [ὑκ6 νἱ. 12); (12) 
[Π6 ΠοΔΙ Ηρ; οὗὨ ΠΊΔΩΥ͂ ἀπιοηρ ἴῃς στονγὰ (Μασκ 
". γ; ΓὺκΚὲ νἱ. 17). Αἤεσς ἴποϑ86 Ὄυθηῖβ 
ΓΟ] ον5 ἴΠ6 ϑειτηοη οὐ ἔπε Μοιιηΐ, πΠ6 ρἷδοθ 
οὗ ψ ΒΟ 15 Ἰμάϊοδίδαὰ ἰη Μασκ 11}. 13, σοττθ- 

βροηάϊης ἴσο [κ6 νἱ. 12. Αἡ ἱπβροςξίοη οὗ 
[Π6 τείδγεησαβ Ψ1}] σου Βονν οἰ ϑεὶν δῖ. Μασ 
δῃᾶ δ5:. [ὺκὲ ἄρτοὰ ἢ δοιὰ οἵδεσ ἴῃ 86. 
ογάεσ οὗ 115 ρογέοη οὗ ἴῃ6 παιτδνα. 

Ῥεεαῤομμ ὍΤὍΤΟ τορίοη οὗ 186 ἴθ ςἰεβ, ἃ 
ἀϊδίγίςξ θεγοηᾶ ἴδε Ϊογάδη ἴο {πΠῸὸ Ε.. δηά τὸ 
[Π6 ΝΕ. οὗ Ρα]εβίίῃθ. ὙΤΠδ πδηλθ8 οὗ ἴῃ ἴδῃ 
οἰε5 θεϊοηρίηρ ἴο [18 τερίοῃ ἃγὸ νδγι οὐ ϑὶῦ 
ξίνθη, δηὰ (πε ἡδίυγο οὗ (ἢ 6 σοπηδοίοη οχίϑῖ- 
ἴηρ; Ὀεΐνγεθη ἴΠ6 πὶ 18 ΟΥ̓͂ ΩῸ πηδδῃ8 οἶθασ. ΤῈ 
ΟἰἼ65 υϑυ Δ }} Ὁ παπιθὰ ἅγὰ ἢοΐ ϑϑορτρΒΙ Δ ΠΥ 
ςοηθρξῃυοιι!β, δηὰ [ἴ 18 ργοῦδοϊο (Βα τ 6 ηϊοῦ 
νγᾺ8 ΓΑΙΒοΥ θαϑθα οἡ σοπηπλ ΠΥ ΟὗὦὨ ρτν]]Θ  65. 
ἴηδη οὐ ἰοοδιγ. Μοβέ δυϊβογιεβ γεοκοηθά 
885 ἴδε ἴεῃ οἱἴεβ, [ᾶπηδϑοις, ΡΒ Δ 6] Ρἢϊα, 
Εδρδδηδ, δογίμοροϊβ, Οδάδλγα, Ηἴρροβ, [)1ο58, 
Ρεὶϊα, σσεγαβα, (δηδίμα (Ρ] ηγ ὁ Ν. Ἡ. νυν. 18). 
ΟΥ̓ [πε86, Οδάδλγα δπὰ ΠΙρροβ ἂζε ὄἜἘχργεβϑὶῦ 
σΔ]]οὰ ὈΥ [οβορῆυβ Οασεοκ (2.5. μδαίΒ η) ςἰξ68 
( Απιὶᾳ.᾽ χυῖϊ. 11, 8 4), δηά ῥγοῦδὈ [δὲ 
Ετοδῖοσ ρατί οὗ [Π6 ρΡορυϊδίίοη οὗἩ [8 τερίοη 
νγ8 Βοδίδοη. 

ΟΗΑΡ, ἡ. ΤῊΞ ΘΕΕΒΜΟΝ ΟΝ ΤΗΣ ΜοΥυχΧΤ. 

Βεΐοσγε ὑγοςθοάϊηρ ἰο ἴδε οοπίοηϊς οὗ (ἢϊφ9 
86 ἸΏΟη Ϊη ἀείδὶ!, ἴὰ 18 ΠΘΟΘΒΘΑΤΎ ἴο 5ΔΥ ἃ ἔδυν 
νογὰ8. οἡ (Π6 φεηογαὶ αυσϑίίοη, νΒοῖθον ἰξ 15 
ἴο θ6 τορασγάθα 8ἃ5 ἃ ἀϊδογεπὶ ἀϊδοουγβο ἔτομὶ 
14 τεοογάθρα ΟΥ̓ 8ῖ:. 1[κ6 τἱ. 175-49, ΟΥ 
ποῖ. ὙΒα ΓΟΥΤΏΟΓ υἱενν 5 Δ0ΪΥ δάνοολιεά 
ΌΥ Οτεσννεῖ!, “Ὁ ἰϑϑοσιδιοηβ, ἰ,. 42; Κιαϊ, 
“ΟΒγσοῃοὶ. υ. Ηδιτη.᾽ Ρ. 82. Ὅο ἰδίζοτ ἰ5 
Βιυρρογίοα δπιοηρ οἴδμειβ ὈΥ Βίϑῆορ ὟΝ ογάβ- 
τόσ οἡ [ὺκς τὶ. 17, ἀπά ὉΥ Βίβιορ Ε"}ϊ- 
οοἵῖ, “1,δοἴυγοβ,, Ρ. 179ς. θᾶ ΑἸΐοσά 
οη τηὶϊβ ρμαβϑᾶρρ ρῖνεοϑ 8 δυπηΠΊΤΥ οὗ 
νδγοιβ Ἀγροίδβεϑοβ, στους ροβι νεῖν ἀ6- 
οἰἀϊηρ ἰῃ ἕδνοιυῦ οὗ δὴγ. [π βυρροτῖ οὗ 186 
ΌΓΙΊΕΓ νἱονν ἴἴ Π645 Βεδ ἀγρυδὰ (ἀρατίὶ ἔτοια 
βρεςίδὶ ἀἸογθηςσεδβ ἴῃ (86 σοπίεηίβ5 οὗ [86 ἵτο 
ἀϊβοοι Σ568): (1) Τῆδῖ [6 ρἷδος ἰ5 ἀϊβογοηῖ, 
θείπρ Βοῖα οἡ ἃ τηομηίδίη, ἴῃ 81. κὸ ἰὴ 
“6 Ρ] ΑΙ," ΟΥ̓ ταῖθοῦ ἴῃ “ἃ ]Ἰενεὶ ρἷδοθ." (2) 
Τδαῖ ἴδε ὕπης ἰ5 ἀΠἴεγεπί, Ὀοΐηρ Βοότὸ χοᾶ ἴο 
ἃ Ῥετοά δεΐοσε ἴδε οδπρ οὗ [86 Αροβίϊεϑ, 
ψ Π116 δῖ, Γυκο ρῥΐδοθϑ ἰξ δήῖοσ τπδὲ ὀνθηΐ, 
Αραϊηϑὲ ἴπεθε ἴννο ἀγρυχηεηῖβ ἰἃ ΤΔΥ δα 
υὑγρεὰ: (1) ΤΙ δὲ ἴδ βοθὴθς οὗ ἴῃς ἀΐβοουγϑα ἰ8 
ποῖ ρῥἰαςεά ΟΥ̓ 51. Μαίίζδεν οἡ “« τηουηίδίη ἢ» 
88 ἴῃ ΟἿΓ γεσβίοη, Ὀυϊ ἰῃ “226 τηουπίδίη,᾽ ἐ. ἐ, 



γ. 2-.} 

2 Απά δε ορεπεά ἢΐβ8 πιοιῃ, δηά 
τλυρῇς τῆ δη, ξαγίηρ, 

51. ΜΑΤΤΗΕΝ. Υ. 22 

3 “ΒΙεββεά γέ τῆς Ροοῦ ἴῃ βρίγίτ: ς ἴαίκο 
ἴοσ τῆ εἰ τ᾿ 15 τὴς Κίηράοῃι οὗ Βεάνεη. 

ἴδ πιουπίαϊποιβ ΠσΟΥΠΙΓΥ, ᾿νδὶοδ ἷἰθΘ αυϊΐα 
ςοσηρδῖῖθ]ς ἢ (ἢ διυρροβίίίοη ἰδδὲ σὰς 
Ι, ΤΏΔΥ ᾶνα ἀεβοοηάοά ἔγοτῃ ος οὗ (Π6 
Βσδον Ροϊηῖβ, ΔΙῸ Ηδ μδὰ δϑοοηδοὰ ἴο 
ῬΓΑΥ͂, ἴο ἃ ρἱδίπ ἴῃ ἴδ τηουηίϊδίηουβ Τορίοη 
88 ΤηΟΓΕ 530} 120 ]6 ἴον δ ἀγοσβίην ἃ τυυ]Ἱθξυάε. 
(ΔΎΜΑϊ δὲ. Μαιβοννβ διτδηρεπιθηΐ 15 ποῖ 

οδγοποϊοξίοδὶ ; [μδῖ [6 Ὀχίοῖ ἡος 68 
ἴη οἷ, ιν. Ἵν 866 πὶ εἰϑιβθύκς ΤαΙΒΕΣ 85 
8 δυγη ἃ5 ἃ ΠοϊΪορίς δὶ ΠΑΤΤὰ- 
ἔνε ; δηά ἴπαδῖ πε τηοπίίοη ΌΥ͂ ὈοΙΒ Ενδηρο- 
1155 οὗ [6 Βεδ]ης οὗ ἴἢ6 σδηζυγίομ ΒΒ βοσυδηῖ 
ἱσαπιθϊδίοὶυ δἴογ (86 (6) ἸνΟΥῪ οὗὨ [Π6 βοτοη 
(Μδῖ νὴ. ς  Τυ κα Υἱὶ. 1) ϑϑοτὴβ ἴο ροὶπξ ἴο 
8 ἰἀ ΠΕ Υ οὗ ἔπιε, δηὰ τδογεΐογε οὗ ἴῃς ἵνο 
ἀἰδοουγβοβ: [παῖ ἴδετε 185 ποι βίης ἴῃ [5 ἰΔη- 
ξυδξε ἴο ογθϊά {π6 βυρροβίοῃ παῖ βοῖῃς οὗ 
ἴῃς ενοηΐϊβ 8 Ὁ6Ο]Ό  ΠΕΠΥ παττγαϊοὰ Ἀϊπι, 
ἱποϊυάϊην δὶ8 ον (2]}} ἴο [Π6 ἀροβὶ εβμέρ, ἰοοκ 
Ρίδος 'θεΐοσε 16 ἀθ  ἸνΈΥῪ οὗ ἴδε ϑεοη Οη 
ἴ6 Μουπί. ΤῈ ογάοσ οὗ ἴδεβ8ε δυθηῖβ ν}}}} 
6 ποϊϊοεα 845 ΠΟΥ͂ ΟΟΟῸΣ ἰπ ἴπ6 παυσγδῖϊνο. 
Ου ἴδ6 νψδοῖς, (δουρἢ ἴΒετο ἀῦὸ ὑπάουδιθαϊγ 
ἀπ πουῖεα οη Ομ 5ἰά65 οὗ ἴῃς φυοβίίοη, ἴΠ6 
Ὀαΐδηοο οὗ ὑσοῦδὈ ΠΥ δθθη8 ἰη νου οὗ τῃ6 
ΒυΡροδίου [Πλΐ ἴμ6 ϑεττήοῃ σεοογάθα ὉΥ 81. 
Μαίϊδονν ἰ5 ἰάοηϊοιὶ τὰ δὲ κίνεη ἴῃ ἃ 
Δῃ ΤΕΣ ἔοστα δΥ 51. 016, ἀπά [δὲ (ἢ πιο οὗ 
115 (ΕἸ Ἰγ ΤΥ 15 ΤΟ ΘΧΔΟΌΥ ρίνεη ὉΥ 186 Ἰδοῦ 
ΕἘνδηρεϊϊδῖ. δι. [ὐΚ6᾽8 ἀσγδηροσηθηΐ 8 σοη- 
πττηεά Ὁγ 8:. Μασγκ, ννδο, αἵ ςἢ, 11}. 1.3, οἰθαυῖγ 
Ἰηά!οδῖόβ τς ρῥΐδος οὗ [86 βοισήοη, που ἢς 
ἀοεβ ποῖ τεοοσὰ 115 ἀδἸνεσγ. [15 ροϑίοη ἴῃ 
8ῖ, Μαιίμεν, ΤῊΔῪ Ῥεγθᾶρβ ὃε εχρδ θά ὉΥ͂ 
ἴῃς τυτί τεῦ 8 ἀδϑῖτε ἴο Ἔχ Ὁ] δὲ {Π6 γε ΘΟΠ}"» 
τηεηοεηεηΐ οὗ οὔγ 1, οὐ β σταϊ 5 ΤΥ ἴδδῇ γεϊδ- 
τἴοη Ὀεϊνοο Η!8 ἰεδοηϊης δηὰ 16 [εν ]58}ἢ 
ἶανν δηὰ {γδαϊπίουϑ, τις (8158 δοστήοη ἀ15- 
ΤΟΥ ἀδεΐατοβ, δὰ το ἢ 1Π}8 Ενδηρεο ϑῖ, 
Ἡτιτπρ ΓὉΓ [εἰννϑ, θεὲ πι8 ὈΣΙΠΟΙΡΑΙΪΥ ἴο δᾶνς 
ἱπϊοπάοὰ ἴο Ροσσαγ. [1 1815 ΡῈ δά πητοά, [ἢ ς 
ἰάἀοη ν οὗ Ὀερίπηΐὶηρ δῃὰ ἐπὰ ἴῃ ΟῚ Ενδη- 
κε] 55, 48 ννεῈ}} 45 (ες ψτμοὶς ἔοιπτῃ οὗ {πὸ ἀ15- 
σουΓβε ᾿ἴϑεῖξ, νν1}} τναστδηΐ τ5 1η σοπο] ἀὴρ 
δεςοσάϊης ἴο [πε χεηογαὶ δ] ὁ οὗ (ἢς μυγοῖ, 
δηᾶ ποι ποϊδηάϊηρ βοιὴς πηροτγίδηϊ Ἔχοορ- 
ὕοηβ, τ [6 Ῥγεροπάοσγαίηρ νοῖςθ ὄνθη οὗ 
Τοορηΐϊ οὐ ςηι, [δῖ {Π18 ἀἸἰβοοῦγβο ννᾶ5, ἃ9 ἰξ 
Ῥγοΐεϑϑεβ ἴο ὕε, δεῖ! ἀ6] Ἰνογοὰ 45 ἃ Ῥγδοῖς, 
δηοὰ ποῖ ςοχηριεὰ ὈΥ {πΠ6 Ενδηρε δὲ ἔγογῃ 
ἀεϊλομεά βαγίηρϑβ οὗ οὺὖῦγ ἴ,οσὰ, ῸΓ ἃ ἀϊβει5- 
βδίοῃ οὗἉ [85 ηιιεβίίου, 5εῈ6 Τ βοϊυςκ, [ηϊγοάιϊις-» 
ἴοῃ, ὃ 4, ῆο ἀδςοϊἀ65 [παΐ τΠ 6 ἀἸβοοιγβο 15 ἰῃ 
[86 πιδίπ αίνθη 45 δείυδγ ἀεϊνεγοά, [που ἢ 
6 δὐπι(5 βδοῖης οχοορίίοηβ, νης κ]}} ἕξ 
ἠοςςεὐ ἴῃ {Πεἰν ρίδοθϑ. 866 αἷϑο Βρ. ΕἸ] οοίῖ, 
“Ἡΐϊ5ι. 1,εεἰ.᾽ Ρ. 179. (Λοδεῖι5, “ἷς Βεῖς- 
Ῥσούϊγι, 1875, δηά Υ̓ εἰ58, "ἢλ5 Μδίδμαυ- 
εὐδηξεϊ μι, 1876, τΩΔΥ ᾿ς δ ἀεά, Ε΄ Ο. 6.) 

1, Ἱπίο α νιομπῆαὶμ.)] Ιη ἴῃς οτἱ ψίηδὶ, " Ἰηΐο 
ὃ πιουηίδιη,᾽" 1.5. Ἰηΐϊο ἴπ6 σηουηΐδίποι!β 
σουπίγ ---ἰΒο ἰῇ ὯΔ0]6 ἰδηὰ αδονυς ἴϊπο 1,κῸ 
ΟΥ̓ Οεηποβᾶγεῖ. ὙΠα “ ρ]αίη᾿" (ΟΣ τγδίμοσ, " ἃ 
Ἰουεὶ ρίδος ᾿ ἰη νοῦ, δοσογάϊηρ ἴο 51. Κα, 
[Π6 βούτῆοῃ νγὰ38 ἀοἰϊνεγοά, ννουἹὰ παΐυγδ!ν 6 
ἴουπά ἰπ {Πϊ5 Ὠϊσ ἢ ἴΔ0]ε ἰαπά, ποῖ 'π [ἢ νδ] 16 γ8 
ἐπι ρλθὶ - πες ἴ (86ε ποῖς οὐ Μαγκ 1. 13. 

«υδὲπ δὲ «ὐα! “ε.} 16. πἰἴδὴ δε Βδὰ 5δῖ᾽ 
ἄἀονῃ. ΤΠ ΕΓΕ 5 ῃ0 αἱ ΕΥ̓͂ δεΐνεση [ἢ}}8 
εχργοβϑίοη δηά {πὶ οὔ 851. κΚ6 “δὲ εἰοοά ἴῃ 
[86 ρἰαίη." Τὸ ἰαίοσ Εὐνδηρο ἰοῖ 15 σρεθακίησ 
οὗ [Π6 ροπί(ἴοη οὗ οὖῦ [οτὰ δ }16 μοδιρς τπ 6 
Ῥοορίθ, δείογε ἴῃς ἀθ]νεσΥ οὗ (Βς 5εσιηοῃ, 
(ΤΠοΙυςκ.) 

δὲς ἀμεὶρἰ...7 Νοῖ τρογοῖν [ἢ ἔσγεῖνα, νῆο, 
δοοογάϊηρ ἴο 81, Ματκ δηά δ:.1Κο, μδά ἰυ9ῖ 
Ὀδδη βοϊἰεςϊεά, δυῖ [πῸ ὙΠ016 “' ΠΟΠΊΡΔΩΥ οἵ ἢϊ8 
ἀϊϑεῖρ] 65» (ἰτογα "ν “ σσοννὰ, 1 υκΚο νἱ. 17), ουζ 
οὗ ψβοσὶ {ΠΟΥ͂ ὑγεσα βεϊθοξοά, ἴο σι οπὶ τηυϑξ 
4180 ὃὉε δΔἀἀεὰ (ἔτοπι [0Κὸ νἱ. 17) ἃ στεδῖ ςοχὴ- 
ΡΔΩΥ οἔἴρεορϊε. (Οὗ Μαίί. νἱῖ. 28 ; υΚε νἱϊ. 1.) 
Α ροσίίουῃ οὗ [τς ἀϊβοοιιγβα, Ἔρος} } } ἔΤῸΠὶ 
ὙΘΙΒ6Β 11-16 ΟΥ̓θ [6 ῥγεβϑεπί σΠδρίοσ, δοθπβ 
ἜβΡΘ ΔΙ Υ δ ἀγεββοὰ ἴο αἀἸβοὶρ 65, [6 τοιηδίηάοσ 
ἴο ἴδε Ρεορἷὶς ἴῃ ξεπογδὶ. 

8. Βίοι“οα ἀγὸ ἐδὸ ροον ἱπ «ροὶγ] Ιπ {π|8᾽ 
δηᾶ ἰπ {πῸ ἕουτῖἢ Ὀεδητυάθ ΠΟΤῈ Ἄρρθᾶγβ δῖ 
ἢγϑὶ ἰρῃς ἴο ὉὈς ἃ τοᾶὶ ἀϊβογεηςθ Ὀεΐνοθη 
51. Μεαίπον δηά 81. [υκς, Ὀεγοηά τμδὶ οδη 
δὲ Ἔχρ δι ποὰ ΕΥ̓ ποτε φτοῦ 4] νδτιοῖγ ἢ 50Ὁ- 
βίδῃταὶ Δρτθεπηεηῖ, ΒΥ οὐ ἰηρ ἴπΠ6 ψογάβ 
ἐπὶ ΤΙΣΙ, αϑὲρῦ γι διίεοισηε:, δῖ, τὺκ6 ἀρρΘΔΓ5 
ἴο εἰν ἃ ἀἰϊδεγεηῖ τρεδηΐϊηρς ἴο οἿΓ ἴ,ογὰ δβ 
νγογάβ ψὩϊοἢ ἰς 8 ἀἰβῆσυϊς ἴο Ἔχρ ἴῃ σοηβίβῖ- 
ΘΠ ἢ (Π6 δά} οὗ Ὀοΐῃ στεροτῖβ. Τὸ 
ΒΌΡΡΟΘΕ, ἃ8 ϑοπιε σεοθηΐ σομηηδηϊδίοῦβ ἤανο 
ἄοπο, [παῖ οὖν [οτὰ 5 νογὰβ αν Ὀθθ τ 01}]- 
αἴδὰ ἴῃ 81. [κε᾽5 δεςοιπῖ ἴο 5 4 Ὀγονδ 
ποίίοῃ, 15 ἴο ἀερεῖνο {115 ξϑϑρεὶ οὗ 4]Ϊ ναϊυς 85 
Δὴ δυίδοηῖς τεοοσζά, δηὰ ἰ8, ἃ5 ἢ θδη ΑΝογὰ 
᾽)25 οὐὔϑβοσυεά, δῖ ναγίδηος ΨΠῚῈ ΟἿΟΣ Ῥᾶββαροβ 
ἴῃ ἴῃ6 58π|6 Ενδηρο ϑῖ, ΒῈ ἢ 45 οἢ. χνὶ αΣ 
Δ χίὶϊ, 21. ὙΒ6 ἴσυς οχρδηδίίοῃ ννο Ὀόϊονα 
ἴο δε [δαὶ 51. υκΚὸ τεςογὰβ ἴπο5α Ὀοαϊϊτυάος 
8ἃ58 ΠΟΥ ΜΟΓΟ οί! ΠΥ Θροκοη ΟΥ̓ Οὐγ 1 οτγά, 
ΨὮΙῸ δῖ, Μαῖζιενν (οῆς οὗ ἴδ ἴνοϊνε ἴο 
ψνΒοτὶ ἴΐ γγᾶὰβ σίνεη ἴο Κκῆονν ἴπ6 τηγϑβίοσι 68 οὔ 
{πὸ Κιηράοπι οὗ Πδᾶυθῃ) γσερογίβ ποτ ἰη βυ οὶ 
ἃ ΤὨΔΠΠΕΙ 48 ἴο ξῖνο {μεὶγ ἔμ] τηρδηΐϊης ΓΑΙΠΟΥ 
[2η {πεὶγῦ βργιυγαῖϊνε οχργοβοίοη. ΤΠ6 οὐδ 
Εἶνεβ ἴπΠ6 ψογάβ, [ἢ οἵδον [δ6 πιϊπὰ οἵ (ἢ γίϑῖ. 
ΤΒυ5 ἴῃ ἴδε ῥτγοβεηΐ ραβϑᾶρο ἃ Ὀ᾽εβϑίηρ 15 ὑΓῸ- 
δουηςαά, ὨΟΠΆΠΔΙΥ ΟἹ ΡΟΥΕΤΥ, ΓΟΔΙΠΥ οὐ {16 
δρϊ ττυ4] οἴεςῖβ οὗ Ρουςγ (7051 45 ἰη Μεαῖ. χ. 
23, 24 “ἸδΕΥ ἴδδῖ μᾶτς σὶςμε5᾽" 18 οχρίαπϑὰ 



ΤΥ. ΜΑΤΤΗΕΝν. Υ. 

ς δ Β[εββεά “γε ἴδε τθαἶ : ἴογ {8 εγ ἢ Ρε. 37. (δῖ του : 
οΥδα, 

4 ΒΙεββοά “γε ἴῃε 
ἔοσ ΠΥ 5})4}} θεὲ ςοὸ 

[ν. 4----. 

81.4]}} ᾿ἱπησσγιῖ ἴΠ6 οαγίῆ. 

ὉΥ, “ἴδεν [δδί (Γυδὲ ἴῃ τὶς 658). Ῥονεῦ οὗ 
Ῥοβϑεββίοῃβ 15 ηοΐ Ὀἰεββεά, Ἴεχοορῖ 83 ἰεδϊηρ ἴο 

ἜΓΥ ἴῃ ϑρίσιῖ, ποῖ πλογοῖγ “ Βυτ ΠΥ,᾽ 51} 
688, ἃ5 45 ὄνεῆ Ὀέδη βιρρεβίοα, “ ΡΟΥΕΓΙΥ ἰη 
1ῃ το] ςἴυδὶ ἐπἀοντηθηΐβ," Ὀυϊ [6 σοηογαὶ ἀ15- 
ροπιὕοη οὗ συϑῖ δηὰ ἀδρεηάοηςε ὑροη Οοά 
ὙΠΟ ἴῃς ννδηΐ οὗ Θλγί ΠΥ πιοδηβ ἰοηάβ ἴο 
Ριοάυοε. (ὟΝ εἰδβ8, Ρ. 132, εχρίδίῃηβ ἰξ “᾿βοὺγ 
1} δρίγυαὶ εἰ 8 δηὰ ροννεοῦβ,7 δηά, δ5 1η4]- 
οδίοα ἰῃ 16 ΤΟ] ονίηρ οἶλυϑο, “ ςοπβοίοιυβ οὗ 
1μεῖγ νδηϊ δ." ΐ 

᾿7ν "δεῖν, ἐς 1δὲ ἀἰηρ ον οΥΓ δεσυεν.) Οὖγ 
ΤΙ, οτὰ ἴῃ [6 δσγπάξοξιις δ ΝΖζαγεξῃ Δῃῃοῦηο68 
δἰ πιϑοϊξ, ἰη τῆς τνοτὰὰ5 οὗ 5514}, 85 δηοίϊηϊοὰ 
““(ο ἢ [86 Οοβρεῖ ἴο ἴδε ροογ," δηά βιςἢ 
νν]}] ἔς ὃς ὈΥΪΠΊΔΤΥ πιοδηΐηρ οὗ [88 Ὀολ υἀς, 
[ἢσϑ6 ψῆο ὅγε ῬοΟσ ἱπάδϑὰ 1ῃ βρίσῖϊ 85 νγὲ]]} 845 
ἴῃ αἰγουπιβίδηςοβ θείης ἴῃοδε πιοδῖ σεδαγ ἴο 
τοςοῖνο (ἢς Οοβρεοὶ δηά οὗ σοπι ἴπς Ομυγοῖ 
οἵ Οἢγίϑί νυᾶβ ἴῃ ἕδλεϊ οδ ἢν οοπιροϑδοά. Τα 
Ῥτοιηβα Βονγευοῦ πιυδὲ δ6 ὑπάετοιοοά δοΙΒ οὗ 
τς ῥγοβεηϊ δηὰ οὔ ἴδε δπΐιγο 116 ; οὗὨ ραγιςὶρα-" 
τίοπ ἰῃ ἴλ6 ΟΒυγοῖ τα λπε δηά ἴῃ 86 ΟΒυγοὶ 
{ἰὐπρμδηῖ, ((οΏρασε 158]. ᾿νὶϊϊ, 1 ς.) 

4. Βἰε“ε6 αγὸ δεν δαὶ »ιοιγη, Θ᾽ .1 Ἡρττε 
ἀξίη ννε βᾶνε δὴ δρρ] !ςδίίοη οὗ ἴπε νσογάβ οὗ 
15 λϊδῃ χὶ. 2, ἰῃ τῆς ΟἿ γῖϑς ἰ5 δηπουπορὰ 
45 56πὶ| “ἴο ςοτηΐογί 4}} [πδί τηουτγῃ." Απὰ 
ἴῃ τείεγεησα ἴο (8 δηὰ οἴμοσ ιν ΡΓῸ» 
᾿Ἡνίβδεῶι [6 Μοβϑιαῆ 5 οδοὰ “16 οοπϑο- 

ἴοη οὗ [5γδοὶ " ([μικς 11. 25). ἍΝ» ε ΧΔῪ ἴδι5 
υπάογϑίδηα ἴμε8ε ννοσὰβ ἰῃ ἴΠ6 ἔγϑὶ ἰηβίδποθ 
οὗ ἴδοβὲ ἴΠπ|6 ᾿πουγηοῖβ ἴῃ [στο ὶ ψο, Ιἰκς 
δίτηθου, νναϊϊοα ον ἴπ6 σοηϑοϊδιίοη οὗὨ (το 5 
οομηίηρ ; δηά, βεςοηαΐυ, οὗ 41} ἴοϑ6 ἔὉ]]οντ 5 
οἱ (μη8ῖ νυοϑε “" βοσζονν 884}} Ὀ6 [υγποὰ ἰηΐο 
ἦογ ̓  Βοῦο δηά πιοῖὲ ΙΠῪ πετεδῆεσ. (Οἵ. [ομη 
χυΐ. 20: ἘοΙηΔη5 Υἱῖϊ. 18; 2 ΟΟΣ, ἱν. 17, δηά 
Ἔβρεοῖδιν (6 Ῥγοιηἶβο οὗ [πὸ ΗΟ Ομοβῖ, ἰῃς 
(οπιοτγίοσς νοὶ ΟἸγδὶ ϑεηβ, [οδη χυὶΐ. 7.) 
ΤΠ ωςὶ {παῖ [ΠῸ ΠΙΟΙΙΣΏΘΙΒ ἅἃγὸ ἤΠόγὸ πιθΏ- 
[ἰοπεά υἱἹᾺΒουξ ΔΩΥ οχρἰδηλίοσῃυ δά αϊίοη, ροῦ- 
ἢΔΡ5 σοῃῆγῃβ ἴδε ςοηεοίυγο [δὲ ἰῷ 851, [ὐκε᾽8 
νοσβίοη οὗ ἴῃε ἔοειηοσ Ὀεδιτυδθ τὸ ματα ἴ6 
ΤΏΟΓΟ οχδοῖ σοϑροῦῖ οὗ οὖῦγ 1, ογ δ δείιδὶ 

δ. Β[ε::ε4 ἀνε ἐδὲ νιϑεῖ, (9".. ΤΈεβε νογὰϑ 
ἴῃ ἴη6 οτρίηαὶ ἅγὸ ἃ ᾿τοσγαὶ οἰδίοη ἔγοτῃ τ 
1 ΧΧ νογβίοη οὗ "584}π) χχχυϊ. 11, “ τῆ6 το κ 
804}1 ἱπῃμοῦ ἴπῸ ἐατῖῃ." ΤῊΘ οτὶρίπαὶ πιοδη- 
ἴῃς οὗἨ 1Π18 ραβϑᾶρθ (ρεύβᾶρβ βυξμοβίο ἴο 
᾿ανία ὈΥ δἰ οὐνὴ Ἔχρογίθηςθ ἰη ἴΠ6 τηδίζου οὗ 
Ναῦ41) τοίεσβ ὑγοῦδΟΪΥ ἴο ἴῃ 6 τοι ρογαὶ Ὁ]655- 
ἴη58 ὑγοπιίϑεὰ ὉΥ͂ ἴο ΗΙβ ϑεσνυδηῖβ Ὁη πον 
τῆς οἷά ἐϊσροηδβαῖίοη, ἐβροςίδ! ἢ ἴο Οδηδδῇ 85 
ἴδε ργοπιϑοά ἰδ, ὑπάογ [Ὠ6 σοπαάϊίοη μονν- 
δυοῦ οὔ {υππρ ἰὴ Οοά ἀπά νναϊζτης ραι ΠΥ 
ἰποϊεδά οὗ δἰξεπιρης ἴο οὐίλίη Ῥοϑϑοββίοῃ ὉὈΥ͂ 

Βυμηδη ΡΟΣ δηά νυἱοϊεποθ. (566 δβρϑοίδι! ῦ 
ΥΟΙ565 3,7, 34, οὗ ("5 Ῥοδίπη, δηἀ ςοιηρατε 
Νυπθοῦβ χίν. 409-45.) Ηδθζγε δρδίη οὖν 1 οσὰ 
ξἶνοβ ἃ ἔ}1ος δηὰ τότ βρέγιίυδὶ τηρληίηρ ἴο 
ἴΠ6 ἴετὰ Ὠ1565 οὗ ἴδε οἰδεγ σονθηδηῖ, 
Ιη τῆς Κίησάοπι οὗ ΟἸγίβξ οἢ εαγίδ, 25 ἰη {πῸ6 
]εν ἢ (ἢ , ἴδ τρθοκ 5841} 5{1}}} ἱἸηποσῖς 
ἴς οαγἕδ, ΤῈ ΟἸγιδιίδῃ ἐδ, [Β6 τοργὸ- 
βεηίαζινε οὗ [15 νσίυς οςρες δ! γ, 45 Ὀσου δῖ, 
δΔηἋ Μ1}} οοηϊίπυς ἴο Ὀτίηρ. ἴ[Βς Κιηχάοτῃβ οὗ 
{πὸ φατὰ υπάοῦ 115 ἱπῆιυσηςς: τὰς ΟΒυγοῖ, 
Ὀοι ςοἸ]οςεἰνεὶγ δηὰ ἴῃ (5 ἰηαϊνιάιιδ!] το] θοΓς, 
μᾶς γαϊηο ὉΥ [ἢ]5, τῆοσα [δὴ ὈΥ ΔΗΥ οἴδον 
αυλιγ, 115 βρέσίτυδὶ ἀοπιπίοη οὐοσ ἴμ6 508}5 
οὗ πε. Βυΐ (Π6 οοιηρὶεῖς ἔυ]Πἰτθοηϊ οὗ (ἢς 
ῬΓΌΠΙΙ86 18 ἀου 61.558 ἴο Ὀ6 Ἰοοκοὰ ῸΓ ἰη {ἰὸ 
Ὠδνν ολΥτ δοτοδῆοσ, βοὴ ΠΟΥ τῆοὺ δᾶνο 
διογοεὰ τὰ ΟἾγίδε 88}} αἷδο τεὶρῃ ψ1} 
Ηϊὰ. (ΟΣ δη. υἱϊ. 27; Ἀδν. 11. 21, νυ. 1ο.) 

Θ. Βιενεά γε ἐδὲν «υδίοῦ «ο διπφεν, ὦ". 
Ιη 8ῖ. ὐὑκὸ [5 δεαξκιάε ἰ5 σίνεη διπιρ] " 
“ΒΙεββθεῦ ἃσγὰ γὰὲ ἐμαΐ υηροῦ πονν." ν᾿: 
δυρροδε [153 ἴο ὑὕς ἴδε ἔοχτῃ ἴῃ ὙΓὨϊο ἴδ 6 
ῬΟΓάβ ΟΕ ΔΟΙΌΔ 7 δροΐίθη, ἴδετε ἰ5 δῃ 
οὈνίοιυιβ ρμᾶσϑ]]εὶ ἴο [6 ρῥγεαϊς(ίοη οὗ ἰβδϊδῃ "ν. 
Ι, ἶχγ. 13, ὮΟΤα ἰἰ 15 ργορμεβϑιθα τπδὲ (Ὠἰγαὶ 
δηδ Βυῦχοῦ 5}}8}} Ὀ6 5διι5ῆεά ἴῃ [Π6 Μοβϑδῇῃβ 
Κίπράοαι. Βυϊΐ εὔξῃ 88 1.8 οχ ἱ 15 
οὗγνιουϑ ἰδαῖ [6 νογάδ, θοῖἢ ἴῃ ἴ86 Ῥσορβεῖ 
δῃὰ ἰῃ (Π6 Εγδηρεῖἰβί, πγυσὲ Ὀ6 υπάογεϊοοά ἴῃ 
ἃ 5ρίγζυδὶ, ποῖ ἴῃ ἃ Ἐς δ6Ώ8ε: δηά 5(. 
Μεαῖϊπον, Ὀγ δά ἀΐης (δε τυνοχάβ, “ αἣεσς σι χῃϊ- 
Θουβηθ85,᾽ ἀοε5 δυΐ ρὶνε ἴπ6 τηοδηΐης ΜὨϊςοὶι 
'8 ἱπῃρ!οἀ ονθῃ σἱζδουΐ {μ6 δά ἀϊίοη, ((οα» 

6 [οΒὴ ἰν. τοσῦ 4.) ΕΑἰχμίοουησδϑ, ἰηάοοά, 
15 οῃς οὗ {με οἰϊεῦ ργοπιίδεά Ὀ]εββίπρβ οὗ [8ε 
Μεββίδῃ τείγῃη ([581. χὶ, 4, ς; χχχίϊ. σ ; ΙΧ. 21); 
δηά οπς οὗ ὨΔΤΊ65 ὑπάεν τ ἢςο 8 ΟἩχίοὶ ᾿ς 
Ργοάις δα 15 186 1 ογὰ οὐἷν τ ρῃίθουπποβα"᾿{[[ἐὩὰ 
ΧΧΙΪ. 6, χχχὶϊ!, 16). ὅ80 ἤότὸ ἰῇ Ὑεῦϑεβ 10, 11, 
“ ον Σρ οουβη655᾽ 58 κε," δηΐ “ῸΥ ΤΩ 5ΆΚο," 
ἅτο υϑεά 85 6] Ἔχργοββϑίοῃβ. ΤῸ ΠΌΡΟΥ 
δηὰ [{Πϊγϑοῖ ἴον τἰχῃίθουδβηθ85 ΤΥ ἰπογεΐοσγε 
6 υπάεγοϊοοὰ 245 τηεδηΐηρ ἴἰο ἀεβίσε 86 
Ρεγίεςϊ στἰρῃίοουδηεβα οὗὐ Ογδὶ 5 Κιηράρσῃ 
(ςξ, 1υκὸ ἱ. 75). ὙΒΕΥ ψῆο ἰοηρς ἔοσ (ῃϊς 
81:.2}} Ὀ6 ΔΙΙοὰ 8 τχῃζοουδηεββ, ποῖ {πεν 
ον, θὲ ΟἾ γί δι᾽ 5, Γγουχ Βοϑα οὐδάϊθποα 
“Π6 πδῃ 6}.8}} δ τηδὰς τἰρδίεουβ᾽ (Ά οι. 
γν. 19. Οἔ σϑἥϊ. νυ. 5). Οὗ τ ϊς5 ἰκὰυ όσὶν ἴοο, 
186 οσοπιρ]εῖς ἔξ] ΒΊπιθης 15 ἴο δε Ἰοοκοὰ ἴον ἴῃ 
ἴῃοϑα “πεν πολυθηβ ἃπά πον δᾶσί ἢ τυ δεγείῃ 
ἀνε! Ποεἢ τἰζδίθοιι8η685 " (2 Ρεῖ. εἰ}. 1.3). 

7. Βἰεμεά ἀγε ἐδε »ιεγεὐγμὶ, (5. ΤΉΪΒ Ὀ6α]- 
[υὰς ἰ5 Ῥαγί 4 }}} ἐογεϑηδλέοννεα ἴῃ (ἢς Κειηροτγαὶ 
ῬΤΟΠηΐθο5 οὗ Ῥς4]πὶ χὶὶ. 1-.3. [{5 ΑἹ]} αἰ σῆΗ- 
οᾶπος ἴῃ γεϊδίίοη ἴο Ο γὶβι 5 Κίηράοτῃ ΤΑΥ͂ Ὁς 
δε πὶ Μαῖϊ. χχνυ. 324-40. 



ν. 6---12.ἢ 

6 ΒΙ]εςςεἀ δγ {δεΥ τυνῆϊεῖῆ ἀο διυη- 
“πα. ρεγΔΠα [Πἰγβὶ δῆτε Γιρμιθοιιβηςβδ: “ΟΣ 
ΤῊΣ ἜδΕῪ 5}8}} "ες Α]1εὰ. 

ἡ ΒΙεβοεά κχγὲ ἰἢς πλοοῖῆι : ἴον 
ἘΠΕΥ 5114}} οὐδ πλεγογ. 

Τούς σου ὁ 4 Βιοιοεά γε με ρυζε ἴῃ Βεαγί: 
ἴον ἴδεν 5381]} 3ἐς Οοά. 

9 Βἰεβϑεά γέ ἴῃς ρεδοθηλδίςευβ : ἔου 
ἘΠΕΥ 5.12}} θὲ οδ]]εὰ τῃ6 «“μ]άγεη οὗ 
σού. 

ἤθε 10 “ΒΙεβθεοά σγσ {πε Ὑμὶο ἢ ἀγα 

8. Βιίεμεά αγέ ἐδέ ἐπ δεαγί, 5.1 ὙΠῸ 
ὈΒοϑὶ ῃ [815 δεδεκυάς ἰ5 ἴο Ὀς Ἰουιπὰ 

ΤΕ δἰψμῃῖ οὗ (45 ἀϊδεησυϊδμοά ἔτι {δε ἔα 
2}) Ηἰπὶ ὙΒοῦὶ ὯΩ0 τῇδ ἤδίϊ ϑϑθ δῖ ΔῃΥ 

11 θὲ στγδηϊεα ἰη [μδὲ Ὀελις νἱβίοη, 
ἴδοθς ὙἘῸ ΠΟΥ 866 ἰδγουχὶὶ ἃ κ[Δ55 

ΟΔΥΚΙΥ, 8}}8}} 8εὲὲ ἴϑοε ἴο ἔδοθ. “ο διιζοῃ) 
ΣΟ," 5475 δῖ, Αυξυϑεπο, “ αιο νἱάείων δἰσας 
65ῖ, βυῆς ζοσγίδϑϑο υἱάδειν ἃ αυθιϑάδῃι Αηρο]}18: 
ἃ. Ὡοδὶα δυΐοτῃ ἴιης [18 νἱάονιτυν, οσυτὰ οἷα ἑδο 
ξυοτίπιυβ Ξ 4.215" (Ερἰδῖ. οχ]νὶϊ. ς. 9). ΤΒυ 
16 [1] εἰχηιβοδηος οὗ [ἢ}5 θεδξυάς, 45 οὗ ἴῃς 
Ῥτεοςοάϊηρ ος, Τοϊλίοβ ἴο 1Π6 οοῃβυσοτηδίίοη 
ο δ ὐούρας ΚκΚίηράοτῃ μεγεδῆεσ,. ((ἕ Κενυ. 
ΧχΙΙ, .. 

9. Βιεν "εὐ αν ἐδ ῥεασεομπαζενε, δ.) 
οὗ ἴδε [1165 οὗ [6 Μαβϑίδῃ ἰ5 ἰς Ργίηςε οὗ 
Ῥεδος ([54]. ἰχ. 6); ἰδ ὑπ οὗ (γίϑι ἰ8 
δηηπουποοά ὉΥ [Π6 ΠΕΔΥΕΩΪ δοϑὲ τ [ἢ 6 
νυογάβ “' Οἡ οὐσί ἢ! ρεᾶςε (υκΚὲ 1. 14).-.Αβ Α 
ἰτεφυοηῖ Ε6]1ε οὗ Οοὰ ἴῃ ἴδε Νενν Τοϑίδεηθης 
Ϊ6 “τὰς Οοά οὗ Ῥελοε" (Άοπι. χνυ. 13, χνὶ. 
20; 2 ΟΟΥ. ΧΙ ΣΙ: Σ ΤΏ658. ν. 21; ΗἩοῦτ. 
ΧΙ, 20). Τδὺβ [86 ῬοδοοπιΚοῦβ ἅττα (δς 
οδάγοῃ οὗ Οοά, 1.6. ἄγ κε σοά. ((ξ νοῦβε 
45.) 

10. Βιεμεάῦ ἀγὲ ἐδὲῦ ευὐΔδίεὖ χγὲ ῥεγεεομίεά, 
δ ΤΟ ῥσομιῖϑε αἰδομβοά ἴο 1π15 θεδεϊζυάο 
15 [06 52πιὸ ἃ8 (πδί οἵ ("6 ἤγϑιὶ, δά πεσε ἰ8 
ὯΟ ΓΤΕΟΆΒΟ. ἴοσ υηάογοιδηάϊηρν [ἴ ἰη 4 ἀϊδδγοης 
Βεξε. Βιΐ ψἢ11|6ὸ {Π6 ἤγαὶ ὑεαριτυἀς τηοτε 

14}}γ τεϊδίεβϑ ἴο {πὸ ἱεροῦ δηά εμβδγδοίοῦ 
ψἸ ἢ δῖ πγθὴ ἴο Ὀδοοσὴς οἵ ΟΠ τίϑε, 
ει)5 ἰ15ἴ, 45 15 βΒῃονγῃ ὈΥ͂ 18 ΡΕΓΒΟΠΔὶ ΔΡΡ]]οΔ- 
ὈσΩ ἴῃ {πὸ νο [ΟΠ] οννὶηρ νεῦϑδβ, ΠΟΥ Θ5ρα- 
ΟΔΠΥ τεϊδίοϑ ἴο ἴθοδο το ὅτ δἰγοδὰγ Η 5 
ῬΌ]ονσεσβ, δηδ τ ῆο δυϑεσ ρεγϑεσιοἢ ἰῃ σοΏ- 
δεσθεηοΘ οὗ δείῃ δ0ο. ἼΤΠόθθ ΔΓ δγεδαν 
ῬΟΘΙΏΒΟΙ οὔ δ Κιηρόοει οὗ μβεδυεη--- οὐ Ὁ σΙϑι 

51. ΜΑΤΤΗΒΥΥ. ν. 

Ρεϊβϑεουῖϊε ἰοῦ τἱρἢιδουδηεβθ᾽ 8Άζε : 
ἴογ τιοῖγ 8 18 ἴδε Κίηράοπλ οὗ 
Ὠςάνεη. 

11 ΒΙεβθεά ἅγὲ γε ὑγἤδη γιθη 5}]] 
Γαν]Ὲ γοὺ, δηά ρεγβεουῖα γον, ἀπά 
80.4}1 54 Υ 411 πιᾶπηογ οὗ “7 εν} 
γοιι ΕΔ βεῖγ,, [ῸΓ πὰῪ 846. 

ἴογ ρτοδῖ ἐς γον γενναγά ἴῃ ἤξᾶνβθη: 
[ογ 80 ρεϊβεουϊοά {ΠΕΥ τῆς ρῥγορῇεῖβ 
ὮΙ ἢ σγογα Ὀεΐογε γου. 

ΟΒυγοὶ τ  ]Πληῖ---ἤογ οἡ οασς, δηὰ ἴο [Πδπὶ 
18 αβϑιιγοὰ (ἢ 6 ῥγοτηἶΐδε οὗ ποτ θουϑῃὶρ ἰη [ἢ 6 
ΟΒυγοβΠυτηρῆδηί ποτεδλῆεσ. ΤΉΕΥ δυογ "ἢ 

ποτ σον ὋΣ Ηἰ9 ᾿ τοὶ χη ἴῃ βΙοσγ. 
Το ἴἵνο ἐοἸ]οννίηδ τ ῦϑ68 ΤΏΔῪ ὃ6 τορετά σά 

ἃ5 σοηίδλίηϊηρ δὴ Ἔχρίδηδήοη δηὰ δῃ ἜρΡυτας 
οι οὗ {μἰ5 δε εἰμ} δηὰ ἰλδὲ Ὀεαίυάς. [, 
8 ΜῸ Πᾶνα ὈΓΟΥΟΊΒΙΥ ἀοπα ἰῃ σεῦθα ό, τὸ 
ἱπίειφγεῖ “ τὶ ρῃίοουβηθ58β᾽" 245 δβρϑοῖδ! γ ἀ6- 
ποίησ ἴθ σρμίθουιβηθθβ οὗ 16 Μοβϑδἢ 8 
κΚίησάοαι, ἴδς νψογὰβ “ ἴοΥ τ ρςθουϑηοβθ᾽ 58 Κ᾽ 
Ψ}1 6 ῬΓΟΡΟΓῪ οχρίαϊηοαὰ ΟΥ̓ ἴποϑς τυβίοἢ 
[Ο]]ονν, “ἴῸΓ ΠΥ 54Κο.) [Ιἐ 5 ἴῆε ἀοβῖγο οὗ 
(Παΐϊ ροτγίεςϊ Τρδίεουδη655 το ἰ58. ἰη ΟΠ γτῖϑῖ, 
1ὴ6 Ὠυπ0]ς οηάοανουν ἴο ἔο]ονν δον τμδῖ 
τἰ ΕΒ δουδβηοδ8, πο Ὄχροϑοβ Η:5 ἐΟ]]οννοῖ5 
ἴο ρΡεγϑεουθοη ἴῃ ἴΠ6 νου] ; τ 18 (6 δἰίδίη- 
τηεπί οὗ [Πα τἰσῃίδουδησεα ὙνΒῖ ἢ σΟηΞΕΠι 65 
ἐπεῖγ τεννασγά ἴῃ Βοδυθῇ. 

δῖ. {υζκς, Π τ} θ6 τοπχοτηδογοὰ, δηυπιοσγαῖος 
ΟἿΪῪ ἔου; οὗἉ ἴδε Ὀεδι τυ θα, [ἂς ἢτβὶ, βοςοηά, 
ἕουσίῃ, ἀπά εἰσί : δΔηα σοπίταςίβ (ἤθ] ὙΠῸ 
ΔΒ ΤΏΔΗΥ οο5. ΤῊ Ϊ5 ἰ5 ποῖ ἃ βιΠςίοηΐϊ γοδϑοῦ 
ἔοῦ βυρροβίηρ εἴπ ον 1Πδὲ 81. Μεῖζον ἰηΐοῦ- 
Ροϊαϊθα [86 δάἀάϊιοπαὶ θοδςυ 65, οσ 81. ΣΚ6΄ 
τς νγοθ8. Το ἔουγ Ὀ]6ββίηχ5 ἢ ν ἰοἢ τνοΘ5 
ἃγεὲ ΤοηϊΓαϑίοα, ἀγα ῥγοΟβο Ὺ ἴμοθς δίδίοβ οὗ 
ΘΧίοΓΏΔΙ ργίνδίοη ΟΥ βυβογίηρ ᾿ς ἢ 5θοπὶ ἴο 
[6 νοῦ] ἴο Ὀ6 ον]}5. ψἢ11|6 (ἢ σοηϊα5ἰοὰ 
ἍΟΘ8 Ταϊδίε ἴο [Π6 γΕΙῪ δίδῖος οὗ δηὐογτηεδης 
Ἀπ ῥτΟΒΡΟΣΥ βίο ἴπε τνοτ]ά τεραγὰβ 88 
ὈΪεββίηζβ. Νὸο βιιςἢ σοηϊγαβὶ ἰ5 ποοάδὰ ἰη [6 
ςᾶ56 οἴ ἴπε οἴμεν δοδιικ68, ἔοτ ὄυθη ἡγοσ] 
τΏΘη ἀο ηοΐ 80 50 ἔδγ 48 ἴο βιρροδο ἴπδὲ πηοοῖς 
Ὧ655, ΤΟΓΟΙ Ὁ] Π655, ΡΟΣ, ρεδοθί  η685, ἃγὸ ἴῃ 
τπεγηβεῖνοβ οΥ]}. ἊΝ 6 ΤΊΔῪ ΓΕΔΒΟΠΔΌΪ δυρροβο, 
(Βεγείοσγε, [Πα 51. Μαίζπεν,, σῆο τοῖς 65ρ6- 
ΟἸΔΙΥ ἕο [εὐνϑ, ἡ Ποδε ἐβρεςῖαὶ ρυγροθς ἰΐ 
ψγὼ5 ἴο ρμοϊηῖ οἵ μον 1ῃς δ ͵ο5ϑίηρβ οὗ ἰῃ6 
Μεβϑίδῆ 8 Κίηράοπι ἕογεϊοϊ ἃ Ὁ ἴῃς ρσγο- 
Ῥμεῖβ ἃγε ]Π]|ε«ὰ, δῃά πιοῦεὲ ἴδῃ δ} Π|}εὰ 
ἴῃ ΟἸγῖδί, βϑδουϊὰ σὶνο ἃ δῚ] ΕΓ τί οὗ τ8δὲ 
Ῥογίίοη οὗ πε ἀϊδοουτβα ἰῃ ψνμϊοῃ (ἢ}}8. 15 
ΘΒΡΘΟΙΔΠΥ βἤονσῃ, ψνΒ 116 51. υυκο, τυτιτἰπρ πιοτὸ 
ἴογ Οδηῖεβ, υυου]Ἱᾶ βοϊθςῖ Ὄβρϑοῖα!γ ἴμοϑ6 
ρμλυώρνν ἴῃ τδίοῖ τὰς ΟΝ γβείδη οβεπιαῖθ οὗ 
ἰεββθάῃβϑα δηὰ [5 γθύεῦϑο ἰ8 οοηϊΓδβίεα ἢ 

ταὶ οὗ (Π6 ννοτ]ὰ αἱ ἰᾶγξε. 

ἀρδϊηβὲ 7 τΡει. 
ὝΡΗ 

12 Ἐε]οῖςε, δῃά δε ἐχοεεάϊηρ ρ]λὰ : 55:: 



Ἀ Ματῖς 
.ἅ:. 
Τιὰς 8. τό. 
ἃ σὲ. 33. 
1 ΤΈ6 
ποτὰ ἷἰῃ 

εἰφτίβει 

51. ΜΑΤΤΗΒΥ͂. Υ. 

11 ΤΥ ε δῖ (ἢς 5411 οὐ δε δασττῃ : 
Ζ ὃιυῖ [ζ τῆς 5411 ἢᾶνε ἰοβῖ ἢὶβ βᾶυ οι, 
ὙνΒεγενν ἢ 5841} ἴα Ὀς 8αἰτεἀ ᾿ξ 18 
τῃεποδίογἢ ροοά ἔογ ποιῃϊηρ, δυς το 
Ὀε ςαβῖ ουΐ, Δηὰ ἴο δε {τοάάξῃ υπάθγ 
ἴοοϊ οὗ πλεη. 

14. εξ δἵε τδ6 Ἰρῆς οἵ τῆς ψου]ά. 
Α οἰτγ τπδῖ 18 δεῖ οῃ δὴ ἢ1}} σᾶδῆποῖ δὲ 

Η 5 Νεῖῖποῦ ἀο πε ἘΠρΗϊ ἃ σαηάϊς, 
πὰ ρυῖ ἴτ ὑπάθγ ἃ ᾿ Ὀυ5ῃεὶ, θὰ οἢ ἃ 

139. Υ7ε αγὲ δὲ “αἰ οΥ δὲ εαγί δὴ ΤὌἘὸ 
ΒΡΘοΔ] υϑὲ οὗ 5.11 Ὀεησ ἴο ργεβϑεῦνθ ἔγοῃι 
οοττυρίίοη. ΔΑαάάγεβϑοά ΡΥ ΠΊΑΤΙΥ ἴο [ῃ6 
ΔΡροϑίϊεβ 85 ἴθδοῃεγβ οὗ ἴπ6 δαγίῃ, ᾿ξ ἀρΡὈ]165 α]50 
ἴο ΟἸ στ βιδη5 ἴῃ σοποσαὶ, 88 ἰνιηρ ἴῃ 4 σογγιρῖ 
τνουϊά, δηὰ μανίης ἰξ 45 δὴ δβρϑςίαὶ ἀυῦ ἴο 
ΟΡΡοβα δηά ἍἽπεςκ ἴπ6 Ὁ οὗ Ἄσοττυρίίοη. 
ΤΟ 58Π|6 ΤΔΥ ὃ6 5414 οὗ [Π6 ΓΟ] ον ηρ οΧχσ 
Ργεβϑίοῃ, “τῆς ᾿ἰραϊ οὗ ἴῃ ννοτ]ά," δρρ δὰ ἴο 
ΟὨ τ ϑδηβ ἴῃ ρεησταὶ Ὀγ δῖ, Ῥδὺυὶ (ῬΆ1]. 11. 1.5). 

ὁ δὲ “αἱ δῥαυε ἰοεέ δὲ “αυοιγ ] “1Ἰῖ18 8 
ψ 6] -Κπονῃ ἕδςϊ [Πδἴ [πὸ 54]ξ οὗὨ {Π]58 σου 
(χαϊδβεγεά ἔγτοπι {πὸ τρδυϑθοβ ἴῃ ΟΥ̓ τγεδίμοῦ), 
ἤδη ἴῃ οοπίαςϊ ἢ [ἢ στουπά οΥ Θχροβεά ἴο 
δὶγ δηά βιιη, ἀοεβ Ὀδοοπῖθ ᾿πϑὶριἃ δὰ υ.56}655. 
.. ὦ" (ἸΒοπβου, “ΤὮε 1,δῃά δηὰ (με Βοοῖ;, 
Ῥ. 182. 
ΤΕ ἤσυγο οὗ [ἢς 511} 15 σίνε ἴῃ 4 ἀἰβογοηῖ 

ςοηπεοϊίίοη (Ματκ ἰχ. ξο; [υκὲ χὶν. 34). 
ΎΤΒΕΙΟ 8 ποίη ἰῇ ἃ ΡὈΓΟΥΟΓΌΪΔΙΪ βαγίηρ οὗ 
τ}}5 Κη ἴο πλλκο ἴ ργοῦδοϊς τμδὲ ἐξ ΤΛΔΥ͂ 
ἰᾶγὸ ὈδεΏ γεροδῖθα οἡ νάγίουβ οἼοδβίοῃβ, δηὰ 
ὍΘ ΤΑΥ͂ τοραγὰ Ὀοΐὰ {Ππ686 85 τηοϑῖ {π κοῦ 
ἀϊξιίηςξ τερειοηβ οὗ βἰ ταί Ἰδηρυᾶρο. ΤῊΣ 
ΒΔΠς ΠΊΔΥ ὃς 5αἰὰ οἵ γεῦϑα :ς, ἴῃ 6 βιιδϑίδῃςσε 
οὗ νος 8 γζερεαϊοά ἴὴ ΝΜίασις ἷν. 2ι  10κ6 
ὙΠ]. 16, χὶ, 11; [ῃ6 ἔνο ἔοσιηοσ, ούνανοσ, οὗ 
{με56 Ὀεΐηρ τρδη 651}}7 ἀϊβεγεηξ δοοουηῖβ οὗ 
186 βᾶπιὲ ἀἸβοοῦ θα, 

16. διυ δεῖ, 866 ποῖδ οἡ Μαζγᾷκ ἴν. 7. 

17. 20 ΠΑ} ῬεΥμδρβ, στίπου, 29 »ρῃιαδὸ 
βεχζεοί, ο εονπηρίείε, ἃ ΒΕΏ56 ἴῃ ᾿ς [6 5δπὶς 
πογὰ ἰ8 οἰ. χχὶ. 12: Το οτίρ᾽ πα] 
γογὰ 5 ΓΘΠΌΘΠΕΥ υϑεὰ ὉΥ 81. Μεαῖδον ἰπ 
1Π6 8εῆδε οὗ Πρ ἃ Ργορἤεςογ, Ὀυῖϊ [}}5 15 
ποῖ ἴπε 8εῆϑε Ὁ ΔΙΟἢ Ὀεδῖ 0115 ἴῃς ῥγοϑθηΐ 
Ἄσοηίοχῖ, ἴῃ ἢ ἰς ἴἰ 15 ορροβθεὰ ἴο ἐἐδηέγογίηρ. 
ΒΥ ἐδὲ Ζααυ ἀῃὰ ἐδε Ῥγοῤῥεί:, ἰδ Ἀδὰ τηδδηΐϊ 
{με ΟἹ Τεβίδπιεηϊ ἰῇ βέπεγαὶ (85 ἴῃ Ἵἤδρ. 
ΥἹΙ, 12, Χὶ. 13,) ΧΧΙἸ, 40; ὑκὸ χΥὶ, 16): δηὰ 
ΟΣ οὐδ νογάβ ᾶγὰ ἰηϊοηὐδά ἴο ροίηξ οιἍἜ 
Η!5 τεϊαϊίοῃ, ηοΐ ἴο [6 Μεββίδηὶς ργοαϊςοῃβ 
δίοηθ, θυῖ ἰο ἴῃς ψΒο]ς οὗ ἴδ6 δασυίοσ σονοὶας 
τἰοῆ. ΟἸ γίϑβί σρακοβ ρογίοος ἴπς ἰδνν δῃά (δ6 
Ργορμοῖβ, ποῖ ἀεὶ ΟΥ̓ Δοςοιρ βίης ἰῃ Ηἰ8 
ΟΥ̓ Ροῦβοη (πὰ Πεσο ἰῃ ἃ ἀθοροσ δπἀ πιοσο 
ϑριγὶ [1.8] β6η86 ἴδῃ 8 1 ρ]1οἀ ἰη (6 [ἰτογὰὶ] 

[ν. 134-18. 

ςαπαἸεϑείοϊς ; ἀπά ἴὲ ρίνειι Ἰρῃς τηῖο 
411 τπδὲ ἄγε 'ἴῃ τῆς ἢοιιβα. 

16 [,εἴ γουγ ᾿ἰρῃξ 80 βῃϊπε θείογο 
τλδη, ᾿ἴπαῖ ΠΟΥ ΠΙΔΥ 8566 γουγῦ ροοά 
γγοΥΚ5, ἀπά ρ]οτγίεν γοὺυγ Εδίβεγ νυν Ὡς ἢ 
18 ἰῃ Πεᾶνθη. 

1η ΦΤΒΙΠΚ ποῖ τπδὲ 1 δηὶ ςοηλε ἴο 
ἀοδίγοΥ τμῈ ἰδνν, οὐ 16 ριορμεῖβ: 1 
Δ ποῖ ζοηλε ἴο ἀσδίγογ, δυῖ το ΠΗ]. 

18 Εογ νεγ]γ 1 5 γ ὑπο γου, ὁ ΤῊ] ἐετκο 
ἤδάνθῃ Δηα θλγἢ ρᾶ88. Οἣς οἵ ΟΥ̓ Οὔς 

Ἰπιογργείδ! ἢ) [86 Δηα Ῥχορβοοῖδθθ τὸ - 
ἰαϊϊης ἴο [6 Μεβϑίδι, θυ 4190 ΌΥ̓ 652 0}15}}η 
ἴῃ Ηἰς σδυγοῖ (Πδὲ “ Κίηράομι οὗ Ἡδᾶνθη "ἢ 
ἴον ψς ἴΠ 6 οἰ 6Γ σονθηδηΐ νγᾶβ ἃ ὈγΓΈρΡαΓᾶ- 
ὕοῃ, δηά εἰνίης ἴο ἴμε τῇογαὶ σομηπιδηάς οὗ 
ἴῃς ἰανν ἃ ἤ]1εγ βρη βοδησε 85 Ὀγεοερίβ ἴο δὲ 
οὐβογυθά ἔοσ δυο ἴὴ (86 Οδυγοῦ. Ηδηςο (ἢΪ8 
ἰοχῖ [48 ἃ σείεγεηςθ, Ὀοῖμ ἴο νγῇδί ργθοθάθβ 
δῃὰ ἴο νυδβδῖ ἕο οννβ ἴἴ, ἴο {πὸ Πρ υρ, τὶς ἢ 
ὙῸ6 ἴανθ δέθῇ ἰπ (86 Ὀερλίκιαάεβ οὗ (ὃς ΟἹὰ 
εκίδιηθηϊ οὐ]]1η65 οὗ ἴδ6 Μοϑϑίδ ἢ Β Κιησάοπι, 
δῃά ἴο {π6 σοτηπιεοηΐξ, νυν ἢ ἰοϊϊοννβ, οὐ τῆ 6 
ϑρί γι 5 αἰβεηρυϊδποά ἔτοτι (δε ἰεϊίες οὗ [πὸ 
ΠοΟΠΙΠΔηὐτηοηΐ5. 

18. υεγῖ 7 [Ιπδ6 οτρίπαὶ, “ἕπεη. Τὶς 
ννοσά, υϑεαὰ 45 ἃ 5:15 ΔπῸν6 πιοδῃ8 2γι ὁ ; 8.5’ 
ἴῃ ἰ5δἱ. ἰχυ. τό, “πὸ Οοὰ οὗ {τ}. Ιῃ 118 
ΤΏΟΓΟ ἔγεαυθηΐ υ86 85 Δη δάνογῦ, [ἴ τηθ8η5 ἡγε, 
δυΐϊ 5 πηοϑβί ἔγΥΕ ΌΘΏΓΥ υϑεὰ ἰη [86 ΟἹὰ Τεκῖδ- 
τηθηΐ ἴῃ ἴδ6 ϑθῆβ8ε οὗ “ὁ ἐφ ἐξ (γένοιτο 1.ΧΧ), 
845 ἰῇ Νυχῦ. τ. 22; δυῖ, χχυϊ. ς, “64.} 

ΟΥ. χὶ, ς. ἴη [ε ΟἹὰ Τοβίδιοηῖ ἰἴ8 τηοβῖ 
ἐπιεοῖ 186 ἰ8 δ {πΠ6 οηά οὗ ἃ ρῥγδύει ἴο 
ζο δὶ 15 βδ!ἃ ὈΥ οἴ οῦβ, 45 'ὴ ἴ!ε ἄθονς 
ῥάβϑθξοθ, ΟΥ ΕΥ̓͂ Οῃοϑεϊῦ, 88 'ἴῃ Ῥβ. χὶὶ. 11} 

ΧΙ, τς. [ἢ (ἢς Νεὲν Ταβίδιηεηϊ ᾿ξ 15 ΠΊΟΙῸ 
ἔγεαυθητγ υϑεὰ 248 δοῖο, ἴῃ δῇιττηδίοη οὗ 
βοιηθίίηρ τῆδὲ 15 ἰο ἔοϊον. (Μαϊἀοπδίι5.) 
[πη {818 ἰδίου 186, “ΘΓ 1 54Υ,᾽ ἰξ 15 ὨονοΣ 
οι ρὶογεά, ἐχοορῖ ΟΥ̓ οὐ 1«οτὰ Η πιϑοὶ δ, “(Π6 
ΡΣ [δὲ ἔδυ], δηὰ ἴσυς ᾿νἱζη685" (Κν. 
ἢ. 1.4). 

{1 δεαυεη απά εαγὶδ ρα::, ὦ.) ὙΤμαῖ 6 
[ὦν (ἴδε ΟἹ Τεβίδμμεηϊ οσονθηδηζ) 541] ἰδϑῖ 
85 ἰοηρ ἃ5 ἴδε νογ] ὰ δηάιγοβ, 15 ἱππηδῖοα ἴῃ 
ὀτοπιδῆ ΧΧΧΙΪ. 2ο, 21, δηὰ πιοτὸ αἰ ΞΕ ΠΟΥ͂ 

ἀεεϊατεὰ ἴῃ τῇς Α δὲ δηὰ ἰῃ Ῥμΐ]ὸ (ϑ8ες 
Βαγυς ΐ, 4; ῬὨΐο, “νη. Ουκ5.,᾽ Ρ. 256). [{ 15 
Ῥγοῦδθὶε, ἐμογείοσο, (δῖ οὐγ 1,οτγάβ ννοσγὰβ ἢ 
ΒΟΠῚΘ ΨΦΑΥ αἰϊυάς ἴο [δ ρῥγευδίοηεξ δεϊϊοξ οὗ 
Ηἰβ ἀδγ, δῃηὰ ἂεὲ δεϑῖ εχρίἰ δηθὰ ΕΥ̓ σείεσεῦςθ 
ἴο ἴἴ, [ἡ τοξοσοηςο ἴο [Πϊ5 Ὀο εξ, 45 ἴο (86 
1, ἰἰθεῖξ, γα ΤΊΔΥ ὨδίυγΑ! Υ ἐχρεοςΐ ἴο πὰ 
ἃ5 ἰῃ ἴδε ργονίουβ ραγῖβ οὗ [158 ἀϊδοουγβε, δῃ 
δοςορίδηςε οὗ 1 ἰπ ἃ ἔ}}Ὲσ δηᾶ ποσὰ βρίγι τυ] 
8ΟΏ86 ἴηδη [Π6 ἰἰΐογαὶ ἱπιογργείδιίοη στουά 
βϑυχρεδῖ, Απά δυςὶ ἃ 8686 ἰ5 ΡΟΓΒΔΏΒ ἱτηρ οὰ 

δι Ῥοι. 
8. 12. 



Υ. 19---21. 51. ΜΑΤΤΗΕΡ. Γ. 

τοῖς 5814}1 ἴΏ πὸ ννῖϑε ρα88 ἤποπι ἴῃς 
Ἰανν, τ.}} 411 Ὀς (1 4116ἀ. 

Ι9 ὁ οβοθνοσ τβεγείοσε 588}4]]} 
Ὀγολὶς οης οὗ ἴῃε86 ᾿ἰεδλβϑὲ ᾿οπιηγδηά- 
τηδηῖβ, πὰ 50.4}1 τϑᾶςἢ πηεη 80. Πα 
804}} Ὀς ςΔ|]εἀ τῆς ἰεαβὲ ἴῃ τῆς Κίηρ- 
ἄοπὶ οὗ ἤδάνθη : ὃδυῖ ψνῃοβοενεγ 3}4]] 
ἀο δηὰ τοϑᾶςἢ ἕδεέηι, τῆς 84π|6 588]} 
δε «ςΔ|εΔ στοαὶ ἰῃ τῆς Κιηράοηιχ οὗ 

27 

20 ἔογ [ 58Υ υπῖο γου, Τηδξ εχ- 
ςερῖ γοὺγ τὶρῃτεοιβη 658 8041] Ἔχοθεά 
ἐὰφ γιρλίεοσηεες οὗ ἴῃ6 8.γῖδε8 ἂδπά 
Ῥαγβθαβ, γε 8411 ἱπ ἢὯο Ἵᾶϑε δηΐεγ 
ἴηῖο τῆς Κίηράομι οὗ Βεάνθη. 

21 ΦΥεἬἪ͵ πᾶνε πολιὰ (ῃδῖ ἰξ νγῶβ 
βϑαἰά "Βγ τῃδπὶ οὐὨ οἷά εἰπια, " ἼΒουι ἐν γέρον. 
8ῃλϊς ποῖ ΚΙ]; ἀπά ὑνῃοβϑοθνεσ 5}|8]} " Ἐπ". 
[1 5}4}} Ὀς ἱπ ἀδηρεγ οὗ τῆς 7υἀρ- ΤΕ; 

Βελνθῃ. τιοηῖ: 

ἴῃ ἴθ φαάϊπίοηδὶ ννογάς, εὐ αἱἱ δε βι δ) 
(πλοτο ἰΟΓΔΙΪΥ εἰ} αἱ ἐδὲπρ. 5.4}} ᾶνα σου 
ἴο Ραᾶ55; ἴδε νογὰ ἰγδῃἌίοῖοά Με μ)οά Ὀεΐης 
ποῖ [ἢς 58πι6 45 ἰῇ υεῦβα 17), 2.4. Ὁ} {6 8 0}6 
Ῥυγροθο οὗ (πὸ 1,νν Ὁ6 δοοοιρ 5πεά, [δῖ 
Ῥύυγροβὸ θείης ομο [δὲ 5[)2}} ὕες οδιτίοα οἢ 
ἘΠῚ τς επὰ οὗ [πὸ νοτὶά. ΤΒῈ 
1}}5 ἀΐϑοουγθς 158 ἴο γεργεβοπῖ [Π6 οἰάον ἀΐϑρεη- 
δδϊίοη 25 ἃ ργεραγδαοη ἴὸγ ἴδε Κιηράοτῃ οἱ 
Βεάνεη, Τῆς [ἃ(ἂνν 18 ηοΐ ἀεϑίσογοά, Ὀιζ Ρετ- 
ἔεςεϊοὰ ψῆθη ἰξ 15 ἀδνεϊορεα ἱηΐο ἴα Οδυγοῖ 
οὗ Οἰγῖσὶ ἢ νοι Ης [1.5 Ῥγοπηϊδεα ἴο θὲ 
Ῥγοβεηῖ, ὄἐνεὴ ἴο ἴμ6 δηὰ οἵ [ῃς ννοσ]ά. 

οηδ 7οἱ οΥ οπϑ “12 Ιοῖ (ἰοΐΔ) 74, ἴῃ 6 
ΘΔ 15 ἰεῖῖοσ οὗ τὴ6 Ηρῦγον δἱρηδθεῖ: 
“ἐπἶς, (Η εὐ. ξεγεπ,) ἴμ6 51π|8}} σίσοϊκος Ὁ. ̓ ψπὶοὰ 
διτηϊϊαν ἰοϊῖουβ ἄγ αἰϊσιησιϊϑῃεα ἔγομι δδοῖ 
οἴδεσ. Νὸο ρογίοῃη οὗ ἴδ ἴἂννῪν μᾶΣ868 ΑΥΑΥ͂ 
διὰ ἰ5 υἱίεγ ἀσϑίγογεά : 411 ἰ8Β ρεγίοςϊοἀ δὰ 
ΤΕΤΩΔΊΠ5 ἴῃ 15 ΟΥ̓ ΠΙΔΠΏΘΥ ἴα ἰγρίςοδὶ δηὰ 
Τεζετηοηΐδὶ ρογίοῦβ, ἰη {πεοῖσ ΔΕ 65 ἴῃ ἴδ 6 
Κιίηράοπι οἷ Οπγϑι; τῆς πιογὰὶ ρογίοῃβ, ἴῃ 
δεῖν οὐσῃ ρογρεῖυδὶ οὐ] ζαΐοη. 

(Το ταδϑίηϊοδὶ βαγίηχϑ νοῦ Ὀοαῦ προ 
Π18 ραβϑϑᾶρο ἅγο ρίνθη ὈΥ 1ἱρδιίοι, Ὁ εἰδϊείη 
δηὰ ερἐΐῳ Απιοην ἔα τηοβὶ 'πὶ ἅτο 
ἴϊεθο ; Βογοϑη Ἐ. ΧΟ τ: ΟΠΊΩΙ ζχεὶ δυηῖ 
Κοστηΐηϊ, σοῖο οἱ ἴοστα βυπί ἰογηλῆϊ, θᾶ τὰ 
Θχςερίδ οὐΐ ἡοη ϑ9υηΐ ἰεγηηϊ, εἰ μας 65ῖ ἰεχ. 
δϑδβοιποῖ ΚΒ. τἱ.  ΝῸ}18 ᾿ἰτίογα δδοϊδεευσ ἃ ἰθρὲ 
ἰῃ ξίεσηυμη. ΕΒ. ὦ, Ὁ.) 

19. ᾿Ῥοιτοευεν" ἐῥεγοΐογε σδα! ὀνγεασᾶ, Φ 
Ἐδῖδπον, «δαί αππὶ οὐ ἀφείγοῦ; ἰἃ ἀοοθα ποῖ 
τεοῖοσ ἴο ἴῃη6 Ὀυδοῖίίοδὶ ἐγδηβχγοβδίοη οὗ δη 
δοκηον)εάκοα ἶανν, ουϊ ἴο [ἢς ἐεδοδίην [δῖ 
οεσίδίη ρογίίοηβ οὗ [6 1 ἂὺ΄Ὸὺ δἴὸ ποῖ ἴο ὃδ 
δοκηονϊεάροα ἃ5 ναὶ, ΝΙΝ τ ἷ5 βεηθο, ἰΐ 
ϑεέτως ὑεῖίεγ ἴο ἱπίετρσεῖ (ἢε “ κἰπράοπι οὗ 
μους" οἵἩ [6 ΟὨγςἰίδη ἀϊπροηβδίίοη οἡ οδητὶι 
ἴῃ 115 τοϊδίίοη ἴο ἴῃς [ἃ,νν, δη οὗὨ [ῃς ΒοΑν ΠΥ 
κίησάοιι Βετοδῆεσ. Ης δεβῖ ἢ}1Π]5 ἢ15 ἐγ 
88 ἃ ἴοϊοννοσ οὗ ΟἾ σίβῖ, το, Ὀοὰ ἴῃ 5 οὐ 
ςοηάυςϊ Δηά ἴῃ 15 ἰδαςδίην οὗ οἴβεῖβ, δεῖκηον;- 
Ἰεάχεβ ἴῃς ἀϊνιης οπαγάςῖοῦ οὗ [δε ΟἹΪὰ Τεκίδ- 
τορηῖ, ἃ8 ἴπα Ὀορπηϊηρ οὗ ἴπδὲ ἀϊνίης δηὰ 
ὉΠΟΠΔηκοΔΌΪΘ Ρυγροδα Ἰνδίοῖ 18 οοπιρΙεϊοά ἴῃ 
ἕν Νενν. Ης, οὐ ἔδεα οἴδεν μδηά, ἰθαϑδῖ ἄρργο- 
μβοηάς ἰῃς ἴγὰς οἰασδοῖοσ οὗ Οἰγιβιϊδη Ὑ το 

οἵ 

τοκαγὰβ ἴξ 85 ἴΠ6 ἀεοίγιςζίοη, ποῖ 45 τς σοἢ- 
ϑυμπηπιλίίου, οὗ ἴδε ἰδαν. [|{ 15 8 ρϑγύδγϑο 
ἱπρεπυϊ τ τς 8665 ἰῃ (5 ἰοδομίης ἃ οοη- 
ἰτδαϊςοῃ ἴο ἴμδὶ οὗ 81. Ραι]. Τῆδ ἀοςίπης 
δ ἰδ 88π|6 845 ἴ(ῃδί οὗ ϑῖ. Ρδυ]. “(τσὶ 15 
[πε οῃὰ οὗ ἴπΠς ἰδ ἔον σὶρ Βἰθουβηθ58 ἴο Ἐν ΕΣ 
οὔα ἴμαϊ Ὀεἰενοῖῃ." Α58 τοραγὰβ ἐδ ποῇ- 
οὔβογναηος οὗ [Π 6 σεγειηοηίδὶ ἰανν οὗ Μοϑοϑ ἰῃ 
Ὁ Ἰεγαὶ δοοερίδοη, ἰξ νν}}} δθ6 βυβῆοίεπξ ἴο 
οὔϑοσνε [δδὲ (Π|5 15 πο ρεου ΑΓ Υ οὗ [86 ἔθ ἢ" 
ἷης οἵ δῖ, ΡῬαυϊ, Ὀυΐ [6 δεπίθπος οὗ ἴα δητίγο 
ΠΟΌΠΟΙΪ οὗ ΑΡροϑβϑίὶθβ δηὰ οἱ άθγβξ δϑϑοιηὶοὰ δὲ 
Θγ 58] 6, Ἰπιογργεϊης ἰδς τηϊπᾶ οὗ {δεῖν 
»ογά Ὁγ ἴδε διά οὗ {6 ΗΟΙΥ ϑρίγί[ : “1 
ϑεειηθᾶ κοοὰ ἰο ἴδε Ηοἷγ Οδοβὶ δπὰ ἴἰο υ5.ἢ 
Ουγ [ογά δ γογάς δγὰ ἰῇ ΠΟ νΥὯΥῇ δηϊδροηίξεϊς 
ἴο ἴδε ἰδῆρυᾶρε οὗ ϑί. Ραυ], ΟΥ̓ 10 {με ργαςῖίςε 
οὗ [λε ψ»8ο]6 Ομυτγοι ἔγοπι [6 Ὀεσίππιηρ, θυΐ 
ἴο υβ86 ἴ6 ννοτάβ οἵ ἤθδη ΑἸΐξογά) {Π6γ “" ατὰ 
οαβῖγε δραίηϑδί δυςῇἢ ρουϑοῦβ, τυ βοῖπου δηςίοηϊ 

ΟΥ τη άδΓῃ, 85 νου] 56εἰ δϑάθ ἴη6 ΟἹ Τοσῖδ- 
τηθηΐ ἃ8 ]Πουξ 5ϑἰρηιβοδηςο, ΟΥἩ ἱησοπείϑῖοηςξ 
σψ} 186 Νεν." 

20. Τὸν 1 “47 μαίο γοι, σ..}] ΤῊΪΐ8 γοῦβα 
5 οἰοβεὶγ Ἰοϊπεά ἴο 186 ὑγεοεάϊην. ΕΟ τἰϑιϊδηϑ8 
ΓΘ ποῖ ΤΠΟΓΕΙΥ Ὀουπὰ ἴο δοκπον)]εάρε [86 
οδἰκαιίοη οὗ ἴῃς ἴδνν, Ὀυζ ἴο ΠΩΓΙῪ ἴἴ οὐ πλοῦ 
ΠΥ τπδη 115 Ῥγοξοβϑοα ἘΥΡΟῚ ΠΕΤΕ δηὰ τρί ὰ 
ΟὔΘοσυοῖβ, ἴ[Π6 ϑογῦ68 δηα ῬΏΔΙΙ ἐ.ε.,) ἴο 
ΟΌΟΥ [ἢ ἴῃ ἴδ δ8ρίγιῖ, ποῖ πλοΓΕΪγ ἰη ἴῃς Ἰεϊίετ, 
85 ἰηβίδηςεά ἴῃ ἰἢς ἔΟ]]οννηρ σοῦβοβ, Τα 
ταοηϊίζοη οὗ ἴδε δογίῦε8 πὰ Ῥηδτίϑεοβ βῆονβ 
(Βαῖ οὖν 1, οτα δ ννογάβ ἰη [ἢ ἕο] ονσίη γοσβο 8 
ἃγα αἰτοςϊεα, ποῖ ἀρδίηδε {86 ἰᾶνν 85 κίνθη Ὁ΄Υ͂ 
Μοθεαβ, διιῖ δραίηβῖ ἴμοϑα ουγγεηξ ἱπίογργείδ- 
Ὀοηϑ οὗ ἰξ, νυν ἢ ῥγοϑοσυθά [ἢς ἰεῖῖεσ ΟἿΪγ 
γγἢ]]6 ἀεδίτογίης ἴΒ6 βρίγῖζ, 

ΩἹ. ὃν ἐδενε 97 οἷά εἶ». Ἀδίμοῦ, ἐο ἐκ ο πὶ 
οὗ οἱᾷ ἐἶπι0. Τα οοηίΐγασὶ 8 Ὀυπλδ τ] 
Ὀεΐνεος ἴῃς 1ἃἂνν 845 σίνοη ἴο {Π6 τηθῃ οἵ οἷά, 
δηά 10 ΟΟδρε] 45 σίνεη “ ἴο γου." ΤὍδε 5δ:ὴη6 
ινίπς 1 αννεῖνοσ 15 ἴα δυίποσ οὐ θοΙΝ, μἰνηρ 
ἴο ΘΔ0ἢ} 88 ΠΟΥ τὸ δὺϊς ἴο σϑοοεῖνο.0 Τδυβ 
Ὧχτ ἴῃε ροβροὶ ἰβ ΠΊΟΓΟΙΥ δὴ οχραπβίοη δηά 
Δι Ρ οδίοη οὗ ἐδ ἰώ. Βυὲ ποῖ ἰ8 ἃ 
ΠΕΣ σοηίγαϑι ἱπαϊοδῖοθα ὈΥ ἔπ ἐχργεββίο 
“ὁ γα Βανο ποαγά," Ὀεΐψεεη ἴΠ 6 ἰᾶνν 85 σίνεη ὮὉΥ͂ 

οϑοϑ, δη ἴῃς ἰδνν 89 ἴδυχζῆϊ ἴο 1δς Ρεορὶβ 
ὈΥ τὰς ϑοτῖίθεβ δῃά Ῥμιδίϑοοθ, ῬσχοῦδΌ! Ὁ 



51. ΜΑΤΤΗΒΕΒΡ. ν. 

22 Βυῖϊ 1 52 υηΐο γου, Τμαῖ ψῃο- 
ΒΟΕνΟΓ ἰ8 ΔΩΡΤΥ ὙΠ} ἢ Ὀγοῖδοῦ ψἢ- 
ουξἝ ἃ ολιυι8ε 8}]] θὲ ἰῃ ἀληρεῖ οὗἩ ἴδε 
ἡυάγπιεης : δηά ὑνβόβοενεὺ 8}}2}} 84 Υ 
ἴο Π΄]5 Ὀγοίδοι, λοι, 53Π4}} θὲ ἴῃ ἀδῃ- 
δεῖ οὗ 16 ςουποῖ]: υς ψνβοϑοσνεγ 

[ν. 22---23. 

8ἢ|21] βᾶγ, Ἴ που ἔοοϊ, 2}}}} θὲ ἰῃ ἀδηρεγ 
οὗ ΠΕ6}]} ἢτα. 

22 ΤπΠείείοσε ἱξ του διίηρ τὴΥ 
π τὸ τῆς Αἰζᾶγ, δπά {παῦε γϑηλαπι- 
δρῶ (δὲ (ὮΥ τοιοῦ παῖῃ οὐρῆῖ 
δρλϊηβῖ ἴῆες; 

ΤλΘΔη8 οὗὨ ραγδρῃγσαδβδις νογϑοῃϑ ἢ [86 νυ ρα σ 
-ἴοηγυο, ΝΥ μαῖ νγὰᾶβ ἀεἰϊνεγεὰ ἴο ἴδε ρεορὶβ 
85 ἰῆς 1ΔὉ7 νγὰβ ἰὴ ἴδοϊ [Π6 ἰδνν δοοογηρδηιϊοᾶ 
ὉΥ ἃ εἶοβ5, δηὰ ἴο 1}}18 ρἴοβα [Π6 ὑγεοερίβ οὗ 
οἷνρ [μοσγὰ ἃσγε βοιηείηγοβ ἴῃ ἀϊγεςῖ δηλ χοῦίπεη. 

Το «δαΐὲ ποὲ ἀἰϊΐ[,[, 7 Ἡρστε νὰ μβᾶνθ 
186 εἰχίῃ οοτηηδηάπιοηϊ, τοχεῖμοῦ σὰ ἃ 
ὙδΌϊηἰοΔ] ψ΄οβϑ, τῃϊςἢ Ἰαϊζοῦ, πόνγονοσ, [που ρἢ 
ποῖ ἐουπὰ σεγδαϊνε ἴῃ ϑεγρίυτε, πιδΥ ΡεΓΠΔΡ8 
δ φεαίβεγοά ΠΌῸπι Νυπὶῦ. χχχν. 10; Πουΐ. ΧΙΧ, 
11,11. ὙΒ6 σοτηπιδηάπιεπί Τοςεῖνοβ ἃ ΒΙρΠΟΓ 
δρι γί] ἴοσγος, Ὀεΐηρ Ἔχιοηδοά ἔγοτμῃ ἴῃς δςῖ 
ἴο ἴῃ 5[12ἴ68 οὗ πκϊπὰ ἰεδάϊηρ ἴο ἰξ. Το 
Εἶοβ88 ΠΕΟΙΤΊΝΝ ἴῃς ῬυπηΙὶβῃπηοηΐ ἰ8 τηδάθ [ἢ 
οςορδίοη οὗ ἀοπουησίης ἃ δ τοῖο ἰδ οὗ 
Ῥυηϊδηχηεδηΐ, Θπιῦγδοίηρ 5:π5 οὗ ἰδβουγδϊ δηὰ 
γυογά, δηά ποῖ πιεγεὶγ οὗ ἀεοά, 

δε ἡμάρνιεμ!.} ἙἘτοῖὶ Ἰευΐ. χίχ, 12, χχὶ. 
2) 3, Ἰὸ ΤὨΔΥῪ ῬΓΟΌΔΟΪ δὲ ἱπέογσγοδ {πδί τΠ6 
οοκχηΐζαηοσ οὗ οὔάγσοβ οὗ τηυγάεῦ τοαϊοὰ τ ἢ 
[6 εἰάοτβ ἰῇ δδοδ οἰ, 2.5. ψὶῖὰ ἴδε Ἰοςδὶ 
τοὶ πα ]8, [πε ἰηβι ποῦ οὗ νος 16 οΟτ" 
ταδηάδά, δθυΐ. χνὶ. 18. Ιὴ ἴδε πηθ οὗ [6 
Κίηρβ ἴδε οδῆῖος οὗ Ἰυᾶκο ἰῃ {{)696 σουΓδ ΘΟΕ ΙῺ5 
ἴο ᾶνα Ὀθεη οἰ ΠΥ οχογοϊϑοὰ ὈὉγ ἴδε 1,οντε5 
(. σἤγοῦ. χχῖν. 4, ΧΧχυϊ. 22; 2 Οδτζοη. ΧΙΧ. 8). 
Αδοῦ ἴ6 ἙΔΡΌΝΙΥ [ΠΟΥ πτεγὰ γο-οϑί δ] ἰ5ῃθά, 
ἘΠΓΑ Υἱῖί. 2ς. |οβέρδυβ (΄ Απιὶᾳ. ἱν. 8, ὃ 14) 
ἀοβοσῖθες [Π6 οτὶσίπαὶ σουγίβ ἃ5 σοπιροϑοά ο 
βευεῇ Ἰάροβ, ἢ ὕνο 1, ον 68 85 διιδογα!παἴοβ 
ἴο οΔςοἢ, ἃ ἀοϑβοσγιρίίοη τις ΤΑΥ͂ ροτγῆᾶρβ μᾶνς 
Ὀεοη ἴδίκοη ἵτοτη [86 ἰαΐοῦ σοηπεκυκίοη οὗ 9 
ον ἀΔγ. ἴη [86 Ταϊπιυά (ϑαηποάγίη ἱ. 6) 
ΠΟΥ ἅγὸ ἀοβοῦ θα 845 σοηῃβίϑεϊηρ οὗ ᾿ψνοπΐγ- 
[ΠΓδΘ Τ]ΘΠΊθΕΓ5 ἴῃ 41} ρδοθα θογε ἘΠΕΓα ννγ85 ἃ 
Ῥορυϊλίίοη οὗ 12ο, Δηὰ οὗὨ ἴῆγος πιολθεῦβ ἴἢ 
δΙΏΔΙΪΙΕΓ ᾿ΪΔς685---ἃ διδίοπηθηῖ ἩΠ]σοὮ ΤῊΔΥῪ ρογ- 
ΒΔ4Ρ5 Ὀ6 τεσοῃοϊ δα ἢ μαι οὐὗὨ [οὈϑερῆυϑ, ἱἶ 
ψὸ Ββύρροθσε ἴπε ϑυδοταϊηαῖς οἢῆοεῦβ, δηὰ 

ΠδρΡ85 οὔε οὐ ἔπ, 50ΡΟΓΩυπογάγῖεβ, ἴὸ ὃὉς 
ἸἹηοϊυάοα. ΤὙθεβα σουγίϑ ἴῃ {πεὶγ οτὶρὶπαὶ 
εοηϑθκζυκίοη μὰ ἴα ροντοῦ οὗ ἰηβὶ ον ἀδαὶῃ 
ἔονυ ταυγάοσ, δα ῸΓ δοίης οἵἴδμοσγ οβδηςεβ 
ἐπ ΧΧΙ, 195-22), δηὰ (ἢ]5 δε πι8 ἴο ἔδυ 

οοπίηυεα «αἱ {πεῖς τοϊησαςυμοη (ΕΖτα 
Υἱὶ. 26) 11 τῆς ρονεσ οὗ ᾿ἶδ δἀπὰ ἀθαῖδ ννλβ 
ὭΔΚΘΩ ὩΥΑΥ̓ ὉΥ ἴ!6 Ἀοπιᾶπθ. ὙΠΟῪΥ πὰ 4150 
{Π6 ΡΟΥΟΙ οὗ Ρυη δ ϊης το οὔδησος ἢ 
Ὀδηϊβηγηθηΐ, ΟΥ ἤηεδ, οΥ ἱπιρτδοημηθηΐ {(ΕΖτγὰ 
ΥἹἱῖ. 26), ΟΥ 5:Γρο8. ΤΉΘ βοουγρίηρ ἰη [Π6 
ΒΥΠδροΟσυο5 (Οἢ. Χ, 17) γγἃ8 ὈῬγΟΌΔΟΪΥ ἱπβίοῖϊεὰ 
Ὁγ (ὃς Ἰυάρτηοης οὗ (Π656 οουγίς. Ἐ εἰϊρίοιι 
οἴἶδεηςεδ, διιοῖ 85 ὈΪΒΡΠ ΕΠ, δεοπὶ ἴο δᾶνα 

θεϊοηροά το [86 ᾿υγϑαϊοϊίοη οὗ ἴῃς δίς ΠΟΥ 
ἐγ δυηλ), (ἢ6 ἐοωποὶ οΥ ϑδοιμοάσγιπι ἔοσ ψ  ΐοδ 
866 Οὐ (ἢ. 1. 4. 

42. «ευἱδδομΐ α ἐαι9..}] ΤἸΏδδε τσ ὅσ ποῖ 
ἴουηά ἴῃ δοπιὲ Μ5858, δὰ ἅτε Ρ5 δὴ ἰηἴεσ- 
Ροϊδίίοῃυ. δε, ῬγοῦδΌϊυ νάϊ, ἐπλρίυ ἔε]! ον. 
(Ηεὺ. ῥὴγ--ἴἰῃεὲ ὦ ἄνθρωπε κενέ οὗ [Ἀπιεῦ 
ἱ. 1ο, Βοσα, πονγονοῦ, ἰς 15 ποῖ βϑροκθῃὴ ἴῃ 
ΔΏΡΕΥ ΠΟΥ ἀζαϊηδῖ δὴ ἱῃάϊνιυδὶ]ὶ ; οἴβοῦα ἱπίοσ- 
Ῥτεῖ ἰἴϊ 48 δὴ ἱηιε)εοϊίοη οὗ Ἄσοηίοπιρῖ, ΤΌΤ ἃ 
νοτῦ ῬΡῚ 5ἰσηιγίης ἴο ορῖξ οὐυὐἱἹ.) {2ομ 7οἱ 
(μωρέ) ῬτΟΡΔΟΌΪΥ ᾿ΠΡ᾿ γἱὴρ ἃ ΤΊΟΓΔ] ΓΟΡΣΟΔΟΙ 85 
ἴῃ Ἀ58]πὶ χὶν.ὄ 1. δόλδ Βῦρροϑθε [ἢ]8 ἴστω, 88 
61} 85 [86 ργεοεάΐηρ, ἴο Ὀ6 4 Ηοῦτενν νοσά, 
ΠῚ πον), γεδεί, τὰς νογὰ ΒΊΟΝ ΜΌΒΟΒ γ᾿ 28 
οοηάεπηγηφά ἕογ υβίης, Νυτϊηῦ. χχ. το, δηά ψ ἢςἢ 
ἀεποῖεβ ἃ βίη ρυηίβηδο]ες νὴ ἀκα, Ὀευΐ. 
ΧχΙ. 18-:2ὁ0.:. ἢ χεραγά ἴο ἴῃς Ρυῃ 5 πγοηςδ 
ἀεηουποεδά ἃ 4φιυιεδίίοη δγῖϑε5, νΒεῖπεῦ ἘΠΕΥ ΓΟ 
ἴο Ὀ6 υπάεογεϊοοά ἸΠΟΓΑΙΥ ΟΥ ἢγυγδθνοϊγ. 
ὙΠΟΙΟ 8665 ἴ0 ὃε Δ ἱποοηρΓΌ Υ ἴῃ ῥΑϑδίηξ 
ἸΠΟΓΔΝΥ ἕγοση τς δυπιδη οὐδ ἀεϑοσγ θὰ ὉΥ͂ 
“86 Ἰυάρτηεης " δηὰ “ἴδε οουηςὶ!," ἴο ἴδ6 
ἀϊνίπε δεηίεηος οὗ (6 “Οεδοηηα οἵ ΗΓε." 
ΤῊ τροϑὲ πἡδίυγαὶ ἱπίεγργείδ ἴοη ϑθαπβ ἴο Ὀδ 
ἴο δύρροθε (δαὶ (γος ἄσρτοοβ οὗ δυπδλῃ 
Ῥυηϊβηπιοης ἅττα υϑοὰ (0 ἀοποῖς ὈΥ̓͂ ΔΠΔΙΟΡΎΥ͂ 
ἴδγεα Τογτεβροηάίϊης ἄσρτοεβ οὗ (ἴθ ἀϊνίης 

ἔ ϑοηΐοποσ Βογοδλῆογ, ἐόε ἡμάσ»ιϑης, ἐδὲ εομπεῖ, 
ἐδε Οεῤεηπα 9, ἥγε “ἱ τἢυ8 Πγυγαῖνοεϊν 
τοργεβοηῖ ἴγες ἀσχγοοβ οὗ δε ἀϊνίης γΘΏροΔηΟΘ 
δραϊηβί βίη, οοστοβροηάίης ἴο ἄγος ἀεξτεεβ οὗ 
(οΡοσαὶ ρΡιυηϊβῃσηθηξ υπμάεῦ τς Τ[εὐν5} 
αν : ἀδαῖβ ΟΥ̓ ("6 5διοσγά, ἰηβιοίεά ὃγ (6 
ΤΑΪΠΟΥ σουγίβ ; ἀθδίῃ ὉΥ δίοηϊῃρ, ἰηβςίεά ὃγ τῃς 
ϑδημοατπι, δηὰ ἤπα!ν ἀκα ἢ ἰὰς 
εαδῖ ἰηίο ἴδ νδ]] εν οὗ Ηΐηηοτα ἴο ὃς Ὁ : 
[{|5 ποΐ οογίδίπ {μας {Π15 ἰΔθῖ ρυι ηἰβαπηοηΐ νγδ8 
ἜΥ̓ΘΓ ΔοίΌ Δ} ἰηβίοῖεὰ υὑπόοσς ἴδε [ἐὐσιδὴ ἰανν; 
ἴϊ ΠΙΑΥ͂ Ὅδ τηρηϊϊοηρὰ ἃ5 δὴ ὀχίτεπι ολϑὲ 
Ὀεγοηὰ {δε ἰδραὶ Ρυπίβῃηηεηί, του ἴῃ ΟὯΘ 
ολ86 αἱ ] 88. Τ βοίΐυςκ οὔϑεγνοβ, ἀθδῖἢ 
ἤγο νυᾶϑ ἰηδὰ (δες [μενϊί. χχ. 14) ἴδου 
Πο Ρΐδος οὗ ρυηίβηπιοηΐ 18 δβροοϊβοά (ςοζηρατα 
τ: Μῶδςς. {ἰ. 5). 

48. Τδεγεΐονε ἐξ 6 ΤὨϊΐβ νεσβα 18 οἱ οβεὶγ 
σοπποςίοά ψ ἢ (ἢ6 ῥγοοθάϊης. [1 ἴποι ᾿ιλϑὶ 
οὔεηάεὰ (ΠΥ ὈγοίδοΓ ἰῃ ΔηΥ οὗἉ (6 νγὰγβ ἀῦονθ 
τιοηϊοηθὰ. Α οοτηρασγίδοη ἢ Μαγκ χὶ. ἃς 
δῇοννβ (δὲ [Πς ψοτάς κ ΒΑῈΝ οὐρῶϊ ἀργαϊησὶ ἢ 
ΔΡΡΙΥ ἴο [πε βυϊεγεσ, οὶ ἴο {πὸ ἀοοσ οὗ {Ππὸ 
τοῦς. ΟυὖΣ [κοὐ δ ποσζὰς ἅτε (μοζείσσε δρ- 



γ. 24---.31.} 51. ΜΑΤΤΉΒΡΝ. Υ. 

24 ἴ,θανε ἴδεῖε (ἢ ΕἰΝ Ὀθεΐοτε τῆς 
αἰταγ, δῃά ρὸ ΠΥ ὙΑΥ; ἤγϑῖ θὲ γεζοη- 
οἰςἀ το τὴγ δγοῖδογ, δηθὰ τῆεη οοηϊς 
84 οὔξεγ (Ὦγ γί. 

25 κΑρτες ψἱῖῦ Φῃΐηθ᾽ ΔάνΘΓ ΑΓ 
φυΐϊοκὶγ, ἡνἢ}168 του ἀγὶ ἱπ ἴῃ6 ὙΨΑΥ͂ 
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ϑοῦυεῦ ἰοοΐκεῖν οὐ ἃ ὑγοπιδῃ ἴο ἰυβῖ 
δἴτεγ πεῦ ἤδίῇ ςοπιηίτεἀ δα Πςοτγ ἢ 
ΒΓ αἰγεδάγ ἴῃ ἢἰ8 ἢεᾶγι. 

29 ΔΑπά ἰΓ τὴγ τίρῃς εγε 'οβεηά ψῖν18. 5 
“Ἴακο (ἔςς, Ρίυςκ ἱε ουΐ, δηά ςαϑὲ 4: ἔγοῃ " ὁ τ, 
12. 58. 

ΦΈἘ Χ, Ὅ50. 
14. 

στ Πίηι ; ἰεϑὲ δὲ ΠΥ τίπις τῆς δά- 
ὙΘΙΒΔΙΥ ἀεἸνοῚ τπ ες το της πάρα, Δηά 
ἴῃς Ἰυάρε ἀεϊίνες [πος ἴο τῆς ΟΥ̓ ΕΓ, 
δηὰ τῆου ὃς ςαϑῖ ἰπῖο ῥτγίβοη. 

26 Ψ ΕΠ [ 847 υπίο τδες, Του 
8ῃλ!ε ὈὉΓῚ ΠῸ πιθδῃ8 οοπὶς οι ἴΠαηςε, 
ἘΠ του ἰιαϑὲ ρδιάὰ τς υζίογηηοϑί 
ἈΠ ΠΝ 

27 Υς ἰᾶνε Ππεαγὰά τῃδὲ ἰξ νγδβ 
8δλ᾽! ἃ Ὁγ (ἢςπὶ οὗ οἱά τίπτε, “Ἴ που 8ῃὶς 
ποῖ Τςοτηπιϊξ Δα] 1617 ἐ 

28 Βυῖ] 88Υ υπίο γου, ΤἼΔι ψῃο- 

ἴο ὈςῈ δἀάγοβθοα ἴο οὔς ἯὯΟῸ ἴῃ ΔΗΡΟΓ 
ἀοῦς ἃ τος ἴο 5 Ὀγοίδοῦ. 

24. Ζεαὺε ἐδεγε ἐδ σ] Ὄῖθ μδβϑδαᾶσε 
ΤΩΔΥ Ὀ6 υηάετγβϊοοά 45 ΠΟΙ δἰ ηἰηρ ΕΟ ἸΡΒΘΟΙΒ : 
(1) ἴδε πιοβὶ βλογεὰ οὗ 411] οοσυρδοηβ δῃουϊὰ 
Ὠοῖ θ6 δὴ ἱπιρεαϊπηοηῖΐ ἴο ἴῃς ἀνῦ οὗ τοσοη- 
εἰϊπδίίου ; (2) ἰὮγ “«ἰ 11 ηοῖ 6 δοοερίδθὶς 
ἴο Οοἀὐ νψἘ}]|Ὲ οἴδετοά ἴῃ ΘΏΠΛ Υ ἀρξαϊηϑὲ (ὮΥ 
ὈὉτγοῖδοσ. Ου 1815 ὑσεςερὶ ἰ5 ἰουηάεοὰ [86 τυϊς 
οὔ ἴἰς Ομυγοῖ, τοαυϊτίην δάνογδασίοϑ (ὁ ὃς 
Τεοοποϊεὰ Ὀεΐοτς ραγίδκίηρς οὗ τς ΗΟΙ͂ 
(οτηπιιηίοῃ, 

456-26. Μἔγτεε «υἱῷ. ἐδίπε αάδοενγηαγγ, ὧδ. 
ηῃ Τοποοοοη ἢ [ἢ ςοπίοχῖ, [656 ἔσο 
ψεῦ968 9566 Πὶ τηοϑὶ παῖΌ ΓΑΙ ἴ0 ὈΘΑΓ ἃ ΡΑΓΔΌΟ]ΟΔ] 
ΘεΏΘ6; [Π6 ᾿πιδγε οὗ δὴ ΑΓ ἰυάρτηρηῖ ἴῸΓ 
ἀεδι θείῃ υϑεά ἴο {ΠΠπδίταῖε νυπαῖ νγὰ8 ὑγε- 
ΥἹΟΌΙΥ 5α!ὰ οἵ Οοὐΐβ πιά υῃ- 
τεροηϊδα δημΠΥ7. 45 ἱξ 15 χιδεὲ ἴο δε σεοοης! δά 
ΠῚ} δὴ δανεγδαιυ δἱ ἰανν, Ὀείογε ἴπς ἤηδὶ 
ϑοπίθηςς 18 ὑγοποιηςθα, 50 ἴτ 'β τῖβε ἴο ὃς 
ΤΟΟΟΠΟΙΪοὰ ἴο ἴ86 Ὀγοΐποῦ βοὴ γὸ δανα 
οἴεπάεά, ψΗΐ]6 ποτὰ 15 γεῖ ἔπιε, Ὀείοσε ἴῃς 
ΒΠΔ] ἱπάρστηοης οὗ Οοάἄ οομμοδ ὕροῃ [ἢς 5ἰη. 
ΎΤΒΟΟ ἰβ η0 πεοά ἴο ἤηὰ δῃ οχδοῖ ϑρίγτιδὶ 
σου πίοτρατί Ὸγ οδορ οὗ (ἢς ἰεῖτη5 ἀδηοίης 
ἴα ἰοιηροσαὶ ἰπάστηεης, [6 αὐνεγαν., τῃς 
͵7μάσε, υὐθν, αὐδέ, [6 γβος; ἴδ φϑῆσσαὶ Δη8- 
ἸΟΕΥ͂ 5 συ ΠἸςἸ ΘΏΕΥ οἶοαγ πϊέμουΐ ἰαγίηρ 5|Γ655 
οὐ {Π6 Βροςῖλ] ἴοῖτηβ. Τπυς υπάεοτείοοά [Π6 
ὍΟΤΑΒ Πᾶνα ἃ πδίυγαὶ σοηηεςοη τ {πεῖν 
ςοπίοχῖ; δηὰ ἴῃς γορεοη οὗ 5ἰπιί αν ἰλησυᾶρο 
ἴῃ 4 ἀἰδετεηί ςοπποσοη (1ὐκε χὶ!. 58) 
ἦπ 0 ραϊηδὶ {ΠΕΙΡ ὈΤΌΡΕΥ ροβί(οη 
δότε. ὍδοΥ τϊζϊ 6 τερεδίοα οἢ πιοσε [ΠΔη 
ΟΠ οζοξείοῃ. Ι 

47. ΤΉς ϑουοηία οομηηλινπηοηϊς 8 ρἰνεη 
ἩΒουϊ ΔῺῪ ε[ο65, θυϊ μεστὰ ἰ2 δόσε γεᾶβϑοῃ ἴοὸ 

ἴῆες : ἴογ ἰξ ἰ8 ργοδίδθὶςε ἔογ πες τδῖ ΠΡΡΝ 
Ομς οὗ ΠΥ πιεπιθεῖβ 8Που]ά ρεγίβἢ. 
δηά ποῖ ἐσὲ τῇγ νγβοὶα δοάγ βῃουϊά 
Ὀςε οαϑι ἰηῖο Πε}]. 

20 Απά [ 17 πρῇς μαπὰ οἤεπά 
(ἢς6, οὐκ [τ οὔ, δΔηά ολ3ὲ 2: ἔτοηι [ἢε6: 
ἴον ἴτ 18 ργοδίδθὶς ἔογ πες τΠαῖ οης οὗ 
ΤΥ πιεηλθεῖβ δῃου]ὰ ροτγίβῃ, ἀπά ποῖ 
ἐδαί ΤΥ ψΠοἷς ΒΟΩΥ 8που!ὰ δὲ οδεῖ 
ἰηῖο Βε]]. 

41 [τ Βαίῇ θεεη βαϊὰ, 9  Βοϑοενεγ ἦ Ὅσας, 
86.211 ριιξ αὐυγαὺ Μΐ8 νγίξε, ἰδὲ Ηἷπὶ ρῖνε "ἢ 
ἢεγ ἃ τπρ; οὗ ἀϊνοτοδηιδηῖ: 

δι 
οοράπεὰ 
Ἰποϊυάίηρν [86 Ὁηϊλινι} ἀεβῖγο, δηὰ [Π158 ἠοῖν 
τἱ οϊδηάϊης [(δ6 ονάεηοθς οὐ (ἢ6 ἴοηίἢ 
οομηιπδησδιηοηΐ ἴο ἴΠδ6 σΟΠΙΓΑΙΥ. ῬΑββαρεβίο 
(15 εἴοος ἔοτῃ ἴμ6 ἈδΌΙ5, 85 γψγὲ}} 245 ἔτοπὶ 
περὶ θέρη ( Απεᾳ χὶϊ. ο, 8 1), ἅτε οἰϊοὰ ὉΥ 

ἨοΐυςκΚ. Ουγ Ἰοτγὰ πιλκίηρ ρεγίεςϊ [86 ἰᾶνν, 
εἶνεβ ἴῃς 11 ᾿τπηροτί οὗ [δς ἐπὶ 
8ἃ8 Τοπάεπιηίης [6 Ὀορίηηίης ὯΟ ἰ686 ἴδῃ 
[86 ςοπιρ εζίοη οὗὨ [ἢς 5ἰη. 

29. οὐεπά 1δεε.}ὺ ἘἈΔΙδοσ, ἐσθ ἐδέφ ἴὸ 
σιρηδίος, ἐ.6. 6 δὴ οσοδβίοῃ οὗ 55. ὍΤδὸ 
ΒΕΏΘΓΙΔΙ βοηθς οὗ [}1]5 ραϑβδαρὲ 15 οἰθαγ, “" ουΐ 
ΑΥΨΑΥ ἴθι ννϊςῖ 15 πιοβῖ εὐδιμου 1 1ἴ συ 58 
[πε ἴο 5ἰη.᾿ ΤῊ Ϊ5 ἰ5 ἔογοϊ Ὁ] γ ὀχρτεϑϑοὰ ὉΥ (ἢ 6 
8οη 5:0 16 ἱπιᾶψεβ οὗ “ἴδε τρῃξ ἐγε" δηὰ “τπ6 
τρις μαηά," [56 ἴοσηεν δεῖς πδίυγα!] ῦ 
δυσρεβίοα ὈΥ (6 ρῥγονίουβ τηοηϊίοῃ οὗ [86 
Ἰοοκ οὗ ᾿ἰυ5ῖ. 

80, ἐπέο δι} Ιῃ 6 οτἱρίπαὶ, Οεδεημα. 
ΎΤΒε ἤγε οὗ ἴῃς νἈ] εν οὗ Ηἰΐηποῖα, τ Ὠὶοἢ ἴῃ 
γΕΓϑ6 2λ ψγἃ8 96 ἴο ἰπάϊςαία ΟΥ̓ ΠΟΙ ΡΑΓ5ΟΏ 
(Π6 Βίχιοβὶ ἃ οὗ Οοὐ δ διΐυτε ριυη18}}- 
ιθηΐ οὗ δἷη, 18 ποῖα ὑυδεὰ ΠρυγδΌνοὶυ ἴο 
ΟΧΡΓΟ58 [ἢπ δδη)6 [Ὠΐηζ. 

ΤΠΟ δυδείδηςς οὗ ἴπεϑ6 {ῸὺὖὉῦῶὸ γοῦϑοβ ἰ5 
Τοροδίδα ἴῃ οἰ. ΧυἹἹ. 8, 9, ψἱΠ 4 ἀἰβοτοηξ 
ςοηΐεχί, ΤΙΐβ τϑρεξοη ἐιγηΐϑμεϑ δ ἄτχυ- 
τπεηΐ ἴῃ ἕδνουνγ οὗ ἴ86 ὉΠΠῪ οὗἩ [Π6 ῥσγαβεηΐ 
ἀϊβοουγδα. 1 βῆονθ {πα τὲ βδᾶνε ἴδε [ο651}- 
ΓΛΟΩΥ͂ οὗ ος δηὰ ἴῆ6 βᾶάτης Ευδηρο ϑί ἴο [ἢ ς 
ἔαςϊ οὔουγ [,οτὰ γοροδίϊηρ ΠΟΟΤῚΥ 51π|1}12 οσ 8 
ΟΠ ἀϊδίϊποϊς οοσολβίοηβ, δηὰ [8 ἔΌΓΏΪ5Π65 ἃ 

ὑπιρίίοη [μλῖ οἴμεσγ Ραγαδ εἶ σεοογάβα 
γΥ ἴδε οἴδες Ενδηρε δῖ ΤΩΔΥ δ6 δ᾽ Π.}]ΔῚ}Ὺ 
Ἔχρ δἰ πθά. 

81, 32. ΤΏ εδβε ἴννο γεσβεβ ἀζαίῃ ἃγῈ οἰ οϑεὶῦ 

(δὲ τ). τδαϊθομαϊὶ ἰηϊοτρεείδίίοη 
[ἢς 5ἰῃ ἴο με δοῖ οὗ δάυ]ΐογγ, ηοζ᾿ 



20 51. ΜΑΤΤΗΒΕΡ. ΡΜ. ἶν. 32---.}4. 

ἼΣΔΚΒ 22 Βυῖ 1 547 υηΐῖο γου, Τὴ 412 ΤΑρδίη, γε πᾶνε πεαγά τῃδῖ ἴξ 
ι (οι 7. "ΨΠΟΒΟΕΝΘΓ 5}4}}] ρυς ΔΥνΑΥ ΐ8 υνἱέε, διδῖῃ Ὀεεη βαὰ ὃγ τῆεπι οἔὗἉ οἹά τίπις, 
δὰ βανΐπρ ἴογ ἴῃς οδιβ8ς οὗ ἐογηϊοδιίοη, 

σδυϑεῖῃ ἢ6Γ ἴο σοπηπηῖς Δάν] 6 ΓΥ : δηά 
ὙΥΠΟΒΟΟνΟΓ 8}}2}} ΠΊΔΥΓΥ ἤογ τῆδί ἰ8 ἀἷ- 
γογοβὰ σοπηηεῖει δά] τοΓγ. 

ἼΓΠου 584]1 ποῖ ἔογβυνελγ {λγ56], θα “ Ἐκ. οο. 
8ῆλ!ς ρεγίογαι ὑπο τῆς Πυογὰ τϑίης ζ᾽ν. :ο. 
οΔΙΒΒ : ὌΝ 

44 Βυε] Κ54Υ̓́ υπἴο γοιι, ϑυγθΆγ ποῖ ες. 

οοηηροϊεά νὰ τῆς ῥγεοδαϊηρ [ἴῃς φοϊ" δυβὶοϊοηϊ ἴο τηοπίίοη [86 τυ}]6 ΔΙ ΟὮ 15 ἴδ6 Ροΐπὶ 
τηδπαϊηθδηϊ θείης οχίθηαθα ἴο δῃοῖδοῦ οἶλ9ς οὗ 
δοοηβ, ἠοῖ σεοοχηϊϑεά δ5 δάυ]εῖγ ἴῃ (δε 
ΟΥΟΪΠΑΓΥῪ ουγτοηΐ ᾿πἴο ἴοὴ οὗ [Πς ἶανν, 
ὨΔΙΏΘΙΥ ΠΟΙΉΪΠΔΪ ΤΔΙΤΙΔρο Ψ ἃ ἀϊνοτοοὰ 
Ῥεῖϑοῆ. Ηδσο δραίη οὖΐῦ ἴον δ νοσαὰβ ἱπηπηδ- 
αἰδίεϊν τεϊδίθ, ποῖ ἴο (ἂρ ἰοίΐεσ οὗ ἴδ ἰδυν, Ὀυΐϊ 
ἴο ἴδε οΥΑΪΠΑΙΎ ἰηϊογργείδίίοη οὗ ἢ. Τῆα 
ὑνοσάς οὗ ᾿δθυϊ. χχίὶν. 1, ἅτ οἰϊοὰ ψῖ τῆς 
οπβϑίοη οὗ ἴπ6 σδυ86 οὗ ἀΐνογος, “ Ὀοοδιδὸ Βὸ 
δὲ ἔουπα βο ὉΠ] Δ ηΠ685 ἰηῃ ΒοΥ." ΤὨυ5 
οἰϊεά, ἰξ ἀχργεβϑεβ (6 ΘΟΠΜΠΊΟΗΙΥ τερεϊνεὰ 
τοδοβίης, {πὶ οὗ ἴῃ6 β.οῆοοὶ οὗ Η 1116], νος ἢ 
Δ] οσνοά αἴνογος ἴοσ ἴδ πιοβὶ {Πὶηρ ολυ.965, 
δηὰ [5 ῬὈγδοις δ} } } Δθο] ἰσποὰ [ἢ6 ςοηάϊίοη 
Διο οί ΠΟΥ. Α δἰ πη δῦ ἱπιογργοίαϊίοη “ ΤῸΣ ΠΥ 
οδυ5ε ννΠδίβοουογ᾽" 15 σίνεη ὉγΥ [οβερδυβί( Απι.᾽ 
ἶν. 8, 8. 22). ὙὨδ βοδοοὶ οὗ 8 ἱ, οἢ ἴθ 
«τοη ν ἰηἴ οἀ [ΠεῸ υπο]οδηῃ 655 5:ΓἸΓ ΤΥ 
οἴ δά υϊζεγγ, ογ δἷ ἰθαϑῖ ἱτηπιοάςϑὶ οοπάυςϊ, ΤῊΣ 
Ργανδίθηςε οὗ πὸ ἔοστηου υἱὸν" ΡΡΘΔΓΒ ἰῃ ἴΠ6 
ηυσπίίοη οὗ ἴΠ6 ῬΠαγίβεοβ (οἷ. χιχ. 3), νδοσα 
[6 ἴανν 15 ἱπιεγργεϊθα 45 ρεττηϊπρ ἀΐϊνογος 
“ογ οδυ.536." ΑΑ5, Ποννουοσ, ἰξ 18 ἴοτο 
δαϊὰ τμδὲ τῆς ογ χίηδὶ ρειτηϊβδδίοη οὗ ἀΐϊνοσοθ 
νγῺ5 σίνθῃ Οἱ δοοουηΐ οὗ [ἴῃς “δγάηδβς οὗ 
{πες μολσί, νὰ τηυξί 566 [παΐξ ὄυθῇ 18 πηοβὶ 
δισιςῖ ἰηϊογρσγείδιοη ἰηνοϊνθὰ βοπλὸ γοϊλχαδίίοη οὗ 
ἴῃς ῥτἰπιϊεινο ᾿δνν οὗ τηδυτίαρο 45 ἰηστυϊοὰ δἱ 
(δε Ὀερίηηΐην. ΟυγΊ,οτά β νψογάϑ ἀσγὸ ἴῃ. ηοΐ 
ΟὨΪΥ ἃ οσοηδεϊπμηδίίοη οὗ ἴμθ ρἷοας οὗ {86 
Ἠ1|6}}1ὸ5, Ὀυῖϊ «ἰϑοὺ 4 τενοἌοβξδίίοη οὗ (ἢῃς 
ΟΥ̓ ΣἾΠΔ] ρου ϑϑίοη οἵ [πε αν δἃ8 βοινυΐϊηρ ἃ 
ἴορο ὈΓΡΟ8Θ6 ΟἾΪΥ. δοπηα οὐ ἰςβ, δηὰ 
ποῖδοϊυ Ὠδ᾽Πηρον (’ ΕἸἰγοῖ Αχε οὗ (δὸ Ομυτςοῇ; 
11, 226), ἱδίογγτεϊ ἴ[ἢ6 ἐογηϊοσδίίοη ποῖδ βροκοθῃ 
οὗ 85 τηοδηΐης ἱποοπίησποθ Ὀοΐογα τδυτίαρο, 
δυς ἢ 48 ταὶ σροόκβϑη οὗ ἴη Ὠουῖ. χχίϊ. 13-21. 
ΑὮἢ ᾿ηϊεγργεϊδιίοη ννῃϊοἢ ΓΟ ἶγο8 ὑ5 ἴο Ὀοϊίονο 
τηδί [ἢϊ8 5 ἰβ ἃ σγθδῖοσ. Ὀγοδςἢ οὗ ἴπ6 τῃγλγ - 
τίασε Ὀοπὰ ἴμδῃ δά τ ΥῪ 186], ἰΒ ποῖ ἴο ὃς 
τοοεϊνοὰ τψβουζ {πῸ τηοϑὲ ςοηνϊποίης ον]- 
ἄδρηςς οὗ [8 ὨδοαβΒΙΥ, δηὰ ἴῃ :πἰ8 οδβὲ ἰΐ 
σδηηοῖ δε δαἰὰ {πλί βυςἢ ὨροΟρββΥ οχἰβίβ. 
ΤΕ ποζγὰ μοτὸ (σαηϑαϊθὰ “ογημίαείοη (πορνεία) 
(Που ΚΈΠΕΓΑΙΪΥ δρρ θά ἴο ἱπαϊϑβοσίπιϊηδῖς 
ΡΓΟΗ͂Ι ΚΔΟΥ͂ ἰ8 Βοος ΠΊ65 [ἰκ6 [6 σοστεβροπάϊης 
ἘπρΙ δὴ ποτὰ υβοὰ οὗὨ ὑποδδει Υ ἰῃ ξοηοτζαὶ, 
δηὰ οὐ ὙἹ ΟΧρΓο55 τοίογοηςο ἴο τηδιτὶοὰ 
ΨΟΠΊΘΩ 859 ἴῃ Εν Ο]}115. ΧΧΙΙ, 23, Δηὰ 1 ΟΟΥ. ν᾿ 1, 
ὙΠΕΓΟ ἰξ ἈΡΡΘΑΓΒ ἔτομῃ 2 (οσ. νἱῖ. 12 [μδὲ τῃς 
Βυδθληα νγὯ8 511} αἰϊστε, Ὑπὸ ἴδςϊ ἴπδὶ 51. 
Μαϊκ (χ. 1:ο) δηὰ 8|. ύὺΚς (χνὶ. 18) οπιὶξ (Π6 
ἐχοερίίοῃ, ΟἿ δῆονγβ ἴδιας {δβεῈγ ἰδουρδὲ ἱΐ 

οὗ οδίοῦ ἱτηρογίδηοα ἰῇ οὐγ 1 οτὰ β ἢ; 
ψῖπουΐ ποιοὶπρ ἴπς ἐχοερίίοη, ἡνΒ]οἢ ἰ8 5 
οἰ ΠΕΠΥ χυδγαηίεεὰ ΟΥ̓ ἴἢε (Θϑςἰ πο οὗ δῖ. 
Μαῖῖδεν. Αὴ δ0]6 δῆϑνγεῦ ἴο Ὠ6]Π1ΠροΓ 5 
δγσιμηθηΐ ψῦ}} Ὀ6 ἕουπάὰ ἴῃ ἃ ρᾶροῦ ὉΥ {πὲ Ἰδῖό 
Ῥγοΐεβδϑθοσ. ἀοηϊησίοη ἰπ (ἢς “ (οηϊοιιρΟΓΆΓΥ 
Ἀενίεν ̓  ἴοσ ΜΑΥ, 1869. 

82. ἐαιμείδ δὲν 9 εονηρ αάὐμἰετγ. )] [Ιῃ 
ΟΆ56 5116 ΠΊΔΓΤΥ͂ Δρδίη, ἷ ἱ 
ἴη ἴῃ 5ιχῃῖ οὗ Οοά 5111} δ᾽ηάϊηρ. ΤΟ υδῦδη 
σοΙηη 8 ἴΠ6 δάπια δίῃ ἰζ 6 ΣΩΔΙΤΥ͂ ΔπΠοῖΠοΥ 
ψοπιδη. (86εε οἷ, χίχ. 9.) ν Βεῖμεσ γὲ- 
τολιτίδχε 8 αἶϑο ἑοτυί θη ἴπ [ἢ οὔθ 6856 ἴω 
ἢ ἢ ἄϊνογος 15 ᾿ἰοὰ νν1}] θ6 Ὀεδὲ οοη- 
δἰἀογοά ἰη σοπηδοίίοη 8 [Πϊ5 ἰδοῦ σπαρίοσ 
διὰ 188 Ῥαγα οὶ ρμαβϑϑαρε, Μασκ χ' 12; υκὸ 
χνυΐὶ. 18. 

38. “χαΐπ, γε δαυε δεαγά, 1 ΤΒο ἀϊ5- 
οοῦγϑα ΠΟΥ ἴο ἃ πον βυδ]εςῖ, (παῖ οὗ 
οδῖθδθ. Τῆς ΟἹά Τεδβίδλμιθηϊ σείεγεηοθ 566 ΠῚ3 
ἴο 6 ρΑγΈ Αγ ἴο τς ΤῊὨϊγὰ (οτηπηδηάπηεης 
(νος, Βονγεύοσ, ὈΓΙΓΏΔΤΙΥ τγεϊδῖθβ ἴο ὑσγοΐδῃς 
βινοατίηρ, [που ρετ Πα Ρ5 4150 ἴο ρευζυσγ), θυϊ 
ΤΏΟΓΟ αἰ ΓΟςΟΥ ἴο 1, ουτ. χῖίχ. 2. Τὸ [Π]8, μονν- 
ΕνΕΣ, ἰ8 δἀἀοά ἃ 5εοοηὰ οἰδυδε, ρεῦμᾶρβ ἴῃ 
βιδοίδπος ἴδκοη ἥοτλὶ Πευῖ, χχὶϊ!. 2:1, δυϊῖ 
ΜΠ ΟΝ 5θοῖηβ ἴο δᾶνθ δ ὈΓΔΟΓΟΔΙΙΥ εἴὰ- 
ῬΙογεὰ 45 ἃ ξ᾽οβϑα οὔ [6 [ΟΥΠΊΟΣ, 50 85 ἴο 
τόπον [ἴ οὔ πιοτε οὔεοῖ. ΨΝε Κηονν [ΤῸ Γ(ἢ. 
χχίϊ!, τό τῃδὲ ἴῃς ϑ.σῖθε5β δηὰ Ῥματγίβϑοεβ ἀδοϊδτοὰ 
οδῖῃβ ἴο Ὀς δἱπάϊηρς οὐ ποῖ, ἀοςογάϊηρ ἴο ἴῃς 
Βιρροβοὰ ϑβδηςῖ οὗ [6 οὐ͵εοςϊ δνογῃ ὉΥ͂:; 
δηὰ ΠῸπὶ Οἴου ουὐἱάδηςο ἴ ἀρρϑαγβ [δὲ ϑοῖλθ 
αἵ Ἰοαϑὶ οοπβίογεὰ Ὀοίἢ ρῥγοίΐδληε βυνεδυῖηρ δηὰ 
ῬΟΥΪΌΓΥ ἴο θὲ Ἔχουδβαῦ]ς, ὑγονίἀθα ἴπῸ οαῖδ 
γγὰβ ποῖ ἴακοη ἰὴ [86 δῆς οὗ Οοὰ, Το 
τογὰβ “του 5ΠΔΝ ροτίοστη υπίο ἴῃς ἴοτὰ 
τῆϊηο οδἵβ, βδοοῖη ἴπ8 ἴο πᾶν Ὀθθη ἰηϊοῦ- 
Ργεϊεά, 80 8ἃ5 ἴο ἱτῃρὶν τπδὶ [ἢ Ῥοτγίοιτωδησε 
ψὰ5 ποΐ Οὐ] γαίοσγ ννετε ἴῃς οαἵβ ννᾶϑ 
ΠΟΙΠΟΣ ἃ τοῦ ἴο ἴδε 1,ογά ποῦ ταδάς ἴῃ Η!5 
ὨΔΠΊΟ. νϑε τν Ἐδυθίπίοδὶ δυϊδμογί 68 εἰἰεὰ 
ὈγΥ ΠΙρη ) Ουγ 1, οτάΐβ ψογὰβ ΣΩΔῪ ἴδετο. 
ἴτε ὃα Ἰαϊετρεῖοὰ τπῸΣ πττῆςε ΟΥῸΝ 
οἌϑυϊθαγ. Αυὐοϊὰ ποῖ ΟἿ ῥοῦ, ὑσὶ 
δΥΘΑΓΩΣ δ 411, ἀπά τῶδκθὸ ὩοῸ ἀἰθότεπος 
Ὀεΐνδοη ϑυνοδσηρ ΟΥ̓ ΟοὐἷἘ οτγολίυγες απ 
5 ατηρ ὉΥ Οοὐ Ηϊϑεῖς Τῆς ᾿πλπιθ- 
ἀϊαῖς ἱπιροτί οὗ ἴπΠ6 ᾿νογὰβ 5 ἔδυ5 ἴο ἰοδοΣ 
(πα ἃ ἔθ οὐἵῃ 85 δἰνγαῦβ ἴδϊβε, δῃὰ ἃ 
Ῥγοΐδηδβ οἵ αἰνναῦβ Ὁτοΐβηθ, τ βεῖδεν ἰἴὰ θὲ 
τοδλὰς αἰ ΓΘΟΙΥ ἴῃ ἴῃς πᾶητιο οὗ Οοά οἵ πο, ΤῊΘ 



ν. 35---45.} 

αὶ 411}; πείίμεγ ὈΥ Πεᾶνεῃ ; ἔοσ ἰξ 18 
(οὐ 8 τῆγοπε: 

25 Νὸοῖ Ὁγ (δες φδι ; ἰοσ ἴξ 8 ἢΐ8 
[οοιβίοο] : πειῖμεγ ΟΥ̓ Γογιιβαίθηι ; ἔργ 
1τ 15 τῆς οἰ οὗ τῃς ρτεαῖ Κίηρ. 

46 Νειίζδεγ 8μαῖς τῆου ϑυγεασγ ὉΥ 
ΤΥ ιελά, δεσδιιβα ποι οδηβὲ ποῖ 
τηᾶϊκα ομ6 ἢδὶγ ἢ οὐ ὉΊ2οΚ, 

27 'Βυι Ιεῖ γ ςοπλπηυηἰςδίοη 
Ὁς, Υεα, γεα; ΝΑγ, ῃδῪ: ἴογ ψῇῆδῖ- 
ΕἸ το 18 πιοῖθ ἴδῃ ἴΠ686 σοπιεῖῃ οὗ 
εν]. 

48 ΔΥε ἤᾶνα πεαγὰ τῆδλὲ ἴξ μαι 
θεε 584.4, “ Αῃ εγε ἴογ Δη εγε, δηά ἃ 
τοοῖῇ ἴογ ἃ ἴοοιῃ: 

29 Βυι 1 51 υπῖο γου, ὃ Ταῖ γε 
2:. Γαβιϑὲ ποῖ δν]]; διιῖ ψΠοβοσάνοῦ 58]] 

δη6 1ῃ66 Οἡ ΤΥ ΠρΉϊ οἤεεῖς, τυγη 
τοα, κ8.. (0 ἢΐπι [ἢς ΟἴΠΕΓ 450. 
τΌοε.6.75.. 40 Απά ᾿ξ ΔηΥ πιᾶη ψν}}} δις (πες 

47 1τὰ. 5. 
12. 

51. ΜΑΤΤΗΕΙ͂ Υ.. δῖ 

αἵ τῆς ἴανν, ἀπά τὯΚκ6 ΔΨΑΥ (ΠΥ οοδῖ, 
Ιεῖ ἰπι πᾶνε ἐΐγ οἴοκε αἷϑο. 

41 Απμά ψβοβοενεσ 8}41}} Ἴσοπιρεὶ 
ἴῆεε ἴο ρῸ ἃ πκῖϊδα. ρὸ νυ Ηἶπὶ τνγδίῃ. 

42 ὍἋινε το δῖπὶ τπδῖ 25Κεῖ [Πες, 
δηὰ “ἴτοπι ἢἶπι τῆδὶ τνοι]ὰ Ὀοσγγονν οὗ “ Ῥευε 15. 
πες τυγη ποῖ ἴῃοιι ἀΥΤΑΥ.- ᾿: 

41 Ὅς μαᾶνε πεαγά τπδὲ ἴὲ μδῖῃ 
Ὀεεη 8αἰά, “ Ἴ Που 5841 ἰΙονς [ΠΥ πεὶρἢ- 4 μεν. το. 
ὈουΓ, ἀηά παῖε τΠ]ΠῈ ΘΠΕΠΊΥ. "- 

4. Βυζ 1 δ84γΥ υὑπῖο γου, “Ινονα Ἅτἴμκς 6. 
γουγ δπεηχίεβ, 0655 ἴἤδπὶ τπδῖ οὐδε Ἶ7 
γου; ἀο ροοά ἴο ἴπεπὶ τῆδϊ παῖε ζῶν» 
Δπά “ΡΓΑΥ ἴογ ἴπεπὶ νυ ἢ ἢ ἀαβρί το ι Π Ὁ Χκ κε 53. 
ι.86 γου, ἀπά ρετγβεςιῖε γου ; ΘΗΝ 
: ΤΠηδῖ γὰ ΠΊΔΥ ἮΝ (6 ςἢΙ]άγεη δύσι 

οὔ γουγ Ἐδῖῃεν γῇ ἢ 15 ἴη Πεάνθῃ : 
ἴογ ἣδ πιδίκαῖῃ ἢἰβ δι ἴο γίϑε οἡ τῆς 
αν} δηὰ οὐ {πε σοοά, δπά ϑεπάδεῃ 
τλῖῃ οἡ ἴδε [υ8ὲ ἀηα ου ἴῃς τη] ι8ῖ. 

οοηάδυςξ οὗ οὐ [,ογὰ Ηἰπι56}}6 ἴῃ δηδιγεσίης 
(8ε δἀυγαϊίοη οὗἩ ἴδε Ηἰρ Ῥυίεβί (οἰ. χχνυὶ. 
63, 64), 858 ΜῈ]1 25 ἴῃς ἰδηγυᾶφε οὗἉ δῖ. Ῥαυ] οἡ 
γατῖοι 5 Οςοδϑιοῦβ (Ἀπ. 1. 9; 2 ΟΟοΥ. ἱ. 23; 
Οδ..1. 2ο; εἴ ΗΘΆ. γἱ. 16, 17), ΤΑΥ͂ θεὲ δά ἀυοεὰ 
ἴο δον ἴδ (158 ραϑβαζο 15 ποῖ ἱηεπάεά ἴο 
ἘοΣὈΚ δὴ ἄρρεδὶ ἴο Οοά οἢ 30] 6 πη Οσς ΔΒ: ΟΠ 8. 

87. εογνιεῖδ 977 συλ} [Ιὼ ἴδ6 ογχίηδι ἐς οὗ 
ἐδε ευἱ. [τ δεδεσὴβ τηοβῖ Ὠδίῃγαὶ ἴο ἰηϊογργεῖ 
ἴδεβε νογάβ οὗ ἴῃς οὐ ομσ. ΤὍΤο τοαυϊγε 
τ οΓ ἴΠΔῃ ἃ βἰσηρὶς δθπστ δι Οἢ 45 ἃ συάγδηΐος 
οὗ τ; ἴο τὰκ ἴδ βίρίς τνοσὰ 1658 
δλογοῦ (δὴ ἴθ οδἵξ, 15 50 ἔωσ ἴο ννυϑάίκοη [86 
οδἰιχαϊίοη οὗ Ξρεακίηρ γα ἢ δηά ἴο δοῖ ὑυπάετ 
16 ᾿ηϑ!ἰραῦοη οὗ [πε δίδουν οὗ 1.1.5. (ΟΥ̓ εἰ55 
ἀεξεπάβ ἴῃς οἵδε ἱηίετργείδίίοη, Μαῖϊ, Ε. 
Ρ. 1όη. Ε.α.6.) 

38. “15 εγέὲ 3ὸὃγ απ εγε, (9.1 ὙΠῸ τείδ]δ" 
ἄσοη οηδοϊδὰ ὈΥ ἴδε ἰὰνν νγ85 ἴο Ὀ6 λάπηϊηϊδίοτοά 
Υ ἃ οουτί οὗ Ἰυϑέςε; δηὰ (πογεΐοσε ἀἸὰ ἠοῖ 
ΠΏΡΙΥ ΔΩΥ͂ Βρίγϊ οὗ τευεῆρε οὐ ργίναϊε 8η}» 
ΤΛΟΒΙΥ͂ ἴῃ ἴδε ͵υάρε ᾿ηβὶςτίην ἃ, Βυΐ νδουῖ 
ἀεηγίηρ ἴμ6 Ἰυδέοε οὗἉ {πε ἴανν, (με αυεπβίίοη 
βρῶ θ6 γαϊιϑοὰ δον 2σ ἴῃ6 ρεσβοῇ 1η]υγοὰ 
5 Ὀουπά ἴο 866 κ ἴοσ Ἰυβέίςε. [ἴ ΤΑΥ͂ ὃς ἃ 
ΤΩΔΠ 8 Αἰ ΡΕΓΒΟΠΔΙΙΥ ἴο ἔογείῖνε δῇ 1Π]ΌΓΥ, 
(πουχὰ ἴὰ 15 [δες ἀυΐγ οὗ ἴδε Ἰυάρε ἱἢ [Π6 σδϑς 
οοπι65 δείοσε Ὠίπ ἴο ἰηβὶςι ἴδ6 Ρεηδιῖγ. ΤΙ 5 
9 Ιηἀοοὰ τοςοορηϊϑοὰ ἴῃ ἴδε ΟἹὰ ῬΤοείδεηθηΐ 
866 1 εν, χὶχ. 18 ; τον. χχίν, 29). Ουγ 

5 ὑνογαβ ᾶἅγὸ ἀϊγοςῖθα, ηοἱ ἀψαϊηϑῖ {86 ἰδνν 
ἴῃ ἰἴ961} θυ ἀραϊηϑί [μῈ ρεγνυεσβίοη οὗ ἴῃς ἰδ 
ὃγ αἰϊοννίπς; 115 εηδεϊπιεηϊ ἴο ἔοβίεσ ἃ βρίγι( οὗ 
ΡΕΙΒΟΏΔΙ τεύεῶρε. Ηδ ννᾶγῃβ Ηΐ5 ἀϊβςῖρ[εβ 

ἰησί ΔΏ ΘΑΕΈΓΏΕΒΒ ἴο ἀγαὶ! {πετηβεῖνεβ οὗ [6 δραϊησῖ 
ἰλνν, ΌΥ ὙΑΥ οὗ τεγεηρε δραϊηβὶ ἃ Ῥεγβοδὶ 

ἰπϑῸς οὐ ουθῃ ἴοσ ἴδε ἀοίδηοα οὗ Ρτορετί ; 
[ΠΟΥ͂ ΔΣὰ σδῖδβεγ ἴο διιῦτ ἴο ΤΟΊ. 

40. ἐόν εἰοζε.)ὺ “ΤΉ 5 15 [86 ὈΡΡΟΥ καστηθηΐ 
τνΒΙ ἢ δεσνθὰ 45 ἃ σοτοτης ΟΥ̓ ηἰρῆηϊ, ἀηὰ νν ϊοἢ 
ἰϊ ναβ ἴογυϊἀάοη ἴο γοίδιη ἰπ ρἰθεάρσε (ϑ8εε 
Εχοά. χχὶῖὶ. 26). ΤὩς Ρ᾽ Ἰπεγείοσε ΤΑΥ͂ 
δε υπάεγϑϊοοά 85 τηραπίηρ, “ ΒΕ ΓΕΔΩΥ ἴο χίνα 
ὮΡ ἐσθ δδὲ δῖος ἢ ΟΥ̓ ἰᾶνν σδηποίῖ δε ἰδκθη." ᾿ 

41. εο»πρεῖ ἐδεε.}1 ὍἈε πογά ἰῃ πε οσ βία] 
ΡΓΟΡΕΣΙΥ͂ ἸΏ Ρ01168 ἃ ἰερξαὶ τευ ϊβιοη, δείηρ 
ἴθ ἔτοπι ἴμ6 σοτηρυ 5ΟΥῪ 5εσνίος οπιρὶογοὰ 
ἴῃ Ροχϑὶδ ἔοσ ἱηρ τογαὶ ἀϊβραϊςεβ. ἴῃ ἃ 
ΒΟΟΟΠΩΔΔΙΎ 86η56, ΠΟΟΟΓ, ἰξ 15 υϑοεὰ ΤῸΓΣ ΔΗ͂ 
οτγορά βοσυΐςο, 85 [πδΐ οὗ δίπιθοη ἴῃ Ογγοηίδῃ 
Ψ0 νγᾶβ οουῃροι ἰοὰ ἴο Ὀδᾶγ οὐγ [Ἁ,οτγαβ ΟΓΟ88. 
Ῥετμᾶρβ, Βόνγανοσ, ἴθ ννογὰ ΣΊΔΥ 6 ἤοΙῈ 
(ΆΚοη ᾿ΠΠΟΓΑΙΥ ; ἃ5 18 σου ἸΒΟΓΥ βεγνῖοα ἴὸ 
ξογείψζηῃ ψουθγησηθηῖβ νν85 ραγι συλ !γ ἀϊδίαϑίθ- ᾿ 
ἔυ} το ἴῆς [ἐνν8. (866 [οβερδι8, Αηϊ, χιϊ, 2. 
ἢ 3, οἰϊοάὰ Ὁγ ΑἸΐογά οὐ {μ}58 ρἷδοβ.) 

48. Ἴρου “δαὶ! ἰουε ἐδγ πεὶρ δόοωγ, σπάὰ δαίς 
ἐδὶπε ἐπερι7.} ΟἿΪ]Υ ἴῃς ἤγβε ρασγί οἶ ταὶς Ρτο- 
ςορί 18 ἔουπά ἰπ ἴδε Τὰν]; ἴΠε ϑεσοοηὰ μαιΐ 
8668 ἴο δᾶνο θθθη ἃ ἘἈΔΌὈΪΩΙςΟΔ] ρ᾽οβ5, δηὰ ἰ5 
{πογοίογο σοπάοπηηθα 85 ρεσνογπς ἴπ6 1 ἂνν. 
Ηον τοῦ [815 γὶοββ 15 ἴο ἴῃς 5ρὶγιί οἵ 
[Π6 1δν7ν ἰἴ56 1 πιὰ 6 δθεὴ ἔτοπὶ Εχοά. χχίϊ,, 
4) 51 ςἢ, ]οῦ χχχίὶ. 29; Ρτονυ. χχίν. 17; ΧΧΥ. 21. 

44. ΒἾ...----δαίε οι. Το ἴἔνο οἰάε8ὲ Μ55 
οπιῖς 1τηὶ5 οἶδιιϑα, δηὰ ἴῃς ννογὰβ ἐδενε «υδίεϑ 
ἀεερἑο εν τε γομ. 80, ἴοο, ἰδία [ εἰ εἴν} 
οὐἀϊοηβ. ΤΏΘΥ ἃγὲ ἔουηὰ ἰη ἴδε κτεδῖ ΣὩΔ) ΟΣ ΤΥ 
οἵ Μ55. Ε.α.(. 

45. Τδε εὐῥἰάγεπ φῇ γοων Ἑαὶδεγ.} 1 ε. ἸΚ6 
Ἡΐπὰ ἰῃ ἀοίηρς ροοὰ, ((ξ [οἰῶ νἱι). 39, 44.) 



51. ΜΑΤΤΗΒν. ν. ΥἹ. [ν. 46----. 

ψνατὰ ἰοῦ γουγ Εδίπε τ Πὶςοἢ ἰβ ἰῃ 1 Οτ, νέα. 
ἢδᾶνεῃ. 

2 Ἰποεγοίοις ἔνδοη τῆου ἀοεβῖ ἃ Βοιι. τ. 
ἐλίπο αἰπνβ, 'ὰο ποῖ ϑουπὰ ἃ {πιπιρεῖ ὅν, κκν 
δείογε τπεε, 28 (Π6 Πγροογίίεβ ἀο ἴῃ "σέα 
τῆς δγπάροριιεβ δπά ἰῃ τῆς δἰγεεῖβ, ἐν ὁς 

42 

Τιακοό. 46 ΦΕογ ἰξ γε ἰονς τπδπὶ ὙὩ ΓΒ 
δ ἰονε γου, νγδὶ γενγαγά ἤανα γε ὶ ἀο 

ποῖ ὄἐνεη τἢς ρυ]ςλη8 ἴπε βάτης ἢ 
47 Αμπά [ἢ γε βδἱυΐζε γουγ Ὀγοϊῆγθη 

οηἶγ, ψνμδὲ ἀο γε πιοῦε ἐλαη οἱδεγς ὃ 
ἀο ποῖ Ἔενεὴ τῆς μι] δη8 5οὴ 

48 Βε γε τδετείογε ρεγίεςϊ, Ἔνεῃ 
ἃ5 γοιν ΕΑῖθοῦ ον ἰ8 ἰῃ Ποᾶνεη ἰ8 
Ρετίεςιϊ, 

ΓΟΗΑΡΤῈΒ ΓἹ. 

Οὐνίεέ εοπέῤεμεία, ἀξξ σερρεονε ρὲ ἐδλέ μψερμνεῖς 
5 ογ΄ αἶνε:, 5 2γαγεν, 14. ,ογγένέη σεν 

εἰλγέν, τ6 ,ασήρερ, τὸ τυλεγέ ον» ἔγεασμνέ 
ἐς ἐο δὲ ἰαέα τ, 24. Ο7 «εγυίηρ Οοά, αμπα 
»εαρι"οε: 25 ἐχἠλογέείά πο 9 ἐξ καγοὐμεέ 70» 
τυογίάδέν ἐλέησε: 23 δέ ὁ “οὐ σα; ξέγερο 

»:. 

"Ἢ 

“σ 

5. Πεοά τῆδλὶ γε ἐο ποῖ γοιγ 
Αἰπιβ Ὀείογα ἤθη, ἴο ὃθ6 8εεῆ 

οὗ τῆδηλ : οὐπεγνβο γε ἢᾶνβ πο τὸ- 

τας ΠΟΥ͂ ΠΙΔΥ ἤᾶνα ρίογυ οὐ χηβῃ. 
ψ πὶ 11} πιο .Η τῇ Ὕμεγ ἢχανς 
(ἢ εῖγ τευγασά. 

4 Βυῖ νῆσεῃ δου ἀοεϑβὲ αἰπιβ, ἰεῖ 
ποῖ τὴγ [ἰεΐς δαπά Κηονν ψῆδὲ τὴγ 
Πρῆς Παπά ἀοεῖῇ : 

4 Τηαῖ τῆϊης αἰπὶ8 πιὰ ὃε ἰη 
ϑεογεῖ : Δπα τὴγ Εδίῃοῦ ψἢϊς ἢ δθεῖῃ 
Ἰὴ 8εογαῖ ἢ πγ56 1 5}4}} τενγαγά τῆςς 
ΟΡεηϊγυ. 

ς ζ Απά ψῆεη τπουὺ ρῥγαγεϑβῖ, ἔδοιι 
8ῃλ]: ποῖ δὲ 48 ἴδε Ὠγροογίίεβ γέ: 

᾿ἴογ ἴδεν ἴονε ἴο ῥὈγᾶυ βιδπάϊηρ ἰῃ δε 
ϑΥΠΑρΌριαΒ Δηἀ 1η τὴ6 σογηεῖβ οὗ {πε 
βίγεεῖβ, [ἢλι {ΠΟΥ πιὰ δε βθδη οὔ πιεη. 

460. ἐδ ῥεδῥεαπ:.) 1.6. ἸΑχ- Αι οτογα. Τῆς 
Ἐοπιδη πδὴθ ῥυῤῥοσηὶ, ΜΨΪΟΝ Οὐγ ἘΓΔηϑἰδίουβ 
Ὦδνο οτρὶογθά ἴῃ [9 δηῃά οἴ ΒΟΥ ρ᾽δοςβ, ὑγοσ 
ἀρόὶ ἀσηοίοά, ποὶ [86 ςοἸϊοοίοτα, Ὀυϊ (ἢς 

οἴβ οὗ ἴῃς ουϑίοπιθ, ΘΔ ΠΥ πθη οὗ [δ6 
Θηυσϑίσίδη ογάσεσ, ννβο ραϊὰ ἃ γεηΐϊ ἴο ἴδε βἰδαΐ 
ἔογ ἴα ρυῦ]!ς γενεηι δα δὰ ςοἰϊδοϊοὰ (Ποτὰ ῸΓ 
τοῖν ον ὑγοῆῖ. ὙΤῈΘ ῬΓΟΡΟΥ πᾶτε ἴοῦ ἴῃς 
δείυδὶ οοΟἸἸοοΐοτβ ννᾶϑ φογδίδογοΣ. ΤΏαβα ἰδτῖοῦ 
ὙνΟΓΟ 50 ΠΟ Π165 ἔγοθσηθη οὐ ϑίανοβθ, 50Π16- 
Ἐπιε5 παίϊνοϑ οὗ [ἢ6 ῥγονίηςθ ἰη τῆς ἴἢ6 ἴδχ 
τννᾶβ ςοἸἸοςἰοὰ. ὙΒαδβο πιο 845 ἃ οἶδθ8 ΨἜΓῈ 
ξΕΠΕΓΑΙΥ ἀοίεβίεὰ Ὀοΐὰ Τοπὶ ἴῃ 6 ὈΠρΡΟΡυ ΑΓ Υ͂ 
οὗ {πεὶγ ἀκίψε μνύμρν Δηά ἴὮ ΤΑΔΗΥ͂ (8568 ἔγοϊῃ 
{πεῖς οὔ ς ,) δΒρϑοΔ ΠΥ ἃπιοηρ ἴτἢς 
͵7εἐνϑ νδο μαίεά ἴμε ἰΠδυῖε 85 ἃ πιαγκ οἵ βιῦ- 
Ἰεσῦοη ἴο ἴδς Κοπιδηθ, δηὰ τεραγάθαὰ [6 
]εννῖβ ιν Ρυ δ] οΔη8 {δαπηβοῖνοβ ἃ5 μο]]υϊοὰ 
ζπσγουρῇ ἴδ ᾿Ιηζεγοουγϑο (ἢ Οοης 165 ποςο9- 
βιϊδίοὰ ὉΥ τοῖς οσουραίίΐοη. ὙΠΕΙΓ φσοΏρΓΑὶ 
ἢ] τορυΐο 8 5υ δῆς ΘΠ ΕΥ̓ δἰϊοϑιοὰ ὉῚ [6 ππίοῃ 
οὗ {Πεῖγ πᾶπιοα τυ “ Ββασ]οίβ," “μοαῖδεη,᾽" 
ἐς ' Πῃ6 ΓΒ," ἄζο. 

48. ῥεγγξε.) δῖ. {υΚο (νἷ. 36) ρῖνεϑ γῦγ. 
εὑ πωμ, ἀπὰ ἰξ 15 ργοῦδοϊς τπαξ 186 ἴνο τνογὰϑ8 
δδνα ἴῃε 534π|6 πιδδηίπα. Τῇ ἰδηρυάᾶρο 5θ 18 
ἴο τεϊαῖε οἰίεῆγ, [Γ ποῖ 50] εἷγ, ἴο [πε ρογεςοη 
οὗ ᾿ινίηο ον (νεῦβε 45), θηξογοίης ἴδ6 σοτη- 
πιλληὰ οὗ νοῦβε 44; δηὰ ἴδ σοπηρατγίδοη οὗ ἵδη 
ἴο Οοά οδη ΒαΓΟΪΥ 6 οαγτεὰ Ὀδοκ ἴο {86 
γΟΥθ65 δείοσγε [15. ΤῊς πηϑδηΐηρ [μογοΐογο ἰ5, 
“Ἰρὲ γοῦν ἴονε Ὀ6 ρεγέεςϊ, Ἔοτγδοΐηρ ΘΠ 68 
85 Ὑ76]} 43 ἐγ δηάϑ5, 25 ἴῃς Ἰονυὸ οἵ Οοὰ ἰ5 τηδηΐ-» 
ζεκιεὰ ἴο [ἢ6 ΟΥΪ 25 Ὑγχ6}} ἃ5 ἴο ἴῃς γνοοὰ.; 
ΤΕΐ9 ἴοχὲ νγ83 ἱ αὐδῥλυθὰ Ὀγ τ6 Ῥεϊαγίδηβ ἴῃ 
δυρροσί οὗ ἴθ ἀοςίϊσίης οὗ πλλη᾿5 ρεγίθο [Ὁ11 7 

ἴῃ (Πἰ5 16. 866 Αὐυρυϑείπο, [ὰε Ῥεκεασίογερη 
Ἐς εἰ γοπὶ σίοηο (ἸἸΌ. 11, σ. 15). 

Ἑαΐδεν «υδίεϑ ἐς ἐπ δεαυεη.} Τῆς δεκῖ 
55. δηά ἰδῖο οὐϊτουβ ἴδνε ΥΟῸΣ ΒοδΥΘΣΥ 

Ἑαῖμοσ, Ε-Ο.Ο. 

ΟΗΑΡὉΊΙ. 1. αἰν:.1 ὍΤΠῸ πιλυγίηδὶ τοϑά- 
ἴῃς, “ τ σϊοουδηο585," ἰ5 ρεοῦδοὶν οοττοςῖ, ἀπὰ 
ΒΙΟῪΣ [Πε σοπηδοϊίοη δεῖνγθεη {Π|8 ΟΠμΔρίον δηὰ 
τς ἴηρ θεῖον ἴπδη [Π6 τοςοοϊνοὰ ννογὰ 
“ αἰτη3,.) Ιῃ ςοἢ. ν. 2ο ἴΠ6 ἀἰφοῖρ]65 ἄγὸ το] ταὶ 
τοῖν γ διοοιμηει, ἰδ ἴο εἐχοοοὰ ταὶ οὗἩ (6 
ϑοσῖῦ65 δηὰ Ῥῃαγίθεος. ΤὨὶβ 18 ἐχρίαἰποα δὲ 
ἰεησίῖν ἴῃ ννῃδί ἕο] ]οννϑ5: ἴῃ ἴΠ6 ρτεοθαϊης ομαρῖοσ 
ϑτερασγάβιίῃς οίοηΚ [Βοπιβοῖνοβ: ἴῃ ἴπ 6 ργοϑεηϊ 
838 ΤΟρΑΓ5 [Β6 πηοῖνεβ δηἃ ΤΏΔΏΠΕῚ οὗ ρογξοστη"- 
πῃ ἴσθι, ΑἸπηβρίνίης, ἰῃ [Π6 ἰδησυᾶρο οὗ [6 
Ἰαῖοτ ἈδΌΪ5, νν85 ἐβρθοδιὶν οδ]]εἀ γὴρδίεοισπεις 
(5εε Σἱγμοοοῦ ; ὃυῖζ ἴῃ ἴς Ργοϑθηῖ ράϑϑᾶρο 1 
ΒΟΘΙῊ5 ΓΔΊΠΟΓ ἴο τηθδῃ βοοὰ νγνογκϑ ἴἢ ζΕΏΘΓΩΙ, 
ἱπουάϊηρ αὐ ρέυίης, ῥγαγεέν, πὰ ζαεπς. 

2. “ομρπ ὦ ἐἱγερερῥεί. [158 ργοῦδθϊο [δαὶ [15 
οχργοβϑίοη 5 ἴο ὃς ἐδ Βεοος Ἢ ἢχυγαινοϊυ, δ 
ἐξ πο αυἱὴδ οδεπλαίΐοπ. ΤΏΡΘΓΕ 15 ΠΟ ον ἀδῆςσα 
οὔ [πὸ Ἰἴογὰ] π86 οἵ 4 {γυπιρεῖ οὐ ἴδε86 οσοᾶ- 
ΒίοΠ58, ΠΟΣ 56 ἴ ῥγοῦβοϊὶς [παῖ βυιςῖ ἃ ὑγδςῖίος 
μου ὰ πᾶν Ῥγονα δά ἴῃ ἴῆ6 ϑΥμαρορΊ65. 
ΤΒδῖ ϑυπδρορυεθ ῬΓΟΡΟΙ ἃ. δοΙὸ ἰηοηάεί, 
δῃὰ ποῖ ΠΕΓΕΙ ογον 5. οὗ ρεξου]ς 25 15 90Π16- 
{{π|65 51 866 1158 ἴο 6 οἶδαῦ. 15ῖ. Ετοπὶ 
τς ἀϊδαποῦοη Ὀεϊννεθοη ἐδ “γπαχζοσωθ; δῃηὰ 
ἐδε “ἰγεείς, ΜΏΟΤΘΔΘ τοῖς οτοννάβ νου 
ΠδΐΌΓΑΙΙΥ Ὀ6 ἱπ ἴπ6 σἴγεεῖθ. 2ηά, ἔστοιῃι ἴδ 6 
ἴαςϊ τὲ 41π|5 ὑσεγὸ δοῖυδιΥ ςοἰοςῖϊοὰ ἰπ τῆς 
ϑΥμαροξιοθ5 οἡ [Π6 δαδυδίι ἀλγ. (δε Σ ἰγπῖ- 
ἴοοξ οἡ 15 ΡΪδςε.) 



ν. 6---το.] 

ἌΕΩΙΪΥ 1 5ΆΥ υπίο γοῦ, ΤΠΕΥ ἢᾶνε 
τῃεῖν τειγαγα. 

6 Βυῖ τῆου., ψΏδη τῆου ῥγαγαϑῖ, 
δηῖοῦ ἰηῖο ΤΥ οἰοβεῖ, ἀαπὰ ψῆδη τπου 
᾿λαϑὲ βῃπιϊ [ΠΥ ἀοοτ, ΡΓΔΥ͂ ἴο [ΠΥ Εδιπεν 
ἢ ς ἢ 18. ἰῃ βαοοζεῖ; δηά τῆν Εδίῆογ 
πῇς ἢ 86 ἢ ἰῃ δεογεῖ ὙΠ τενγατὰ 
[66 ΟΡΘΏΪΥ. 

)η Βυῖ ψῆδῃ γε ΡΓἌΔΥ, "186 ποῖ νδίῃ 
ἠφρὰ μάν, ΙΟΡΟΌΠΟὨδ, 48 {πὸ Πεδίμεη δ. ἴογ 

ῥαυε ἐδεὶγ γεαυαγά.}] 1ἰ(μΜΟΥΆΙΪΥ, Βατοὸ ἐπ 
7.11. ὙὝΒΟΥ τροεῖνο [86 σεννασγὰ ἴΠΕῪ δεεκ ἴῃ 
ἴδε ῥγαΐβο οὗ πιεῖ, 85 ἀἰβθησυϊςῃρα ἔγομι [Ὡς 
τεννατὰ ξίνεη ὉῚ Οοά. 

Θ. ορεπἰν.} ΤΆΪδ 5 οηἱτοὰ 'π ϑοῖὴς οἱὰ 
Μ55,.9 Β Ὦ, δηὰ δβοίοηϊ νοσβίουβ. ΕΚ. (.6. 

7. ιἷόΖό πο αἱ γεῤε πο. ὍΣ οὐ ρίηδὶ 
σοσγὰ ἸΠΠΟΓΑΙΪ Ὡλοδῃ8 ἴο “αρΉ Ὁ; ἤδηος, ἴο 
τεροδὶ οἴφη ἴ;ς δδπη6 ογὰ οσ ΞΥ]}40]ς, αἴδσ 
[86 ΤΛΔΠΠΟΙ Οὗ ἃ 5ἴδι:τβοσοσ. ΕῸΣ [15 Ὠδδίμεη 
Ργδεῖίοςς οὗ ᾿ῃΟΘ ΒΑ ΠΟΥ τοροδίηρ [ἢ6 πᾶπιο οὗ 

ΟΥ δοπὴα 8ἴπρ]6 ἔοττηυϊα, δεὲ τ Κίηρϑβ 
ΧΡ. 16: Αςἴβ χῖχ, 34. Απά ἴδε 534π|6 15 51}}} 
Ῥγαςιἰβοά ΌΥ Εκδίεσῃ ἀδνοῖθεβ. ((οσρατα 
480 Εςο]65. ν. 2, υἱὶ, 14.) Ὅς ῥσγεςερί 15 ποῖ 
ἀϊγεςϊοὰ δραίηδε ἰῃς ἔγοαυεηΐ τορεκίοη οὗ 
ἙΑΓΏΟδ᾽ ὈΓΑΥ͂ΟΙ (866 [ἀκὲ χΥ δ. 11), δυῖ 
δραϊηβῖ [6 5υρεγϑεϊτίουβ τερεϊ οη οὗ ἃ ππὲ- 
«Βδηΐοδὶ ἕοστη ἱπ ἴμε Βορε οὗ δοίης Ὀεῖίοῦ 
Βελγὰ Ὁ Οοά, ψ Ὡς ἰβ ἴῃς ροϊηξ οὗ ΕἸ}}4}}}8 
τδυηῖΐ ἴο [86 Ῥτορβεῖβ οὗἩ Β88] (τ Κίηξϑβ χυ. 
27). Ουγ ] οτγάβ οὐσῃ ὄχδιρὶς 58 ΒΟΓΟΙΒ [ἢ 6 
δαιτὶ ὑδὲ Ὀοϊὰ οὗ Ἰοης δηὰ οὗ (εἀ 
ῬΤΆΥγΕΙΒ. (866 [ὺΚο νἱ. 12; Μαῖϊ, χχνὶ. 44.) 

9. Το [οὐ ῬΥΑΥ͂ΟΓΙ 15 σίνθη σἹὮ Δ Θη- 
ἘΠΕῚ ἀϊβετγοηῖ ςοηϊοχί, δηὰ δοςοσάϊηρ ἴο βοπη)ς 
Μϑ5 ἰπ ἃ τπουςὶ 5ποσίοσ ἤΌσ, Η͂ 51. Τυκς, 
χὶ. 15.4- ΤΟ ναγίουβ γοδάϊηρβ οἵ 81, [κὸ}8 
ἴοχὶ ἀο ποῖ δεϊοηρ ἴο [215 Ρἷδοθ, υὑ]685 
ἴα ΒΌρροΒε ἢ 58 δοςοιιηΐ ἴο Τεῖεσ (ο [86 βϑϑτὴδ 
οοοδϑίοη 1} 81, Μαίδον, 50 ἃ5 ἴο τϑαυΐγα 
ἃ σοΙηρασίϑοη οὗ ἴδε ἴἵἴνο ἴεχίβ ἢ Θδο ἢ 
οἴδετ. [τ ἰ5 τῇοσγο ργοῦδοϊς, ἢοννόνοσ, (μα 
51. ΓὺΚκ6 κῖνοβ ἃ ἀϊξηςϊ ἔογῃ οὗἩ [π6 ὈΓΔΥΕΓ, 
ἀεϊϊνετεά οὐ ἃ ἀἰετγοηΐ οοςαϑίοη. [1 15 ρἰδοοὰ 
αἴ ἃ ἴῶτ ἰδλῖεῦ ρεγοὰ οὗ οὖῦ 11οὐ β τη 5 Υ, 
δηὰ 15 υἱίετεὰ δί ἴΠ6 τγοᾳυσβὶ οὗ “"οὔς οὗ ἢ15 
ὁ 150} 65, ΡοΟβϑΌΪΥ οὔς οὗ ἴδ6 ϑονΟΏΥ͂ τηδη- 
τἰοπεά ἰπ ἴῃς ργεςσοάϊηρ σμλρίεῦ τνῆο Πδὰ Ὀδθη 
ς8|1οὦ βυδδεηυθηι ἴο ἴδ6 ἀοἸ ἑν Υ οΥ 186 
δογῆοῦ οὐ ἴῃ6 Μουηΐ, Εδεβ ἔοσχι, ᾿ῃογοίοσο, 
γαιϑὲ ὃὈε οσοηαίἀετεά ὈΥ [561 
ΤῊο αἴξεηρῖ οἵ ϑοπὶθ οτἱτἰοϑ ἴο ἀοτίνο 

16 Ἰ,οτὰδβ Ῥγαυοῦ ἔτσγοῃ ἰ(ἣθ Ζεηάενοβία 
15 οχδιηηραὰ δηά τε ὈΥ ΤΒουςκ. ὍΤὨΘ 
δὰ ἐν τουθβολοδ ὡυσα μα 
οχιδιίηρ [εὐνϊϑἢ ἰοϊτῃβ οὗἨ ῬΣΑΥΟΤ, 
ἴῃ 1156} τπῆοῦὸ ργοῦλδο, 18 ἀκβάκης ἴθ Μο- 

ειυ 7:1::.----Ὗ οἱ, 1, 

5ΊῚ. ΜΑΤΤΗΕ. ΓΧΓἹ. 

ΠΕ ταϊηκ τῃδξ 8 εν 5841} δὲ ἢεαγά 
ἔογ τῇς! τὰς ἢ βρεακίηρ. 

ὃ Βε ποῖ γε ἐνβθὰ ΠΗ͂ κα υπῖο 
τῆι : ἴογ γουγ Εδίπεγ Κπονείῆ τυμδῖ 
ΕἾΠΕΣ γε πᾶνε πεεά οἴ, Ὀεΐογε γε δϑὶς 

ἴπη. 
9 ΑΠεγ {818 πιάπηοῦ ΓΠοΓείΟΓς ΡὈΓΑΥ͂ 

ε: ἔόθυγ Εδιίμεγ Ὡς ἢ τ ἴῃ ἤδάνεη, 4 [μιὰς τι 
Δ]]οννεὰ 6 (ΠΥ πδηλς. 
Ιο ΤῊΥ ἰπηράοπι φοπιὲ.0 Τὴν 

ΤΟΣΊΟΔ] ἔ; οχοερῖ 45 (ἢ6 ἢγεῖ 
ΌὉχΟ Ροτίοηϑ, νν δὶς ἢ ΤῊΔΥ ΡοΞβιδΙΥῪ μάνα δε 
δὐορίοα [ΤῸὩϊ Δῃ οχ βίην ὈΓΑγΟΓ οὗ [ἢ 6 5752" 
ξορυς ((δὲ ΚὝάάϊ5.), δυῖϊ ψΈΙΟΝ 4190 ΤΗΔΥ͂ 
ᾶνς Ὀδθὴ αἀΐγοςῖγ εἀ ΟΥ̓ ῬΡαββαζεβ οὗ 
(ἃς ΟἹὰ Τεβίδπιοηὶ. Ὑδαΐ οὐγ Ινοτὰ 5μουϊά 
αν ἀγαννῃ (86 τηδίοσίαὶ οὐἁἨ 1}}18 ὑγαῦθῦ ΠΤῸΠῚ 
(ῆς ϑετίρίυγοβ ἰβ αυϊε ἰη δοοςογάδπος ψν [ἢ ς 
Ῥτγενίουβ Ἑσμασγαοίοσ οὗ ἴπε ψ}80}» αϊδοουγθο, 
γεῖ, ἰῃ ροϊηξ οὗ ἕδςΐ ἐξ 15 ΟἹΪΥ ἰπ ἴδ ορθηΐης 
νοσγάβ δηά ἴῃ [86 ἢγβὲ δηὰ ϑεοοοηὰ ρει [005 
(δὲ 1818 οοπηδοῦοη Το θὲ ο) Αγ ἰγᾷορά. 

9. Οὐ» Ἑαΐδεν ἢ ΤῊ πδῆῖα 15 σίνεη ἴο 
Οοά, ἴῃ τεϊδιίοη ἴο τς ρεορὶθ οὗ ἰδγδεῖὶ, ἴῃ 
Θευῖ. χχίϊ, 6: [154ἱ, ᾿χἰϊ!. 16, ᾿χῖν, 8 ; [6Γ. 11}. 
4, το; Μᾶϊ.. ἱ. 6: «πὰ [5 τοϊαϊϊοη ἴο [86 
ἰηάϊνάυδ! ἴῃ 2 ϑ8δ:). Υἱῖ. 14; 8. ΠΈΣ 16. 
Ιῃ [86 { ραϑϑᾶρδ ἰΐ 15 Θϑρθο δ} } 7 ἌΡΡτγο"- 
Ῥχίαϊε ἴῃ ἃ γγαγετ ἴο ὕὈς υϑοά ὈΥ͂ [Βοδς6 ἀϊ5- 
εἰρίο5 ομ οὖν 1«οτὰ δδὰ }υ5ῖ Ὀεΐογε βροκβθη 

85 ἴα “ Π]Πάτοη οὗ [μεν Ἐδίδογ ἰῃ ἤοάνθη " 
(ςἢ. τ. 45). ἴῖῃ ἴδ6 νοολῖνε οῶϑὲ 45 δῇ 
δάάγεββ ἴο Οοὰ ἴῃ ῥγάγες 1 ἀοεβ ἢοΐ οσοὺγ 
ἰη ἴῃς ΟἹὰ Τοεκίδεηεηί, 

Ηα]]οαυεά δὲ ἐγ πανιο, 45..1] ΤΙ ΐβ. δπὰ (δε 
ζο!]οσίηρς ἀδυϑϑὸ ἍΤ Του πὰ ἴπ 8 Ῥγάγοῦ ΜΒΊΟΒ 
ΤΩΔΥ ΡΟΒ51ΟΙΥ πᾶνε Ὀεεη υϑεά ἴῃ ἴπε ΞΥπδρορας 
αἱ 115 ἄτης, “1,εἰ Ηἰ5 στεαῖ πδπὶς 6 β]ουπεὰ 
δηὰ 5Δησ θα ἴη ἴδε νοι]... ΜᾶΥ ες 
οδυ86 Ηἰ5 Κίηράομμ ἴο δανο ἀοτηϊηΐοη ἱπ ΟΣ 
116 λῃὰ ἴῃ γουγ ἀδγ8.; ὙἈ6 τηεδηΐϊης οἵ ἴ86 
ἔογτηοῦ 15 (πα (ἢ ε ἴοι Οοά πιᾶὺ δε Ββοπουγοά 
88 ΠΟΙΥ Ὀοῖὰ νυν ΟἿΓ 1108 δπὰ ἴῃ οὔὖγ Ἰῖνε8. 
(ἔξ μον, χ. 3, χχὶὶ. 12; Νιηι. ΧΧ. 12; 
1: Ρεῖ. ἢ, 15.) ὙὍὨς Ἰδίϊοσ, ἃ8 υϑοὰ ὈὉΥ͂ 
[86 [οὐνϑ, ννγὰ5 ἃ Ῥε το ἔογ ἴΠ6 ϑρεθαῦ 8ρ- 
ΡῬοδοδ οὗ [6 Μεβϑίαμ β κίπηράοϊη. (866 οὔ 
“ἢ, ἢΪ. 2.) [ἡ τὰ6 πιουῖὰ οὗ 4 ΟΝτδίίδη ἱξ 
45 ἃ ᾿οΐοϊὰ δρρὶϊοδίοη, τοϊδίίην, κα τὴ6 
θεοδικτυάε5 (566 οὐ εἶ, γν, 3-10), ἰη ἴῃς ἤγϑί 
ἰηδίδηςο ἴο {δε Ξργεδὰ οὗ Ο ιγϑι 5 Οδυγοῦ οἡ 
φδτίῃ, δυϊ ΘΕσΟΠ ΪΥ δηά ποσὰ ΠΥ ἰο Η!5 
ἘΠυπρῃδηῖ τεῖρπι μεγεαῖεσ. (8ες σεν. χχιὶ. 
17, 20.) ἼΤΒ οπο ἱπάθοὰ ἰδ δυϊ {πε ὈερπΙηΡ 
οΥ̓͂ ψ Ὀϊ ἢ ἴῃῈ οἴδεῦ 15 ἴ86 σοχιρ]εῖίοη. 80 
{ΠΟΥ ἅγὰ οοιηδίηοα ἰπ ἴῃς Βυγίαὶ ϑετνυίςε οὗ 
(56 Οδυτγοῖ οὗ Επείδηά : “ Βεβεεςίηρς ἰδές, 
1μδῖ ἴξ ΠΊΔΥ Ρίεδλϑο πες, οὗἩ [ἢγ σταςίουδ ξοοῦ» 

") 



34 51. ΜΑΤΤΗΒΨ. ΨνἹ]. 

Ψ1 Ὀ6 ἀἄοπα ἰῃ δλγίῃ, 28 ἐΐ ἐς ἴῃ 
Ποάνθηῃ. 

11 Οἰἷνε 8 {π|8 ἀᾶγ οὐ ἀδιγ 
Ὀτγοδά. 

12 Απά ἔογρῖνε τ.5 οἱἿγ ἀδδίβ, 43 
νγε ἰογρῖνε οὐγ ἀεὈζΟΙΒ. 

12 Δηά ἰεδὰ υβ ποῖ ἱπίο [ειηρῖδ- 

Ὠ685, ΒΠΟΓΕΥ ἴο Δοςοι 8} (ἢσ πυπιῦοτ οὗ 
τΐη6 οἰεςί, ἀηὰ ἴο δαβίθη 1ὮγΥ Κιηγάοχι." 

10. Τῶν «υἱὲ! δὲ ἄοπε, 9 ς.1ὺ ὙὨῖβ {πἰγὰ Ρὸ- 
(ἰοη 15 ἴῃ ἕαοϊ 8ῃη Ὄὀχρδηβίοη οὗ ἴδε ϑβϑεςοηά, 
ὙὨΙΟΝ ΡΟΥΓΒΔΡΒ ΤΔῪ δοζουηΐ ἔοσ 118 οπιββίοῃ 
(αςοογάϊης ἴο νγϑδί ἰβ ὑγοῦδοὶν [86 ἴσιο τοχί) 
ἴῃ [6 5βογίοεσ ἔοστη τεοογάθα ΟΥ̓ δῖ. 1{ὑκε. 
ΤΟ ῥγάγεσ, ἰμαϊ Οοὰ ν}}} μαβδῖθη Η]5 κίης- 
ἀοπὶ, ᾿πλρ1165 ἃ ὈΓΑΥΕΙ ἴπαΐ ΤγΔΠ ΤΩΔΥ 6 6Π- 
δ] θά ἴο ἴδε ρασί ἰὴ ὑγιησίηρ [ἴ ἴο Ρα58, Ὁ΄Ὺ ἀοίης 
Η!5 ν1}} οἡ εατί. ΤΒὸο ἤπηαὶ δηὰ ἢ}}} δοςοπη- 
Ρἰἰϑητηθηῖ οὗἩ [Π]5 ὑσαυοσ, τ ΘΏ ΤΘ 584]} ἀο 
Οοὐ 5 νυ] 5 ἴῃς δηγρεὶβ [δὲ ἀο [18 ρ᾽θαβιιγο, 
8. Ῥγοαϊςϊοα ΡΑΓΈΔΙΥ ἰη {86 ΟΙὰ Τεβίασιοηϊ, 
δη πλοσγὸ ζ0}}Υ ἰη (ἢ Νενν. (( [84]. χὶ, 9, ἰχ. 
19-21, ἰχϊ]. 11; ον. χχὶ. 3, 22.5.27; ΧχΙΐ, 2.) 

11. ομν αἰ ν δνεαά.} ΤῊ ψογὰ ἀἰαἰίν, ἀου σα 
ηοΐ Δη ὀχδοῖ ἰγδῃβίδίοη, ΡΥ ΟΌΔΟΪΥ ΧΡ 8568 8.5 
ὨΘΑΓῚΥ 48 ΔΩΥ δίηρίὶε ψοσὰ οδη, ἴΠ6 δοῆβε οὗ [Π6 
Ταῦςἢ ἀϊδρυίοά νγοτὰ (ἐπιούσιος), ψ ὶςἢ Οοσυ δ 
ΟΠΪΥ Βε͵α δηὰ ἴῃ ἴδε σουσβροποϊης ραδδαζο οὗ 
δῖ. [κὸ. ΟΥ̓́ πὸ νδγίοι τηοδηΐϊηρβ ἀδβι ηθα 
ἴο ἴξ, [6 ἔνγο πιοδῖ ὑγόῦδυϊο ἀτὲ “ὐδείεπέ, 88 
ορροβοά ἴο σωῤεγἥμοις, δηὰ 20 ν 1Δὲ εογρμήηβ ἐαγ, 
νος ΠῚ [6 ῥτγοϑοηΐ οοηΐοχί ΤΩΔΥ Ὅδ Γὸ- 
ξαταεὰ 45 οαυϊναϊοηΐ ἴο ἐπϑδαη ΟΥ̓ἐ»εριεάἐαλεῖν 
πεεάεά---ἃ Ἰἰταϊϊλομ, ποτσευοσ, τὶς ἰδ δὺ9» 
ξεϑιοαά ΟἿΪΥ ὝΕΣ 86 οὗ [86 ψογάδ δὲς (Ωγ, 
Ὡοΐῖ ΟΥ̓, ΔῺῪ ἴλποίοα ορροϑβίοη Ὀεΐῖνγοθ 5 
ΨΕΙ͂Θα δηά γε 868 31, ,4. ΤῸ ΡΓΔΥ μα Οοά 
Ὑ}}1} ργουϊὰθ 15 ἃ γοῦν αἰβεγεηί [διηρ ΤΌπι δοίης 
δηχίους ἴο Ῥγονὰθ ἴοσ ουὐγϑβεῖνεβ. ΕἸΓΠεσ οὗ 
[πὸ αὔονε 86 ῆ965 18 ἴο βοπιε εχίθηϊξ ἱπιρ ]οὰ ἴῃ 
ΟἿΓ ΟΥ̓ νογϑίοη, ἐαέΐν ὀγεαά. 

(ΤΒὲ τιοδηΐηρ 888 Ὀδθοη ΠΥ ἀϊβουκδοα ὉΥ 
Ῥτγοίξεθον Σἰχηεοοί, “Οη ἃ ἔγεϑι ἢ οεὐϊβίοι" οὗ 
(165 Ν. Το, ΡΡ. 195-242, ΜὮΟ τοηάογα ἴΐ 
“[ογ ἴμ6 σοπιηρ, ἀΔΥ 7" δηὰ Ὁγ Ὀτ. Ὁ. ΚΑγ, ἴῃ 
[6 Τουτὶ οὗ Ῥ]ΟΙΟΩΥ, τοὶ. ν. ΡΡ. 48--51, 
ΠΟ ἀείεπαάβ (Π6 τηρδηιϊης, “ Ὀγεδὰ βυϊοὰ ἴο 
ΟἿΓ ΟΥΪΏΔΙῪ ΟΥ̓Άἰπηπηούϊαϊο ττδηίβ." ὟΝ οἰ58, 
“Μαιβαυθενδηρο πὶ, Ρ. 18ς, ἢ45 ἃ (ςοῃςῖδε 
Ὀυῖζ «0]6 ποίδ, ἴῃ ψ ἢἰς ἢ ἢδ τηδιηἰδίηβ [ἢ 6 δΔΠΊ6 
ἰητογργοϊδοη, ςοπιρατίης ἴἃ τ Ῥτον. χχχ. 
8. Ὧγ. ΜοΟΙ ΕἸ Δη ἀείεη 5. [6 ραισίϑιὶς ὁχ- 
ἰδληδίοη, “δυρεγβυνδίδηι δ᾽} 5, δάορίεα ὉΥ͂ 
Θγοθ 0 ἴδε νυϊγαῖο: δυΐϊ Ὦδαη Μδη- 

8615. ποῖα ΓΕΡγοδοηΐβ [86 σοηοσαὶ ορίπίοη οὗ 
βοποίδιβ. ΓΕ. Ὁ. (.) 

12. σε" ἀεδ.) 1.4. Οὐτ 5ἰη5, 88 οχρίαἰποὰ 
ἷῃ ΤΕΙΘΟ 14, ΘΟχργοδεο ἰῃ [υκο χὶ, 4. 
“4 «υεὐ ογρέυε, ἐ.6. ἴὰ ἴΠ6 ΦΑῖ6 ἸΠΔΏΠΟΤ 48; 

[ν. 11---15.Ψ 

ἄοη, δῖ ἀεἰϊνεῦ τι5 ἔσοπι ον]: Εος 
τἢϊπα 18 τε ἰσηράοηπι, ἀηὰ τῆς ροννοῦ, 
Δη 4 τΠ6 ρ]οΙΥ͂, ἔογ ὄανεσ.0. Απιςη. 

14 'Εογ 1ῇ γε ἔογρίνε πιθη {Πεῖγ ἢ Μαῖῖ ει. 
ΓΕϑρΆ3868, γΟΙΓ Παάνεηἷγ Εδῖδε ψ}}} “" 
4180 ἰογρίνε γοι: 

Ις Βυῖ ἦ γε ἰογγίνε ποῖ πιϑη {Πεῖγ 

ΟΧργοϑϑοα ἴῃ δῖ, Γυκο, Ὁ» τε αόὸ ὥογχέυε. 
ΤὨΐἷ8 ῬγΑΥΟΥ οδη ὃ6 υϑεὰ νεῖ [ἢ δ ΠΟΟΥ ΤΥ ΟὨΪΥ 
ΌΥ ἴποβϑο 0 ἃγὸ Ἴοῃβοίουβ οὗ 8 ἔογίνίηρ 
(ΟΙΡΟΓ ἴονγαγ 8. οἴβοσβ. ὍΤἝΘΓΕ 15 ἃ ΓΟΠΊΔΙΚ- 
ΔὉ]6 ραγαὶεὶ ἰη σου. χχν!. 2. 

18. μαΐ τ᾿ ποὲ ἱπῖο ἐερεῤίαἰο. 1. 6. ρὶδοο 
5 ποῖ ἴῃ οἰγουμπηϑίδηοοβ ὙΠΙΟΒ ΤΑΥ͂ ΙΓ 58 
8Ὧη οσςλδίοη οὗ δ'η. Ὑῆδ οχίογηδὶ οἰτουπ- 
ϑίδησοβ ἴῃ Δὶς τηθ γα ρἰδοθὰ ὈΥῪ Οοὐ 5 
ὙΨ11Π1 ΤΩΔΥ δυγηἶϑ Τα ΟΥ 1658 οὗ τοεϊηρίλίοη 
ἴο 51ηὴ; [6 ἰηίεγηδὶ δβδβοηΐ, ψ δὶς γίεο! 5 ἴο 
ἴδε τοπιρίαίοη, 8 ηοῖ οὗ Οοά, [Ιη [18 Ἰἰαϊῖεσ 
ΒΕΏ96 ΠΟ ΙηΔη 5 τετηρίοα οὗ Οοά, Ὀυϊ οὗ Π΄5 
ον Ἰυδὲ ([4πι|68 1. 13, 14). [πη ἴθ ἔοστποσ 
8656 ὙῈ ὈΓΔΥ ἴμδὲ Οοά ν1}} ηοΐ ρἷδοθ υ5 ἴῃ 
εἰγουπιδίδηςεβ οὗ 14] τετηρίδῦοη. Τ]5 
͵8 Υ σοπηραῖῦὶς ἢ ἴπς δάπιϊββίοη 
[Ππαϊ βυιςοἢ τεπιριαίίοηβ, βου 1 υ͵οαβϑε Οοὰ 
ἴο 5εηά {Π6πὶ 458 {{14138, ΤΏΑΥ θη ΓΙ ΒΕ υϑοὰ 
θὲ Ἔὐε δὴ οοςβϑίου οὗ ἸΟΥ͂ ([1π2|68 ἱ. 2), δῖ 
85. ἰἴ ἰ5 ἴ!ε ἀυτγ οὗὨ ἃ (δ γιβίιδη ἴο δνοϊὰ ρεῖ- 
βεου τ! θη ἢθ ΠΊΔΥ ἰδ 7 ἀο 90 (ςἢ. Χ. 
23), ποϊ πίη άϊην τὰς Ὀ]εβοίης Ργοηουποεὰ 
Οὔ ἴϊποθε 0 ἃζὸ υἱεὰ ἴογ γτρῃϊοουϑ» 
Ὠ685᾽ 52Κ6 (εἶ. Υ΄. 10). 

“ονι ου } ὙὍΠηο ψογάβ ΠΊΔΥῪ 4180 ὃς ΓεΏ- 
ἀογεά, ,)οπι ἐδὲ ουὶϊ οπε; Ὀὰϊ [6 Ὠδρυΐεσ 18 
ΤΟΥ ΟΟΙΡΓΘἢΘηβῖνο, δηὰ ἱἰῃοϊυάθ5 ἀεἰϊνεγ.- 
ἃηοδ Ποπι [6 εὐ] [βου ΡὮΒ οὗ ἃ πδη᾿5 οὐγῃι 
Ἡρασῖ, δηὰά ἔγοῃι ον] ἔσοπιὶ νου, 85 τνὰ]ϊ ἃ5 
ἔγοσα ἴδε τετηρίδοης οὗ ϑαΐδῃ. [Ιἢ [δ 15 βθῆϑβε, 
ἴΠεΥ ἱηο]υάς [86 Πορε οἵ 8ῖ. Ραβὺυ] (2 Τίπι. ἱν. 
18), “ἼΤΓΒΕ 1 οτγὰ 584}} ἀεἰΐνεῦ τὴς ΤΟ ΟΥ̓ΕΤΥ 
6Υ1}} γνοτῖκ." (ὐοπρασε αἷϑὸ [οδη χυϊ!. ὡς ; 
1 Τδε85. 1], 2. 

ὟΝ εἰβ8, ἀ ε. Ρ. 187, ἄγρυ65 (δὲ [Π6 πραΐοτ 
ἷ5 δίοης βυϊϊδαὰ ἴο [Π6 οοηίοχῖ; ἢ6 2 Κ65 “ ΟΥἹ] Ἢ 
85 Θαυἰνδιεπί ἴο ση. Ε᾿ Ὁ. (.) 

Τὸν ἐδίπο ἐς ἐδ δἰπράονε, 5.1] ὙὍἈε Ἰοχ- 
)οΓΥ οὗ πιοάεγῃ 

ἴοι ἴοισ οὗ [Πς οἱάεξὶ ὑποίδὶ (κ Β Ὁ 
δηὰ ἔνε ουγϑῖνεα Μϑ58, ἴοι (6 [,αἴίη 
Οορῖϊς νεγβίοηβ, δηὰ ἔτοτη ἴδε οἰϊδεϊοηϑ 
τις [αἴ Βαΐδοσα. Ουἡ ἴδε οἴδος δοὰ, αὶ 
5 ἰουηά, τ οσοδείοηδὶ ναγίδιϊοηβ, ἰἢ 
Ὠηοΐλῖ6 δηὰ δὲ ἰοᾶδὶ 1:8ο οιιγδῖνεδ, ἰῇ 



ΜῈ οἰκο 12. 
33. 

ν. τ6--24}} 51. ΜΑΤΤΗΕΥ͂. ΓΙ. 25 
{τεβράββαβ, πεῖ ποῦ γ7}}} γουνς Εδιθοῦ 
ἰογσῖνα γουΓ ἴγεβράᾶ8968. 

16 ΦΜογεονεγ ψνἤεη γε [3βί, ὃἊῈ 
ποῖ, 48 ἴῃε Πγροοπῖαϑ8, οὗ ἃ 824 σοιιηῖε- 
ὨᾶησΕ : ἔογ {ΠῈῪ αἰδῆριγε {πεῖν ἔδςεβ, 
τηλῖ ΠΟΥ͂ ΤΔΥ ἌΡΡΕΔΓ ὑπο πιθη ἴο 
[λϑῖ. ὙΕΙ͂ 1 8ΔΥ υπῖο γου, ΤΠΕΥ 
᾿νε {πεῖν γεννασά. 

17 Βυῖ του, ψΒεη ἴδου [λϑζεβῖ, 
δηοίηξ τὨϊης ΠοΔα, Δηά νγαϑ ΤΥ ἴῶςε ; 

18 Τδῖ ἴδοι ἀρρεᾶγ ποῖ υπῖο πηεῃ 
ἴο ἔλϑῖ, Ὀυῖ υπίο τὴγ Ἐδίποῦ συ Ὠίο ἢ 
8 ἴῃ βεογεῖ : δηά τῆν Ἐδίδεγ, Ὡς ἢ 
866} [ἢ ϑεςγεῖ, 8[|4}} γενγαγά {πεὲ 
ΟΡΘἢΪγ. 

19 ΦΠ,ΑΔΥ ποῖ ὕρ ἴον γουβεῖνεβ 
τΓΘΆ8}Γ68 ΠΡΟῚ ΘΑΓΝ, σῇεγε πιοῖῇ δηά 
Γυβὲ ἀοίῇ σοττυρῖ, Δηὰ τ θεγε (Ὠίενε8 
Ὀγεαῖὶς τπγουρἢ δηά 8:6δὶ] : 

20 Βυϊς ΙΔΥ ᾧρ ἴογ γουϑεῖνεβ 

ϑγτίδο, ϑαδιάϊς, ΕΠ ορίὶς, Οοιδίο, δὰ Αὐ- 
ΤΩΘΠΙΔῺ γεγδίοηβ, δη 15 δι Ῥτο- 

την ουὐϊάθηςο ἔγοπὶ ἴῃς Οτοοκ Ἐδίμεσγα. 
ΑὮἢ εἰαδογαῖο οχδυνηδιίίοη οὗ [6 ουάθηος, νὴ 
δ 40]6 ἀρέοποο οὗ {πὸ σϑοοϊνοα τοχί, Μν}}} Ὀ6 
[ουπά ἰπ [6 ἰαΐο παν. Ϊ. ΕΟΓ5841}᾽8 οὐ! οη οὗ 
ἴδε ἤγϑι ἔνγεῖνε ομδρίονβ οὗ [18 Οοβροὶ. 

10. Μογεουεγ «ευδέν γε ζω: ΤὨΐβ 'ὩἴΓῸ- 
ἄυςςες [᾿ς (τὰ ἀϊνίβίοη οὗ [δς τ ἰοουδηθ88 
ΟΥ ξοοά ψόσκα τηθητοησα ἰῃ γοῖϑε 1. Ελϑῖ- 
ἵην, ᾿ἰκὸ δἰ πιϑρίνίπρ δηὰ Ῥγαυεσ, 15 ἴο ὃ6 ἄοῃα 
5 ΠΟΟΙΕΙ δηὰ σἱζδουΐϊ οαἰεηϊδὕοη, 

19. ΠΣ ΜΝ, ; ε ΎΤΒΕΓΕ ἰ5 ἃ Ὡδίυγαὶ 
ἘΓΔΗ5ΠΟη ΠΕΙῸ ἐ δρεοΐδὶ ῥγεζερῖ ἴο 
τε Οοῦ δηθὰ ποῖ τηδη ἴῃ [πο ἀϊβομαγρο οὗ 
τεϊ σίου ἀυ65, ἴο [6 χεηογαὶ ἰηἰυποϊίοη ἴο 
8:6Κ ἴδε ττεάϑοσε οὗ Οοὐδβ ἕδνουγ, δῃὰ ηοΐ 
τς τς δο5 οὗ [6 εν, ὍἘΘ βδπηθ ᾿ηἰυποίίοη 
15 τορεοδῖίθα ἰῇ ϑυδδίδηςς, [κ6 χίϊ, 23,34; 
δυΐϊ νι 4 υδσγϊδοη οἵ ἰδησυᾶρο υνῃϊςοῖ, ονθη 
δρατί τοῦ [6 αἰθογεπος οὗἨ Ἴσοηίοχί, 15 83υ-» 
Βείοηϊ ἴο τηλτκ ἰξ 85 Ὀοϊοηρίης ἴο ἃ ἀϊξηςξ 
οςςδϑίοη. Βυῖ ἴη δῖ. [ὐκς, 25 νγν6}} 85 ἴῃ 8ῖ. 
Μαίμον, [ἢ ψογὰβ ὁσουγ ἰη {ποῖγ ηδίυγαὶ 
σςοηποοίοη ἴῃ ἃ σοπίηυοιβ ἀἰϑοουγδε; δηὰ 
πυ5 ἴ!6 ἔνο ἀϊθϑοουΐϑο5. 48 ῬΏΟΪ65, ποῖ ἢ- 
διδησίηρ ἴΠ6 5 ΠΥ ΠΥ οὗ ἰδηρυδρε ἰῃ ραγίβ, 
ΤῈ 50 ΠΟΙ ΕΠΕΥ τηλγκοὰ ουξ 85 ἀεϊϊνεγεά οἡ 
δορασγδῖίθ ΟσΟβΙΟΏ8. 

42. 12ε ἔρδὲ 97 “δὲ δοάν, "21 ΤΉΘ οοη- 
ποςίίοη οὗ ἴδμοϑὲ σεῦῖβο8 ΠῚ [Β6 ργεσθάϊηρ 
δΕοΠ5 ἴοὸ δδ δβοιλουνδαὶ 85 ἴθ ϊονβ. Μδη 5 
αἰεοϊους (ἐδὸ δεαγὲ οὗ γεῦϑα 21) ἀσίοιτηίηθ 
5 κποννϊοάχε: δ6 ὙΠῸ 85 πὸ ἶονε ἴοσ μοαᾶ- 
ΥΕῊΪ ἰδίη 5 ψ}}}}1 μανὰ πὸ κπονίεαξε οὗ [ἢ 6πὶ. 

ἘΓΘΆΘΙΓΟΒ ἰῃ Ποάνδη, ψ εγα ΠεΙΓΠΕΓ τ Τίμι. 6. 
ΤΟΙ ΠΟΓ τγιβδῖ ἀοίὴ οογπιρῖ, πὰ ἢ 
ὙΠεγα τῆϊενεβ ἀο ποῖ Ὀγεδῖς ΓὨγουρἢ 
ΠΟΥ 8168]: 

21 Εογ ψετε γουγ ἰγεάϑιγα 8. 
ἴΠεγα νν}]] γοὺγ μεαγὶ Ὀς 4180. 

22 "ἼΤῃς Ἰίρῃε οὗ τῆς ὈΟΑῪ ἰ5. τῃς " ζαῖο τε. 
ἐγε : 1 τῃεγείογε της εγα ὃ6 5ἰΠρ]6, 
ΚὮγ τ Βοὶς Ὀοάγ 8141} θ6 (}]} οὗ ̓ ἴρῃϊ. 

22 Βυῖ 1 τῆϊηε δγε δὲ δν]], τῇΥ 
γνῃοὶς ὈΟΟῪ 8}41} δα δ οἵ ἀλγίκῃεβ88. 
1 τεγείοσε τῆς ᾿ἰρῃς τηδῖζ 8 ἴῃ ἴδες 
δε ἀαγίζηεββ, ἤονν ριοδῖ ὁ: [δὲ ἀδῃκ- 
Ὠ688 

24 ΤΟΝο πιᾶη ολῃ ϑ8εῖνε {0 “ ἵμικο τό. 
τηδϑίογβ : [ογ εἰἴθοῦ ἢς νν}}} παῖε τῆς “ἢ 
οὨΘ. ἀπά ἴονε τῆς οἴδεῦ; οὐ εἶβε ᾿ς 
γ7}}} μοὶ το τῆς οης, δμά ἀεϑρίβε 16" 
οἴδπετ. Ὑὰ οδηποῖ βεῖνε (ὐοά δηά 
ΤΆ ΠΊΟΏ. 

Ἧς ψοδϑο αἰδοϊίουβ ἃσὰ ἤχϑοδ οὔ ἢΘΔΥΘΩΪ 
(ίηγ 85 δἰ5 ψνβοὶς 800] θη] ρμίοποά ; Β6 
ὙΠοδο δβεοϊίὶοης ἀγα ἀεργανθὰ [85 "8 ὑπάοσ- 
βιλπάϊης δηὰ ἢἷ5 τοὶ 500} ἀδγκοηθὰ 4150. 
ΤῊ ἰ5 ἐχργοβϑϑεὰ ἵν νυ, υπὰογ (6 ᾿πλᾶρο 
οὗ 186 ἐγε δηὰ ἴπ6 Ὀοάγ. Ὑδ6 δεαγὶ ἴῃ 5. 11ρ- 
ἴυγε ἰ5 ἴδιο ἘΠῚΠΡΕ οὗ Ροσξοηδὶ ᾿ἰἔθ, ἴῃς ϑουσοα 
ἤτοι νθϊοῖ ργοοοοὰ ργοοὰ δηὰ 6ν]}} ἱπηρυ 568 
δηὰ τδουρπίβ. (Οὗ οἷ. ἰχ. 4, χὶϊ. 34, ΧΥ. 19: 
μυκο ν᾿. 22, χχῖν. 138: Ηδῦ. ἵ'ν. 12; δηά 866 
Τεἰεζβοι, “Ἐἰδ]. Ῥεγεὶι." Ρ. 248, «πὰ εὐϊίιοη.) 
Οἱ ἐμ |5, ἐπετείοσο, [ἢς ᾿ητ6]Θςζυ2] 845 νγ6}} 45 
[δε πιοσαὶ ἀνὰ σοὶ χίουβ ομαγαςίοσ ἰβ Οἱ ἰπιαῖε 
ἀερεπάεπξ. ὙῊΪ5 ἰ5 δοκηον)θάςοα Ἵὐεη ΟΥ̓ 
Βοδίμοη τηογα] δῖ. ((ἷ Ατιβίοι!ε, " ΕΠᾺ. ΝΙς: 
Υἱ. 12, τοῦτο δ᾽ εἰ μὴ τῷ ἀγαθῷ, οὐ φαίνεται" 
διαστρέφει γὰρ ἡ μοχθηρία καὶ διαψεύδεσθαι 
ποιεῖ περὶ τὰς πρακτικὰς ἀρχάς.) ὙΒΠΕΙΕ 18 
τ}8 8η Ἱἱπεϊπιαίς οοηπεοσίίοη Ὀεΐζνγεεη [πε ΡΓῸ- 
δοηΐ νεῖβεβ δηὰ (ἴθ ργοσθάϊηρ, βυβῆοϊοπί ἴὸ 
550. (παῖ ΠΕΥ ἅτε ΡΙΟΡΕΓΙΥ Ρῥἰδοθά δβεσε; 
του ἘΠΟΥ ἀγὸ γοροδίεὰ ἀράϊη, αἰϑὸ ἢ Δη 
Δρργοργίδῖ βουρὰ αἰθεγεης οοπΐεχι, Πυκο 

ΧΙ, 34. 

σαί ὙΠΟ ἤσυτγαῖίνε υϑὲ οὗὨ [ἂς ἴεττῃ ἐγὲ 
ἴο ἀδηοῖο [παῖ τόσ] δπὰ ϑρὶ γυ] κπονίθάρα 
ΜΠΙΟἢ 15 ἀδρεπάεηξ οὐ [δε 5ἰδῖς οὗ με πεασῖ, 
15 ἔυγίμοῦ ϑἤονσι ὈΥ̓ ἴΠ6 ἐχργεϑϑίου σέηίε υϑεὰ 
ἃ5 ἴῃε ορροβίϊε οἵ εὐ ((οιιραγε “ἰπφίεμπει: 
9 δεαγί, ἘΡΒΆ. νἱ. 5; (ΟἹ. 11ϊ. 22.) ΤᾺΙ5 εχ- 
Ρτεββίοη [ἢ15 βεῦνεβ ἴο ἱποάυος ἴπε πεχί 
Ργεςορί. Α5 ἴδε μοατῖ τηυϑὲ 6 58ϊ]ηρὶς, πὸ 
ΤΩΔῃ δῆ ϑ6σύδ ἴὑτο τηδϑίεγϑ, 

44. »παηιρῃοη.] ΟΥ̓́ΤΛΟΥῈ ΠΟΓΓΕΟΕΥ, ἥσριον, 
ΐ.6. Αἰερες (μα! ἃ, πὰ ὅ5γ1.λ: ΤΒὲ ψογὰ 5 Βεσε 

Ὦ 2 



46 5Ί᾽. ΜΑΤΤΉΒΥ. ΥἹ. ΥΙΙ. 

ἃς Ὑπεγείοτα 1 β4 τπηἴο γοῖι, 
2 ᾿ᾧῬε... ΚΐΎΔΚε πὸ {πουρῆϊ ἔογ γοὺΓ [1ξ6, νῆα 
ἴακε τα. Υά 5081} εδῖ, ογ ϑγῇδϊ γε 5[.4}] ἀτίηϊς ; 
τῬει. ς.7. ΠΟΙ γεῖ ἔῸγ γουγ ὈΟΥ τνῆδῖ γε 5}]] 

[ν. 25--34. 

41 Ὑπδεγείογε ἴᾶκα πὸ {ποιρῃϊ, 8ὰγ- 
ἴηρ, ας 5}|8}} νγε εδὶ ἡ ογ, Ὗγ μδῖ 
80|8}} τς ἀπ ὃ οσ, ΝΥ πεγεν ἢ] 58}} 
ννε Ὀς οἰοτπεά ἡ 

Ρυῖΐ οὔ. [5 ποῖ τῆς [ἴδ ποτὲ τπδη 
τηθαῖ, δῃὰ τῆς θοάγ τῆδη γαϊπιςηῖ ὺ 

26 Βεἢο]ά τῆς ἔον]β οὗ τῆς αἱγ: ἔογ 
(ΠΟΥ 8οὺν ποῖ, Ποῖα ἀο ΠΟΥ Γθᾶρ, 
ΠΟΥ ρδῖθογ πο ῬάᾶΓγηΒ; γεῖ γουγ Ποδ- 
νΘΩΪΥ Ελῖμοῦ ἐδεάδιῃ τποπι. Ατε γε 
ποῖ πηυςἢ δεῖίογ τἤδη (Πεγ 

27 ΝΏΙςΝ οἔγου ὃγ τΑΚίηρ οὐρα τὰς 
οδη δαά οἠς οὐδ᾽ ππῖο ἢ 8 βἔδζυγε ! 

)ὃ Απάὰ νὴγ ἴἀκε γε τπουρῆς ἔογ 
γαίπαεης ὁ (ὐοηβιάογ τῆς [1||ὲ8 οὗὁἨ τῆς 
Πεϊά, ἢονν ΠΕΥ στον ; {ΠΕῪ 1τ0}} ποῖ, 
ΔΕ ΠΟΓ ἀο ΤΠ ῸΥ 8ρῖη: 

29 Απὰά γεῖ 1 880 υπῖο γοιι,, Τηδῖ 
ὄνβῃ δοϊοιποῃ ἰῃ 411] ᾿ἰβ ὉΊΘΓΥ νγα8 ποῖ 
Διγαγβὰ [ἰκε οης οἵ {Π686. 

40 ΝΠΒετείοτε, ᾿ξ Οοά 80 εἴοῖδε 
(ἢε ρτῶ88 οὔ τῃε δΠε]ά, νγῆϊς ἢ ἴο ἀδγ ἰ8, 
Δπά (0 τηογῦγονν 18 οδϑῖ ἱπῖο ἴῆς ονεη, 
“λα! δδ ποῖ ταυοῦ πτογο εἰοέδε γου, Ο 
γε οὔ Ππἰ|ς ἢ 

υδεῦ 45 Δ ρεγϑοηϊδοδίίοη, ὃυζ (πογ 15 ῆο στουηὰ 
ἴου διιρροβίηρ [δὶ ΔηΥ ἰάοἱ τνγδϑ δοῖΐυδιυ τοῦ - 
δῃΓρροα Ὁποῦ (ἢ 5 ὩΔΙΊΘ. 

256. Τα λε πο ἐδομχδὲ ζω. γ2 Μοζγε δχδοῖῖγ, 
δὲ ποῖ απχίοια σδομί, Δςοσογάϊηξ ἴο ἴ[δ6 υβϑυλὶ 
ἀετίναϊίοη οὗ ἴμε οτίρίπαὶ ποσγά, ἰξ Ἰἰ[ογα ΠΥ 
βἰζῆιῆε5 ἴο θ6 “υξάξά τὴ τηὶπ ἃ, Οοαλραγο ἴπῸ 
Θχργοβϑίοῃ ἴῃ δί. [ὺΚὸ (ΧΙΪ, 29), “ Νειῖῖδοσ ὃς 
γε οὗ ἀουδιι] τη, οὐ ὃς ἰῃ 5 Ι͂η 
[8158 86ηϑ6 ἰξ 19 Ῥδου ΑΙ ἀρργοργίαϊε 45 [0]"- 
Ἰονίης ἴδε ῥσγεςορί ἀραϊπϑι δἰ[οηρίϊηρ ἴο βοῦς 
ἑαυο τῃηιλβῖοσθ. 1,εἴ ἢοΐ δυθὴ ἴδ ἢδς 
{Ἀ]ηρ8 οὗἉὨ [Π15 Ἰἰἴδ 9580 ἀϊδίσαςϊ [86 τηϊπά 45 ἴο 
ἴυγῃ ἴἴ ἔτοτα ἴΠπ 6 βεγνυίςε οὗ Οοά; δεῖ Ἰεῖ γουγ 
ἰαθουγ ἴοσγ ἴῃε8ὲ {πησβ ὃς υπάοτίακεοη ἴῃ ἴΠ6 
ἴγυϑὶ ται Οοά νν»}}} ργον!ἀἊ ἤθη. Ὑ μδαὶ ἰἸδθουγ 
8 ποῖ ἐχοϊυάοα δὰ ταῖμοῦ ἱπῃρ θα, Ἄρροαῦβ 
ἔτοπι ὑεοῦβϑ68 26, 28. ΤΟ ἔον 8 δηὰ [πο 1116 5 
Ὁ ΌΙΟΝ ἰΔθουΓ ἢοΐ ἅγα Ἴοοηίγαοιοα τυῖἢ τη, 
ψἤοπὶ Οοἱἷ 845 σοτητηδηάοά ἴο ἰαθοιγ. 

Ἱ ποὲ ἐδὲ ἰδ νιογε ἰδαπ νιοα ἢ ΜΝ ποῖ 
τπεγείογο Οοά, νυῖο μ45 ρίνοη [ἢ στοαῖον υἱ 5, 
τῃς 1156 ἀπά ἴδε ΒΟΥ, δἰϑο ρσγονίάς ἴδε 1θββοσ, 
ἴοοά δηὰ ταϊπιθης ὶ 

27. ἜΜΠΠΕῚ ΤΠα Ππ] Δ᾽ ΟΥ̓ οὗ τπιοάθγῃ οοπὶν 
ταδηϊδῖο β ΓΟΠοΥ ἄγε, ἐγ φ ΠΣ; ΜΜΕϊσὮ Ρογ- 
δαΡ8 18 ΠΟΤῈ ϑβιϊεα ἴο [6 ςοπῖοχ  δυΐ [ἢ 6 
ΟΧλΙΏΡΙ 658 αυοίοα δεοπὶ Βασαν βυϑῆςίοηξς ἴο 
}υδεγ [ἢς τιεΐδρδοσ οὗ ἃ εμόϊξ 85 ἃ τωθᾶβιισε 

22 (Εογ δεν 411] τῃς86ε τιΐηρβ ἀο 
ἔπε (σεπε1ε8 βεεῖς :) ἴογ γοὺγ ΠθΆν θη Υ 
Ἐδιμεῖ Κηονγεῖῃ τπδῖ γε μάνα ηςοά οὗ 
411 τἢς8ς τῆ] ηρ8. 

12 Βυϊῖ 8εεἷς γε ἔτβε τῆς Κἰηράοπι 
οὔ αηὰ ἢἷ8 τἱρῃϊθουβηαββ ; δηά 
411 {πεβε τῆϊπρβ 3141} Ὀε δέ ἀθά υηΐο 
οἵ. 

᾿ 44. ΤΆΚε τμεγείογε πὸ τπουρῆξ ἔογ 
18:6 ΠΊΟΓΓΟΥ͂ : Τοῦ [ῃε6 πιοῦγονν 8841] 
τᾶκε τπουρῆς ἔογ τῆς τπὶπρβ οὗὨ ἰἴβε], 
ϑυβιςίεης ὑπῖο τῆς ἀαΥ 1. ἴδε εν]] 
τποτοοῦ, 

ΓΗΑΡΤῈΚΒ ΥνἹ]]. 

1: Ολγίεξ ἐπάέμρ δὲς σοργιον ἐπ ἐλέ νιομ θη, 72. 
2γουείλ γαφὰ γμαάρνεριζ, 6 γογδιάάείλ ἕο κατέ 
ἀοὲν ἐλέμρε 9 ἄορι, ἢ ἐκ. ἃ 9 2γαγεν, 

.13. 19 δρίεν ἐμ αὐ ἐλ τίγαΣ σαίε, εῷ ἐο δεῖσαγε 
ΟἿ ,αἶξε ῥγοῤλείς, 21 μοί ἕο δφ ἀδαγες, ὄμέ 
εν; οἵ ἐλε τυογα : 24. ἐξέ ἀοκδες ὀμέϊαίδα ΘῈ 
4 γοεξ, 26 αμά ποί ον» “4 ταμά, 

οὗ ὕπιο. ΤΒ6 βᾶπιε νοσὰ 15 υϑεὰ ἰη [Π6 5ϑθῆβο οὗ 
“ἰαέμσα, ἴυκα χίχ 3. (ΟΥ̓ εἶδβθ, ψῇῆο δάορίβ 
[86 τηοδηΐηρ, “ ἴοσπῃ οὗ [τ8,᾿ ἀεἴεηάς “ οὐδι ἢ 
ΌΥ τείογθηςα ἴο 5. χχχῖίχ. 6. [θη ϑοοῖζ 
Βυρροϑί {πδὲ 186 δρρὶ᾽ ϊσδιίίοη οὗ πῆχυς, ουδῖῖ, 
ἴο ἘΠῚ6 ΠΙΑΥ ὃ6 ᾿υδιίδεά ὉΥ ἴα αυοίαιίοη 
ἴτοθΒ Μιμηποῖτηι8 ἰπ ϑίοῦυξιυβ, τοῖς ἵκελοι 
τΊχνον ὡ χρόνον ἄνθεσιν ἥβης τερπόμεθα. 

80. 2δε στα... 97 δὲ Πεϊ4.1 “Τῆι 11ἃ ἤοννεῦβ 
ΜΟΙ ἔοστηῃ ρατί οὗ ἴδε τηοδάον στον ἃγὰ 
οουπίοα 45 θεϊοηρίης ἰο ἴῃ6 ξγΆ88, δηἀ ἅγὰ 
οὐδ ἀονῃ ἢ ἰ. αυϊ ρ»ταββ, τς ἢ ϑοοῃ 
τ οτ8 ἥἔστοσι [μα μοαῖ, ἰ 511}} υδεὰ ἴῃ [6 Εοὶ 
ἴογ σης." (ΑἸ οσά.) 

38. δὲ ἀδἰπράονι ἡ Οοά, ἀπά δὲς τὴ δέεοι- 
πε... Αςοογάϊην ἴο ἴδε ἱπϊεγργείδθοη δάορίοὰ 
ἴῃ νεῦβο ᾧ, ἴα ἀῤησάονι 9 Οοά νν]}}} πδίυγα!ν 
τιϑδη ἴδε βοσυίος οὗ (ἢ σϑὶ, δὰ Ηΐ γι δίεοια- 
ποις ἴδοβε φοοὰ ψόγκβ ψπ]οἢ ΟἸγΙ5[ 5 βεγυδηΐβ 
ἅτ6 Ὀουπά ἴο ἀο ἔον Ηἰδ βᾶκο, δηὰ ἴῃ ἴδε βρίγιῖ 
οηϊοϊποὰ Ὀγ Ηἰπι. 

84. δε "πογγοαυ “δα ταῖς ἐδουσδὶ, Ὅ'᾽..} 
ἘἈδίδοσ, 26 "πογγοαυ «υἱΪ ῥαυε ἰἴ8 οντῇ 8δῆχ- 
ἰειῖε8β. ὙΠ ευὴ οὗ ἴπ6 ἀδὺ νν}}} ἴῃ πιρᾶη 
(ἢς νοχδίίΐοη οὐ ᾿τσουῦ]ς οὗ ἴΠ6 ἀδύ, ποῖ, 85 
βοὴδ ἰηἰογργεῖ, [Ὡς τροσγὰὶ εὐ} οὗ ἱπηρετίεςξ 
οδεάϊεηςε ἴο [18 οοπηπιδηά, 



ν. 1-8.] 51. ΜΑΤΤΗΒΡ. ΓΙ]. 2} 

αἰκκεό. Τ ΟἼΟῈ “ποῖ, τπδὲ γε. δὲ ποὲ ἴδε δεᾶπὶ ουζ οἔὨἁ {πε ονγῃ εγε ; δηά 
Ὁ Ὡς ἰνδετὰ, ἴδῃ 5ῃιδἷς τῆουι 866 οἰ Αγ Υ τὸ οᾶϑὲ ουξ 

2 ἴογ ψ ψῆδὲ Ἰυάρτηεπς γε τῆς πηοίς οι οὗἉ ΤΥ Ὀγοιῃεγ᾿β ἐγς. 
ὁ Μίαν φ. Ἰυάρο, γε 584}} ΡῈ Ἰιάρεα : ἦαπὰ ψῖθ 6 4(Οἶνα ποῖ τας νης ἰ8 ΠΟΙῪ 
γακε6. ὙΠΑῚ Πηδᾶβιγε γα πιεῖθ, ἰξ 88] θ6Ὲ ὑπίο {πΠῸ6 ἄορβ, πεῖ ποῦ οδϑῖ γε γουγ 
38. τηδδϑυγεά τὸ γοιι δραδίῃ. ΡΘδγ]5 θεΐογε ϑυγίπε, [ἰεβὲ {ΠΕ ἐγαπηρὶς 
“ἴακοό. 4. “Απά ΨῺῊΥ Βεμοϊάεβε τῆοὰ τῆς τῆεπὶ ὑπάεγ τπεὶγ ἔεεϊ, δηά ἔυγηῃ δρδίη 
᾿: πιοῖς τἢδὲ 5 ἰπ [ῊΥ Ὀτοι μετ᾿ β ἐγς, Ρυζ 

ςοηϑίἀογεβὲ ποῖ ([Π6 δεᾶπὶ τπδὲ 18 ἰῃ 
της οὕνη ὄγεὶ 

4 Οτ μονν ψἱῖῖ του 847 ἴο [ὮγῪ 
Ὀγοῖμογ, [δὲ πα ρὺ}} οὐ τῆς πιοῖα 
ουῖ οὗ τηϊπ6 εγε ; δηΐ, δεῇο]ά, ἃ θεδπὶ 
25 ἰῇ τπ1πὸ6 οὐσῃ αγοὺ 

Δηά τεηά γου. 
ΠΑ, ἀπά ἴτ 53}|.41]} Ὀς ρίνεῃ 4 οἰ. εἰ. 

γου ; 56εἶκ, ἀπά γε 3}]] βηά ; ἱζηοοῖς, δἴχικ ες. 
4ηἀ [ξ 5Π1}} θ6 ορεπεά ὑπο γοῦ 

8 Εοῖ Ἐνεῖῦ οἠς ἴῃδὲ 85.ζεῖἢ τος 9, 
οεἰνεῖῃ ; δηὰ ἢε τμαῖ βεεκειἢ πάει; 10 ἢ "δ 
ἀπά τὸ Ἀΐπὶ {πᾶς ἱκποοίκες ἢ ἰξ 8841} ΡῈ 752,68 τ 

24. 
1ακο ὡς. 

ς Του γροοσηίῖε, ἤγβε οδϑὲ οπῖ ορεπςά, 

ΓΗΔΑΡ. 1ΊΙΙ. 1, ψωάσε ποὶ.] Οοτηπιθηδίοῦ 5 
δνε ἴουπᾶὰ τῆυςι ἀθΠσ Υ ἴῃ (ὐδοίης [86 
ςοπησοϊοη Ὀεΐνεεη [686 υοῦϑοβ δηα ἴῃς ὑΓθ- 
οεάϊηρ. ΥὙεῖ ὸ 5 τεμλγκδῦϊε {Πδὲ [Π6586 νΕΙῪ 
γΟΙ868, ΒονΟΥΟΣ ΟἸβς  ΤΛΔῪ 6 ἴο ἀεῖογ- 
Γαΐπο [πε οχδςί ἰσγαίη οὗ ἰδουρῆς Ὁγ ψπϊοἢ 

ἅτε ἰηϊτοάπορά, ἀγὰ ἱποϊυάοα 4150 ἴῃ δῖ, 
[,υκοῖβ δΔοοουηὶ οὗ [Π6 δδπα ἀϊϑοουγδο (Υἱ. 37, 
38, 41, 42), δηὰ ἅτε [δὺ8 ΟἸΘΑΣΥ δθονσι ἴο 
Ὀεΐοης ἴο π, [Ιὴ 51. ὐκο, Βονγενοσ, [ΠΟΥ ἅττα 
ἰηϊγοάπορα ᾿πητηεα Δι6}γ αἴἴοσ [Π6 γογβε8 ΨΏΙΟΒ 
ςοστοϑροηπὰ ἴο ἴπ6 ςσομοϊυδίσῃ οὗὨ οἰ. ν., (Πς 
ὍΠ0]6 οὗ ςδαρῖοεν νἱ. Ὀεΐηρ οπιοὰ ; δηὰ 1}}5 
αἰγουτηδίδηοθ ΤΏΔΥ͂ ΕΣ ἔυΓΏ5 ἃ ΚΟΥ ἴο 
ἴῃς ςοπποοζίοη. ΟἾ. νἱ. γγὲ ἴἰᾶτε ϑεε ἴο ὃς 
Ἄεοηπεςϊοὰ 1 1Π6 πιεπείοη οὗ ἴπ6 τἰρῃίθουϑ.. 
1658 οὗ [6 ϑοῦῖῦεβ δπὰ Ῥῃδγϑεοδ (υεγβα 20}. 
ΤΙ Ὠΐ ΥΟΓ565 ὮΑΥ͂Θ 8 5:0}}12᾽ σοηποςίοη, 
ἴη Ὀοῖδ, ἴῃς δγροογὰν οὗ ἴδε ϑετῖθεβ δηὰ Ῥἢδ- 
τίβ5665 15 σεηϑυγοά, ἢγβί 45 18 ῖγ οϑίδῃ- 
τλῖίίοη ἴῃ [86 ρεγίοστηδηος οὗ ροοὰ σοσκβ, δά 
Ὡοῦν ἀρδίῃ ἃ5 τεζαγάβ ἴμεῖγ ἡυπάρτηεηβ οἵ οἴμετβ 
85 ςοτηραγο [ἢ {Ποὶν ἐσατηδῖε οὗ [Πποπιϑεῖνθβ. 
51, Μαιίδον ρῖνο5 δοῖ ἰπδίδηιςοδβ. δῖ, ἕυκε 
οὐητ5 ἴῃς ἤχβι ἀπά Ὡδιταῖθβ ἴῃς βϑεοοπὰ ἴῃ 15 
Ἰοσίςδὶ οοππηοςσξοη, τπουχὶ ποῖ ἰῃ 115 δεῖυδὶ 
ῬΙᾶςς ἴῃ ἴδε ἀϊβοουγϑα. 

ἐδαὶ γε δὲ ποὶ ἑμάρεά.})ὺ Ὑπδ πεχί γϑσϑ6 
ΒΕΘΙῺΒ οἰ ΑΙ ἴο βῆονν [μδἱ ἴποβε ᾿νογάβ ΤΟΙΣ 
ἴο ἴδε αἰϊνίης ἡυάστηεσηΐ Πογολ Του, ποῖ, 458 ΘΟ 6 
Ἰηΐοεγρτεῖ, ἴο ἴδο ἰυάφσιηοηΐ οὗ εῦ. Το 
ἀοςιπης ἰ5 ἰη ζδςΐ [πε βαπηε 45 [δῖ οἵ ἊΒ. Υἱ. 
15, ΧΥΪ. 35. ((Ε [4π|65 11. 1.3.) 

Α5 τογχαγάὰβ [6 παίυσε οὗ ἴ[{|ὸ δἷπ ᾿οῦ» 
ἀετηποά ἴῃ 115 ργοσερί, Βαστονν οὔβεγνυεβ: “ Ηὶ 
8. Ὀγνδῖο, δἴδοϊεά, πθεά θ58, στουηά 7658, ΓΑϑἢ 

Βιαγβῆ σδηβυσίης ἴῃ6 ῬΟΓΒΟῺΒ ΟΥ̓ δείίοῃβ οὗ 
ΟἿΥ Ὀτοίγοη, δυο ἢ 85 ἀοίδ σγοϑοπῦϊς, ποῖ [ἢ 
δεῦης οὗ ἃ ᾿ἰανυῆι] διιετίοσ, οὐ ἃ πεεούξι] 
τπε55, οὗ ἃ ἔβ:}} ΠῚ δυϊ οὗ ἃ υάξε 
δος νδουΐ εὐ ὰ ἡβεξοὸς τί εν, υροη ἢ ξοοά 
ξτουπάβ ΟΥ ἴῃ 6 ΤΛΔΠΏΟΥ, ἩΠΙΟΝ ἰ5 
ἱηϊογάϊοϊοάὰ, (ϑεσιθοῃ χχὶἹ) Ὑῃθ ψυδο]ς 

ΒΕΤΤΠΟΏ 8. τοστἢ σοηβ πρ 45. ἃπ ΟΧχροβι ἢ 
οὗ τ}}5 ἰεχὶ. ((Υ, Ἀοπι, χῖν, 3, 41 |[81162 
ἷν. 11, 12.) 

8. »ιοί..}ὺ ΤὙΒ6 ννογὰ πιθδῃ8 ᾿ΠΠΟΓΑΙΥ ἃ ΟἿ 
ἘΝῚ ΟΥ 5.8} Κ, 45 αἰ ησυ!ϊβοα ΠῸπ ἴῃς ἰαγρο 
δεανι οἵ ποοὰ. ὍὙΠο ὀχργοββίοη τνὯ5 ἃ [εὐν δὶ 
Ῥτόνεγῦ, ἱπΔΌπ τηθη᾽ 5 σΤΟϑ π685 ἴο 
δ1Ὼ2}} ἔδλυϊ5 ἴῃ οἴποῖα ψ 6 ΠΟΥ ουοσῖοο 
Ἰάῦξε οὔδδ ἰῃ 1πεηιϑεῖνος. ὙΠῸ ἐ7γε ΠΕΓο, 85 ἰη 
οἷ. Υἱ. 22, ἰ5 υϑοὰ βρυγα ν ΕἾ [ῸὉΓ ἰπδὲ τηογδὶ 
δῃά βρίστϊυδὶ Κπουϊθάρε ἡ ΒςΒ 18 ἀεργανεά ὉΥ͂ 
δίῃ. 

Θ. Ονε ποὲ ἐδαὶ αὐδέοῦ ἐ’ δοῖγ, δ᾽. ὙΒΟ 
τς ΠΟἢ ΒΕ ΤῺ ΤΟΤΕ δῦγιρε {Πλη ἰξ ΓΟΔΙΪΥ ἰδ, 
οὐίην ἴο ἴδ σμδηρο ἴῃ [Π6 ρεύβϑοη δά ἀγοββοά, 
[δος τοῦυκο οὗὨ 186 ἢ τε Ὀείης ΤΟ] ονεὰ 
ὉΥ 8 ἴο ἴπε αἀἰδεῖρίθ. Το (γαίῃ οὗ 
τῆουρπί Ὀδοοΐηεβ οἰθατεσ ΟΥ̓ ςοπποςξίηρ» [ἢ]8 
ὙΟΙΒ6 ὙΠ γεῦβε 1: “ Βα ποῖ βεύοσα ἴῃ Ἰυδξ- 
ἴῃς οἴμειβ: θὲ ποῖ σλγείεβα ἰη ἰνίηρ ΠΟΙΥ 
[πὴρ5 ἴο ἴῃς ὑτοίμης." {δαὶ «υδίοῤ ἐς ῥοίν ;--- 
ἃ ἤσυτγο ἴδκοη ἔτοπὶ ἴΠ6 τπιϑαὶβ οὔογεὰ ἰη 8δοσὶ- 
ῇςο, ψ Ποἢ τνου]ὰ (ἤδη δ ἰτολίοα ᾿ἶκὸ υπο]θδη 
βεβὰ ἴοστῃ ΌὉΥ δεαϑὶ5 (ΕΧΟά. χχ. 22,11). ΤΟ 
Ἰαϊῖος οὗ [ῃς νεῦβὲ σγοϊδῖοϑ Ἂχοϊυϑίνοὶυ ἴο 
[86 δυσίπα; ἴδε ρε81}5 68 ΒΟΙ)6 Γοϑο ὈΪΔη 6 
ἴο Ροᾶ8 οὐ Δοογηϑ, [6 παῖυταὶ ἰοοά οὗ βίης ; 
[πὸ δηϊπιλὶ 15 αἱ ἔσϑι ἀδθοείνεα ὈΥ ἴδ τοβθῖι- 
δίδποο ἀπά ἴδῃ χη Ὁροὴ ἴδ6 ρίνεσ. [{ ἰ5 
ῬεοΙπαρβ τοβηΐϊηρ ἴοο τηυςἢ ἴο τεραγὰ (ὃς 
“ ἀορβ᾽ δηὰ ἴππὸ “ συ ης " 85 ἴγρε68 οὗ αἸἴδτοης 
οἶα5565 οὗ ργοΐδξπε ροβοῃβ. Βοίἢ, ἃγὸ σὑδίπου 
ἱπβίδποοβ οὗ ἴ6 5834π|6 Ὀσγεοερῖ, ῃοΐ ἴο ρμἷνα 
ΒΟΙΥ {πὶπρ8 ἴο ἴπο86 ψο ἃὸ υην ΠΥ οὗ 
τε, ψῆο ΜῚ]1 ἀεδβρίϑε ἴῃς σἱ ἢ δπὰ ἴση 
αξᾶϊηϑὲ 1π6 γίνεσ. Ἴδα δεβῖ σΟΠΠΠΘΠΓΔΤΥ 15 
τῆς Ἰδησυάνο οὗ 2 Ῥεῖ, 1ἴ. 21, 21: “ {δῖ τ ΠΟ 
5. ΒοΙγ " θεΐῃρ οαυϊναϊεπί, ἴο “16 ΠΟΙΥ οοπι- 
τοδηάπιοης " ἴδογε τηοπιοποά. 

7. 4:ὲ, Ἢ ὙΒουρὴ Οοά νν}}}5 ποῖ [Παΐ 
Η 5 εἰῆβ δῃουϊά δὲ ᾿ἰχΠΕΥ οαϑὶ ἀοννῃ Ὀεΐογα 
1μο86 ψ8ὸ ἀεβρίϑβε ἴδε, Ης 18 σεδυ ἴο ξίνε 
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9 Οἵε νῖδὲ πιδῃ ἴ8 τῇεγε οὗ γοιυ, 
ψγΠοπὶ ἰζ ἢϊ8 δοη δϑοὶς Ὀγεδά, τν}} ἢς 
δὶνε π΄ ἃ βϑἴοπε ἡ 

1. Οἵ δε δϑὶς ἃ ἤβῃ, ψ}}}} ἢς ρῖνε 
Ὠΐπιὶ ἃ βεγρεηῖ 

11 [ΙΓ γε τλεη, Ὀεΐηρ εν], Κηονν 
ον ἴο ρίνα ροοᾶ ρΗβ υπἴο γοιγ 
οὨΠ]άγεη, τς τους ἢ πιογα 8}4]} γουγ 
ΒΑΓ τὶς ἢ 8 ἰῃ Βεάνθη ρῖνεα ροοῦ 
τηϊηρβ ἴο τῃ6πὶ (Πδῖ 48]ς ἢἰπι 

12 ΤΒεγρίογε 1} τπῖηρβ “νν παῖθο- 

[ν. 9--1 5. 

Ἔνεῦ γα νγου]ὰ τἢδι πιθη 8μου]ά ἀο ἴο 
οὐ, ἄο γε ἜἼνβῆ 80 ἴο [ῃδηι: ἔογ τῇ ]}8 

15 1ῃ6 ἰδὺ7΄ὺ ληά τῆ6 ῥγορῆἢεῖϑ. 
12 ἅ" Επζογγε ἴῃ δἵ [ἢ βιγαῖζ 

ἴον ψὶάε ἐς τῆε γραῖα, ἀπά Ὀτγοδά :: τῆς ἦτ 
ΨΨΑΥ͂, τῃλῖ Ἰεδλάβι ἴο ἀεβίγυςτίοῃ, δηά 
ΤΊΔΠΥ 1 ογα δ6 τ ϊςἢ ρῸ ἴῃ {πεγοδῖ : 

14 ᾿Βεοδιιβε βιγαϊϊ 1: τῆς 
ΠΆΓΟΥ ἐξ ἴῆς νγᾶγ, ὙΠ ]ς ἢ Ιεδάδιἢ πο 
[τδ, δά ἔενν τπεῖς ὃς ἔπας βηά ἰ{. 

'ὶς 4 Βενᾶσε οἵ ἔδἰβε ριορπεῖβ, 

(θη ἴο ἴῃο86 το Πυτ Ὁ] δῃὰ ἴῃ (ΔἸ ΣΤΟΥ͂ 
ἔοτ [Βε. ῬὍΒε βιδϑίδηςε οὗ [{||5 δηὰ ἴπε ἴουγ 
ΓΟ] οννίης νοῦβοϑ 18 στορολϊοὰ τὰ ἃ ἀἰβεγοηῖ 
οοπίοχί, Γὐὺκο χὶ, 9-12. [ἴῃ {δὲ ῥἷδος {ΠῸῈῪ 
ἃ΄ς ὨΔΙΌΓΑΙΪΥ ἰηἰγοάιιςοα 458 ἃ ϑουεὶ ἴο [ἢ 6 
1,οτὰδβ Ῥγδγοσ, δηὰ ἰξ 'νὸ δάπιὶῖξ [ἰδὲ (Πδῖ 
ῬΓΔΥ͂ΟΥ νγαϑ8 ἵπσῖςο ρίνεη, ἴῃς γερο οη οὗἁ 656 
ἡ πϑρᾶ οἷν δαἀτηϊτιοά. (ΑἾδο 8δὲ6ὲ ἄῦονε οὔ 

. Υ, 9. 

Θ. εὐδαὶ »"αν.1 Τί ψνογὰ »"αθ 18 οἵη - 
Ρδδές ; [ἢ6 ἰονε οὗ 5ἰηξωυϊ τηϑθη ἴο τιοῖσγ ςἢ}]- 
ἄγθη ὑὈεΐης οοηϊτασιοα νὴ τὲ οὗ Οοά. 

11. δορά ἐδίπρ..1 851. [ὺκς (χὶ, 13) εἶνεβ 
ἐδε Ηοί» ϑρίγ". Ιῃ 115 σὔδηρο, 6 ΤΊΔΥῪ 566 
ονιάφηςο, ηῃοΐ 85 [49 Ὀδδη βαϊά οὗἉ “ἃ ἰδίου ἴΌστι. 
οὗ Ομ γϑύδη ἐγδάϊοη," Ὀυϊ ργοῦδοϊν οὗ ἃ ἰδοῦ 
δηὰ ποσὰ ϑβρίγι τι] ϊ ἴο 
Τοτα δάνδηςδα ἀϊβοὶ ρ 68. 

14. Τρεγεΐογε αἱΪ ἐδίπρε, (51 ὙΠοθε νοσαβ 
ΤΩΔῪ ὃδ τεχαγάεα Ὀοῖδ 85 δῃ ἱτηπιοάϊδϊο σογοὶ- 
ΔΤ ἴτοτὰ (ἢ Ῥγεσθάϊηρ νεσβε, πὰ ἃ5 ἃ 8017" 
ΤΩΔΙῪ οὗ [6 ξΘΏΘΓΔΙ ἴθογ οὗ ἴς Μ0]6 ἀ19- 
ΟΌυΣΒ6., ἴῃ νοῦβε 2 "χὰ δ1Ὸ [οἱὰ [μδῖ πηθη ν}}}} 
δε ἀεδὶῖ νὰ ΩΝ Οοά 845 ἴΠεΥ τποπηϑεῖνεβ ἀδαὶ 
ἢ οἴμοι. Ἠξεηςς ἴῃς σοοὰ με ψῆοὴ 
Οοὰ εἶνεβ ἴο ἴῃοβο ψγῇῆο δὲοκ Ηΐπὶ ἃγὰ οοῃ- 
ηρεηΐϊ ἀροὴ {πεῖν δϑικίηρ ἴῃ (18, ἀπά ὑροη 
πον οοηάυςξ ἴο οἴεοῖβ 45 ἴπ6 σοϑυὶ οὗ πδὲ 
ἔαλιἢ. ὙΠ Ποδα ΟὨΪΥῪ οδῃ ΒΟΡῈ ἴο τεοεῖνε σοοά 
(λἰηρ8 ἔγοτι Οοά τψγῆο ἃγὲ [πο βοἶνο8 ΓΕ ΔΩῪ ἴο 
ὧο 85 ἴπεοῪ σψουϊὰ Ὀ6 ἀοῃα Ὁγ. Απά ἴῃ 86 
ΠΔΕΠΈΟἢ οἵ ἴ[Π6 σευ σπά ἐδὲ ῥγοῤῥείς, ἴὩδτα 15 
ἃ τοιηοῖο γοίεγεησο ἴο [δῖ ῬδΗΐ, ΟΥ ΤΑΪΠΟΥ 
}εγείη, οἵ ἴῃς ἴὰνν δηὰ ἴπῸ ργορῃεῖβ (ςἢ. 
ν. 17}, ΠΙΟΝ ἔοστηϑ ἴμε ἱπισοἀυςξίοη ἴο 411} ἴῃς 

οὗ [ες δοηοῃ. 80 δρδὶπ ψγὲ γα 
ἰοϊὰ (ςἢ. χχὶ!. 40) {παῖ οἡ ἴδ6 ἴννο οοηπηδηά- 
τηϑηίβ, ἰονς ἴο Οοά «δηά ἴονὸ ἴο οὔγ πεὶρῇ- 
Ὀουγ, δαπρ αἱ ἐδ ἰααυ απά ἐδὲ ῥγοῤῥε.. Ῥᾶ- 
ΤᾺ 1165 ἴο γθσδθ 12 βᾶνθ Ὀδθῃ ςο]ϊοςιο ἔτοτὴ 
]εννίδῃ ἀπ δοδίμθη τ εγβ, νῖ ἢ ΤΩΔΥ θὲ 
ἐχρεοίεά 858 γεραγάβ ἃ αἰ ἀϊβοεγη!ῦ]ς ὉΥ [μ6 
μδίυγαὶϊ σοηϑοίεηοδ. ὙΤΠ6 δου ΑΓ ΟἸσιϑιϊδη 
ἔεδλίυγε 15 ἴ8ς σοηησοϊοη Ὀεΐνεοη 1818 ἀυΥ 
δηά {86 Ιογε οὗ σοά ἴο πιδη. (86. Πε  Ζϑοςδ, 
“ [ε505 υπὰ Η1116],᾽ ν. τις. Ε.Ο. α.) 

18, πὴ γε, ᾽ς. ὙΤς ἀϊθοουγεο δανίην 
διυπητιθαὰ 0 ἴῃ γοῦβῈ 12, ἴδε [ΟἸ] ουσίης 

γοῖϑοϑ οοηΐδίῃ ἃ ἐγ Ἄχῃοσγίδίίοῃ ἴο ἔοϊϊουνν 
[πε Ργ οοηϊδίποά ἴῃ {ἰ, που Πϑιδηδίην 
ἴδ ᾿τπηροάϊπηοηϊ8 αγιβίηρ ἔτοπὶ {μεὶγ ονσῃ (ἰΠῆ- 
ΕΟ οὐ ΠῸπι [πε δοὰυσουδ οἵὗἉ [2]56ὲ (θ ΠοΓ. 
Το “γαὶΐ ας πὰ ἴδε παγγόαυ «ὐαν ῬΓΟΘΔΌΪ 
ἀδηοῖο [6 50] -ἀθηΐϊδὶ σευϊγοὰ οἵ 16 [0]- 
ἰονγεῖβ οὔ Εμγῖβὶ δηὰ τῇς ρεγβεου θη ἴο 
ὙΓΏΙΟΒ [ΒΕῪ ἄγε Ἰἰδῦϊε ἴο θῈ εχροϑεά. ((οπι- 
Ρᾶτε οἷ. χ. 37, 38, χυϊ. 24; [οδη νἱῖ. 7; Αςῖξ 
χὶν. 22.) 

16. απὸ ρῥνγορδε.} Ιὰ 88 Ὀεεη πηυςὶ 
ἀϊδβρυϊεὰ ψδεῖβοσῦ ΌΥ τ6 ,αὐσέ Ἐἀβοῦρια Εν: 
τθδηΐ [εν 88 οὐ ΟἸσίϑεΐδη ἰελοῆοῦβ, δηὰ ὉΥ͂ 
{ποῦ μὲ: ἔλϊ5ς ἀοςί 65 ΟΥ̓ ΟΥἹ] ᾿ἷνε8. οσ- 
ΒΔΡ8 ποῖθοσ ἀϊπ[ηςϊίοη βδουϊὰ ὃ6 ῥγεβϑοὰ 
ἴοο οἰοβεῖγ. Τθε ἡ ΒμοΪς ἀϊβοουγβε γεϊδίεβ ἴὸ 
[Π6 Μοββιδῃ δ Κίηράοπι, δηὰ (ἢς 1156 ρσορῃεῖβ 
Ψν111] ἡδίυΓΑ Υ τλθδη [056 ττ8ο ἰεδά τηθῃ ΔΥΤΑΥ͂ 
ἔτοια (πδὲ κίησάοχῃ, τ βεῖ μεσ ὑσοίεβϑίηρ ΟΠ τὶϑ- 
[.Δ2ὴ5 οὐ ῃοῖ. ΤΒδὲε ἴεστῃ νν}}} (ἢ ἱποϊυὰς 
Ὀοῖι ἴδ 6 ἔχ156 ΟΠ γβῖβ ὑγοαϊςϊοὰ ἴῃ ςἢ, χχίὶν, δ, 
24, δῃά [Π6 νψόοΐνοβ ἕοσγοϊοϊὰ Ὀγ δῖ, Ῥαὺ] ἃ5 
οπίογίης ἰηΐο ἴδε Οδυχοῖ (Αςἰβ χχ. 29). Τῆε 
ἰδλῖίεσ ἃγὸ τη σα ἰμόθ τ μεῦρν βρεςοίβεά ἰῃ γεσϑεβ 
21,22. ὙΒ ΣΟ 15 ἠοζμίηρ, Πονγόυοσ, ἴη [ῃς οου- 
ἰοχί ἴο βιρρεϑὲ βι τ ΕΥ̓ [εὐ 8} σᾶς βοῦβ, δυο ἢ 
85 ἴ6 δοσίδε5 ἀπὰ ῬΠδγϑοοβ, 0 566πὶ γδίπογ 
ἐχοϊυάοα ὈΥ̓͂ γεσϑα Δ. [ἢ ᾿ἰκθ τπδῆπεῦ ᾿ἴ 25 
Ὀεεη αἰϊδβρυϊοά τΒεῖΒΕΣ ΟΥ̓ {πε86 νγοῖνε8 ἴῃ 
5 θορ᾿ 8 οἰο( πίη δῖε πηρδηΐ Ῥεγβϑοῦβ οἵ ρυσε 
᾿ῖνοβ Ὀυϊ υπϑοιηὰ ἀοςίτίης, οΥ ἴποδὲ οὗ οσῖδο- 
ἀοχ ἀοςοίγίπε Ὀυΐ 6Υ]1} 1το8. Ηδστς δρδίη ἴδετε 
πελῆραι ἐὰ Ὀε τ φλρι υλοῦ ἀθούνδυρε ἴο εἰϊμος. 

ὁ “δὲέεῤ᾽: εἰονδίηρ ἵταρ} 165 τς ἀρρδοάσγαῦςθ 
δηά ρτοίεβϑίοῃ οὗ ἃ τεϊϊίοιιβ ἰδδομοῦ δουϑεὰ 
ἴο 671] Ρυτροβαόβ, οί οσ ἴῃ τηλίζοτβ οὗ ἀοο- 
πο οὐ οὗ ρτδςξίςε ; δπὰ (6 3 :ξὸ ὈΥ͂ ψνὶςὶ 
86Υ ἃγὸ ἴο Ὁ. Κηονγὴ Ὑ1}} ἰηοϊυὰς νυϑδίδυοσ ἰ5 
ΘΟΠΙΓΔΣΥ ἴο ἴΠπὸ ἰοδοδίηρ οὗ Ο γίϑὲ ἴῃ ἴμ6 οπἊ 
τεβρεςῖ οὗ ἰη ἴθ οἴδεσ. ὙΤολοδίηρ 88 τς }} ἃ5 
ἀβήθωνα 5. ἱποϊυάοα διηοης ἴδο ἔγυϊ5 οὗ [πῸ 
ελτί (ςἶ οἷ. χίϊ, 32.17; [Κὸ νἱ. 45; ὙΠῈΕ 

οἷν, χυ. 18, 19), δηὰ ἴξ [5 οἵ [Ἀ]5ὲ τεδομίηρ 
(Παῖ 81, Ῥδὺ! υὲ5 δἰπη}]γ ποσὰ (2 ΟΟΥ. χί. 
13-15). ὙΒε “ ἔγυϊα," τδετείογε, τουϑὶ ἰω- 

[6:7 1.Κε1. 

ἴα. Δη4 το τσ, δήνσεν. 



ν. 1τ6---28.] 

τνΒςἢ σοπης ἴο γοιι ἱπ 8ῃ66ρ᾽8 Ἅοἰοιἢ- 
ἰης, Ὀιῖ ᾿πνναγά ϊγ ἘΠΕ ἀγὰ τανεηίΐηρ 
ὑνοΪνα8. 
ὦ Υςε ΞΞ: Κηον {πε ὈΥ {πεὶγ 

ΖΊακε 6. ἔγι!8. 4) 0 πιοη ρϑίμεγ' οὔ 
νὰ [Βογη8. οὐ ἢρβ οὗ εἰνίεεο. ρα 

17 Ἐνεῃ 80 Ἔν ετΥ ροοά ἔγεα Ὀτίπρ- 
εἰ ἔοι ροοὰ ἔτι; δυῖ ἃ Τοοτγυρὲ 
ἔγεε ὈΠηρεῖῃ ἐογἢ ον]] ἔγι. 

18 Α ροοά (τες σδπποῖ δγηρ' ΘΓ 
ΕΥ] ἔταϊ, πεῖ Ποῦ ἐαη ἃ σογγυρί [τες 
Ὀηηρ ἔοι ροοὰ ἔγυϊι. 

ἃ εἰ,.3.:.. [9 ἐΕΝΕΙΥ Γ66 τῆδὲ Ὀγπρεῖῃ ποῖ 
ἔουτἢ ροοά ἔτι ἰ8 ἤσυγῃ ἀοννγη, δηά 
ολϑί ἰηῖο {πε ἤγε. 

20 Ὑνμεγείοτσε ὈΥ τὰςοὶγ ἔτυϊ5. γε 
8}4]] ἱζηονν (δεηι. 

21 ΑΝ οῖ Ἔνεῖγ οπς ἴδ β8 ἢ υπῖο 
“ΈΒστι. 5. [Ὡ6, ᾿Π,οτά, Ϊ,ογά, 58}41}1} βηΐογ ἱπῖο ἴῃς 
Ἴλω. τ.... Κἰηράοιη οὗ πεανεη; δυῖ ἢς τῃδὲ 

ἀοεῖῃ {Πα νν}}] οὗ πῖγ Ἐδίμεῦ Ὡς ἢ 18 
ἰη Ὦδδνεη. , 

22 ΜληΥ νν}}} 847 ἴο πιὰ ἴῃ τῇῃδῖ 
ἄλγ, [,ογά, ,ογὰ, πᾶνε νγε ποῖ ρτο- 
ΡΠεβθά ἴῃ (ΠΥ ἤδηλε ἡ δηά ἰπ τὴγ 
Ὠλη6 ἤᾶνα ολϑὲ οὐζ ἀεν]]8 ἡ δηά 
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ἴῃ (ΠΥ πδῆια ἀοῃς ΠΊΔΩΥ τνοπάεγῇι 
ψνοῦκϑὶ 

23 Απά τἤδη Ψ}}} 1 ῥγοίεββ. υπῖο 
ἴΠεπὶ, Ἐ] πενεῦ Κπὸν γοὺ: ἰἀερατγῖ 2 1μκε 13. 
ἔτοτηι πης, γε ἴπδῖ ὑγοῦκ ἱπίφυΐγ. ΣΡμαϊ. 6. 

24 4 Πεγείογε ““Ὑγποβοδνεῖ ἤδᾶγ- ὃ ὁ κε ς. 
εἰἢ τἢε86 βδυπρβ οὗ τηΐης, Δη4 ἀοςιὴ 4. 
ἴῆεηι, 1 νἹ] ΤᾺΝ ἢϊηι υπῖο ἃ νγίῖβε 
τλλπ. Ὑηΐοἢ Ὀυ11 8 ουδὲ ὑροη ἃ 
τοςϊς: 

25 Απά τε ταὶῃ ἀεβοεπάςά, δηά 
τῆς ἢβοοάβ σδηιδ6. ἀπά {ΠῸ6 νυὶπάβ ὃ] ενν, 
ἀηά θεῖ ἀροη τπδῖ Ποιιβε ; δηά [ἰ [6]]} 
ποῖ: ἔογ ᾿ξ νγᾶβ8 ἰουυπἀδὰ προ Δ τοοΐς. 

26 Απά ενεῖιῦ οὴς τπαῖ Πελγειὴ 
τῆε868 ϑαγίπηρϑ᾽ οἵ πηίης, δηὰ ἀοεῖὶ [ἢ επὶ 
ποῖ, 5}2]} ΠΚεπεά ὑπίο 84 ἰοο] 5ἢ 
τηδη, νη] ἢ 11 85 ἤου86 ὑροη τῆς 
βαηά: 

27 Απά τς τη ἀεσϑοεηάεά, δηά 
τῆς βοοάδβ ςᾶπιε. ἀπά (ἢ νυ»ἱπ 8 Ὀἷενν, 
ἈΠ Ὀδοδλὲ ὕροὴ παῖ ἤουβεα; δηά ἰϊ 
ἔε]}] : ἀπά ρτεαὶ νγδϑ ἴῃς (2]] οὗ ἴξ. 

28 Απά ἴἴ σάπια ἴο ρ488, γἤεη 6515 
Παά επάςἀ {π686 βΑγίηρϑ, “τῆς ρεορὶς " Μαιΐκν 

οἷυάς, ποῖ τηογοὶγ ἴῃς ἔγυ 5 οὗ {Ποἱγ ᾿ἰνοβ, δαΐ, 
8ἃ8 ΒίΞοΡ ϑαηάδβοῃ δᾶγβ, “186 ἢ 
οοηϑεσθσηοεδ οὗ Ἐμεῖς ἀοσί η65, δυο ἢ σοηςυ- 
ϑίοῃβ ἃ5 ΠΑΙΌΓΑΙΥ δηὰ ὉΥ ροοὰ δπὰ ενϊάδηϊ 
ἀἰβοουτδε ἀο ἴβεις ἤἄοπι {ποῦ ἀοςίσίποδ. 
(ϑαμάογβομ β νοσκβ, τοὶ. 1. Ρ. 244.) 

4]. δὲ ἀἰηρφάον» οΓ δεαυεη. ΟΥ̓́ ἴτὸ ἵνο 
ΔρΌΠςΔοὨϑ οἵ {Π15 ἀχρτεβδίοη ἴο ἀδῃηοίς (Ὡς 
ΟΒυγοδ τ] παηΐ οὐ δατῖμβ δηὰ ἴπ6 Οπυγοῖὶ 
ἘΠυπιρδᾶπὶ Βογολῆοσ (866 ἄδονα οὐ εἷι. ἰἰϊ. 2, 
υ. 1), 1ἴ ϑοπιεῖίπιοδ ΠαρΡροΠ5 πὶ (ἢ 6 ΟἿΘ ὕΤ6- 
ἀουϊηδῖο5 ἴο ἴΠ6 ἐχοϊυϑίοη οἵ [Πς οἴπεγ. [ἢ 
[πο ῥγεβεηῖ συϑσβα (ῆς ἰδησιιᾶρο 15 Δρῃ] Δ Ὁ]6 
ΟἿΪ ἴο τὰς σἰοσ ποὰ Ομ υγοῖ νοι 5841} τείση 
στὰ ΟἸγῖϑε Βεγελῆεσ, Μνἢ}]ς ἴῃ δυςἢ Ραββᾶψεβ 
85 οἷ", ΧΙΪΙ, 24, [ἴ τοϊαῖοβ ἴῃ ἴ6 ἤσχβί ᾿ηϑίδηοο 
ΟἾΪΥ ἴο [πῇ νυἱδὶ ῦ]ς ΟΒυτγοῖῦ ἴῃ τ Βὶς ἢ (Π6 6ν]] 
ΔΙῸ τρί εα τ ΜῈ ([Π6 ροοά. Ηρτο (ΠῸ τοῖος 
ΘΏΟ(ΒΘ 15 τηδάδ οἶδαγ ὉΥ͂ ἴ6 πιεπίοη ἰη ἴα πεχὶ 
νοῦβο οὗ δαὶ ἄγ, ἴθ στεδί ἀδὺ οὗ ἡιάφτηορηϊ 
δὶς 8 ἴο ῥγϑοεάδ ἴθ δηίγαπος ἰηΐο (ἢς 
κιηράοτῃ οὗ Βοδυθη. 

22. ΜΜαην «δα “4γ.1 ἴῃ ἴδ ᾿ἴογαὶ ἂρρὶ]ὶ- 
εοδῦοη. οὗ {18 ρδϑβᾶρε ἴο ἴῃς οχοσζοῖδε οὗ 
ταϊταουΐϊουβ ῬΟυγΟΓΒ 'ἰῃ ΟΊ 5(᾿5 ὩΔΠη6, ἰἴ 566 ΠῚ5 
ἴο οοπηθροῖ [56] ὨΔΙΌΓΑΙΙΥ τ] γεγβ6 1ς, δὰ 
ἴο τοϊδῖο ἴο 2186 ἴθδοθοῦβ ἰὴ ζΘΏΘΓΑΙ, ἢοΐ ΟὨ]Υ 
ἴο ςὯ865 |ἰκὸ [δῖ οὗ [υ.ἀ25, ἴο ψΒοτη, ἰῃ σοι» 

τγοῖα λϑιοη βηθα δὲ ἢΪ8 ἀοςίγηδ : 1 βολεῖ 

του ΠῚ (ἢὸ ΟΙΠΕΥΙ Αροϑίϊεβ, νγὰ8 σίνθη 
ῬΟΝΕΣ ἴο οἂϑδὲ οὐὔΐ ἀον1 δηὰ ἴο ἢοὰλὶ ϑἰςϊ- 
Ὠ65865 ((ἢ. χ. ΙΝ οὗ ἴο [Δὲ ᾿οηίειηρίδίοα 85 
Ῥοβαίθ]ε Ὀγ δῖ, Ρδὺ] (1 ὅὐογ. χίϑ! 2), θυῖ 4190 
ἴο δυςῖὶ ἃ5 ϑίπιοῃ Μαζυβ (Αςίδ νὴ}. 13) δηά 
[86 ὀχογοῖβϑίδ (Αςῖβ χίχ. 13). Βυῖ ἴδε ερὶ 
οὔ ἴ86 τνναγηΐης Ἵχίοπάβ ἕσ Ὀεγοηὰ ἴδς οχίσα- 
ΟΥΑΙ ΠΔΓΥ 684965 ΔοίΌ 4 }}Υ τηοηςοηςά, δηὰ ΔρΡ 168 
ἴο 411} [Πο86 ἴῃ 4}} ἀρὸβ ῆο, ψυο ΠΟΥ (ἐδ Βο 8 
ΟΥ ΠοΆΓΟΓΒ, ΠΟΙ ΏΔΙΪΥ ὑσοῖθβς ΟΠ σι διίδη ἀος- 
«της ψτδουΐ ΒΟ] η688 οὗ 16. 

24, 1 «υ:}} {|2εη δέρι.)] Ἐτοσὰ ἴῃς υὑ86 οὗ 
(86 διζυτε ἴδηδε, δοσῆθ σοτηπηθηϊδίογβ δυρροϑα 
[1115 δι πλ}]ς, {κὸ [Π6 Ἰλησιιάαρο οὗ ἴδε ἱ 
γοῦβο, ἴο ὃὈ6 ραγῖ οὗ οὔγῦ [,ογα δ ννοσάςβ ἰῃ [6 
ἤπᾶὶ Ἰυάρτηεηῖ. Βιιξ [Π]15 ἱπίεγρσχείδιοη ἴδ 
ὈοΙΒ ᾿ργοῦΔ0]6 ἴῃ 196} δηά δἵ ναγίδηςς νυ ἢ 
τὴς Ἰδηῆχζυδζε οὔ γοσβο 26: «δα δὲ δεκεά; αηὰ 
ψ{} 16 υϑ86 οὗ [6 Ῥγοβοηῖ ([0Κὸ τἱ, 47, 49). 
11 15 ΒΓΕ ποσὰ Ὡδίιγαὶ ἴο υηάεγβίδης [Π6 
ξυΐυγο ἴδηϑ6 ΤΘΓΕΙΥ 45 σεϊδηρ ἴο ΔιυΓο ολ5685 
8ἃ5 ἴπεΥ 4136. ΕΓ 5882}} Πογοδίτεγ 
τῆι. δεῖ, ἴα ψογὰβ ΠΟΥ, δρόϊοη νν}}} ΔΡΡΙΥ ἴο 
τη. [{15 ΒΙΡὮΪΥ ργοῦδῦϊο ᾿ηάθεὰ οὶ Μ8 
Αυϊποτῖγ, (δαὶ {πε ἐδιγὰ ῥεγβοὴ 15 ἴδε ἴσυς 
τολάϊηρ 1η [15 γϑσες 25 ἴῃ γεῦβο 26, ἰῃ ἢ ἢ 
οδε με ΟἿΪ ββδάον οὗ ἃ στουπὰ ἔογ ἴδε 
οἴδες ἱπιοσργοίδιοη αἰ δαρρθᾶσϑθ. 



40 51. ΜΑΤΤΗΒΨ. 

290 Εογ δε τἀυρῆς τἢδπὶ 48 ὁη16 
Πανίπρ δυιῃοῦγ, ἀπά ποῖ 48 ἴδε 
80 1068. 

ΓΗΑΡΤΕΚ ΥΠιἰι. 

2 Ολνξ εἰκανοείά ἐΔε ἔχῤεν, αὶ ἀσαίείλ ἐλε ἐξϑι- 
ἐωγίοη: «γυαρί, 14 Δ είογ᾽: τεοίλον ἐρε ἑατῦ, 
16 αμά παρ}, οἱδέόν αἰαῖ : τ “λεινείά ἀστῦ 
ἀφ ἐς ἐο δὲ γοζρισεά : 23 »ἐἠλίοίλ ἐδέ ἐογεῤετέ θη 
ἐλε :εα, 28 αἍγένείλ ἦέ ἐφονὶέε οί οὗ ἕο πεῖν 
20 εντεα, 341 αμά σεβέγείά ἐδένε ἰο ρὺ ἐρίο 
ἐάέ σισέρέ. 

29. α: οπό ῥαυΐηρ συωῤῥογὶ!γ, 62 ΓΟ χῖϑβῖ 
τλυφῆς ἴῃ Ηἰ5 ονχῃ ἤδῖης, υἱὲ (6 δυ ΠΟΥ Υ 
οὔ ἃ Ἰαννρῖνου--- 1 “αὐ ὠπίο γομ. ὍὥΤ86 ϑοῦῖδε8 
(λυ ϊ τ, ΓΙ 845 ἰηϊεγρτγείογβ οὗ [86 Ἰὰνν οὗ 
Μίοβεβ. Τα δοσῖῦεθ (αἱ ἰοδϑῖ [ἢ 6 ῬΡεγβοηβ 80 
«Δἰϊοά ἴπ ἴῃς Νὸν Τοβίδπιθηΐ : [Πε Ὠδπλς ἰ156] ἢ 
8 οὗ ΘΑ. ΠΟΥ 56, Ὀὰξ ργο δ] ἴῃ ΔποῖΠοΥ 56η56) 
ΕΓ ἃ ὈΟΟῪ οὗ ρΡῥτγοϊεββίοῃδὶ βἰπἀθηῖς δηά 
τοᾶσμοῖβ οὗ ἴῃς [,ἅνν, ἡ ἢσθα Οσσυ ΔΓ ΤΟΠ- 
βἰβίθοἁ ῬΑ ἱδ' τ ΡΙγὴρ σορῖε5 οὗ [Ὡς 
1,λν7, ὈΑΓΓΥ ἱπ Ἔχρουηάίηρ ἰἃ, [Ιῃ εἰν δοῆβϑς 
(ἢς ϑεγίδεθ βθοῖλ ἴο αν Ὀδεη οδ]οὰ ἰηῖο 
Οχίϑίθηςε 85 ἃ ὈΟΩῪ δ ἴδε ἔπιε οὗ ἴπε γεΐυση 
τοῦ [ἢ6 ΤσΔΡΌνΥ, βοὴ ἴῃς :ηϑιἸτυοη5. οὗ 
186 1ἂνν Βδὰ Ὀεςοπιε ογροϊζεῃ Ὁγ ἀΐβυϑε ἴῃ ἃ 
ἕογείξῃ σουῃίσγ. [ἢ [818 ϑεῆϑε ΕΖγὰ 15 (δ 6 
ἢγϑί ρεβοη Κπονγῃ ΟΥ̓ ἴδε πδηης οἵ ““ἰῃς 
ϑοσῖδε , δηὰ οἴδπουβ βεεῖὴ ἴο διανα Ὀδθη ΔΡ- 
Ῥοϊηϊοά ΟΥ πὶ ἴο ἴοδοβ ἴδε [,δ'΄ἡ, ἴο ἴδ6 
Ῥθορὶς (Νεῖ. νἱῖϊ. 8, 12). ὙΒεβϑῈ δἱ ἤγβί, 85 
νγὦ8 Ὡδίυγαι, ννεσο ἙδΙΘΗ͂Υ ϑεἰεςί(εα ἔγοπι ἴῃ 6 
ῥτίεϑίβ δηά 1, ουϊζοβ (ΝΘ. νἱ!]. ο; Ηδρ. ἰϊ. 11), 
τουνῇ ποῖ Ἑσοπδηρά ἴο ἴδε. (δεε ποῖθ οἡ 
οἰ. ἢ. 4.) Αδεγνγαγάβ ἴῃς ϑοεγὶῦε8 Ὀδοδτηθ 
ἃ ΤΟΡΌΪΑΣΙΥ͂ οτρδηϊϑοὰ Ἴοϊϊερε ἱπίο ψὩῖςοΝ 
ΤΏΘΙθΟΙ5 οΓο δαπλτοα ὈΥ̓͂ ΞΘρεςῖΔ] ἜΧϑτλ]Π2- 
ἴοη. Ὅλ δογῖθο5 σὰ αἷ5ὸ Ἄς) εὰ Ζαςυγεγ:, ἃ 
ἴεσγλ υϑεἀ ΤΠ οΗῪ ὃγ 81. υὺκ6. ΤΠςε αἰϊειηρὶ 
ἴο εβ: Δ 15} ἃ ἀϊδιϊπςτίοη Ὀεΐνσεοη (86 5οτῖθε5 
ἃηὰ [ἀν οΙβ 845 αἰ ογεηῖ οἶδ586ε8 οδηποῖ Ὀ6 
τολἰηἰδϊηθά, δηὰ 15 ποῖ δυρροτγίθα ὉΥ ἴδε ἴσῃε 
τοδαϊηρ οὗ [ὰκὸῸ χὶ. 44. [{ ἰ5 ρΡοβϑιῦϊε, ον.» 
εσοσ, παῖ 1Π6 ΓΟΥΤΠΟΓ ΠΊΔΥ ἢάνε Ὀδεη (ἢς 
οἶοία!, (86 ᾿ἰδίῖοσ [06 Ῥορυΐϊδσ πᾶπις, οὗ (ες 
δΔΙΏΘ ΡΟΙΞΟΠΒ. 

ΟΗΑΡ. Υ111.--τἰ-4. ΤῊΕ ΓΕΡΕΒΞ ΒΕΑΨΡΕΡ. 

1. δεν δε εὐα: εορριό ἄοφυ», 497 ὙΠΕΓΟ 
8 ἸΟΓΕ ἃ ἀἰἰϑογορδηςυ Ὀεΐνοθη ἴδε [ἤγες 570» 
ορίϊίοδὶ ΕνδηρεῖσῖβΌ δι. Μαῦκ γχίνεβ. ὯῸ 
ἐχαςῖ ποῖς οὗ {{π|6, Ὀὰΐ τοοογάς ἴ αν ἴδ 6 
ΠοαΙην οὗἩ Ῥοίον 5 ννἹδ 5 πηοΐμοσ. 81. [ὺΚο 
ἴδοθβ ἴπε βϑθῆς ἐξ ὦ εογέαὶπ οἱδγ ΟΝ ὨΪΟἢ 15 
πηρ] οἀ α͵90ὺ ἰῃ Μαγκ ὶ. 4ς. ἜΘΥΕ 566 ηοῖρ), 
δηα τεςογάϑ ἰἴ ἱπηπηο 416]} αἴτοσ ἴῃς ς8}} οὗ [86 
ἔουΓ ἀἰ5ς 1165, δπὰ δεζογε ἴῃς ϑοστθοῃ οὐ ἴῃ6 
Μουης. Ετοπι ἴδε δϑβθηοε οὗ ΔηΥ ροϑβίτἷνε 
διδϊομηεηϊ οὗ ἰἰπιῈὸ ὈΥ̓ ἴῃ ἴννο ἰδίζεσ Ενδῃ- 

ΝΙ]. ΝΗΙ. [ν. 29--4. 

ΗΕΝ ἢδ νν8 οοῦδ ἀοτννῃ ἔτοπὶ 
τῆς πιουπιλίη, σγεαῖ τλτ|- 

τυ668 ἔΟ]]οννοά Ὠΐηι. 
2 “Απά, ὈεΠο] 4, τπδγε ολπια ἃ ἰθρεῦ " Μαιν ν 

ἈΠα ννογβῃίρρθά ἢίπι, βαγίηρ, [ψοτὰ, ἱξ ἕως ς. 
μ᾿ του ψῖϊς, του σδηϑῖ πᾶίκα πια οἰθδη. 

2 Απά Ϊ|εϑὺ8 ρυῖ ἔοπ δὲς Παηά, 
Δηἀ τουςῃςα Ἀἰπι, βαγίπρ, 1 ψν1}}; ὃς 
ἴδοι οἰεδῆη. Απά ἱπηπιεάϊαϊοὶ Υ ἢ Ϊ8 
ἰδβργοβθυ ννᾶϑ οἸβδηβεά. 

4 Αμά 7 6βϑι5 8δ:(ἢ ὑπο Ἀπ, 8668 

δε] 5.8, Δηα ἴ[Π6 οχίϑίοηος οὐ [ς ἀρραγθηΐ οὔς 
ὮΟΤΟ, 80π6 ἢν ςοποϊυάοα τπδὶ [ἢ6 ὄνοηῖ 
ΤΟΔΙΠῪ ἴοοῖκ ρἷδοθ 45 ἢθγα τη Ποηδά, αἴοσ Ης 
δὰ σοπιὸ ἀοννῃ ἔτοπι ἴΠ6 πηοιπῖ, δΔηἃ ἱπιπ)6- 
ἀἰαδίεὶγ Ὀεέοτε ἴδε οαδαϊης οὗ ἴδε οδηϊτυσίοη 5 
ϑοινδηΐῖ, νοὶ 194 ρἰδοθὰ ὉΥ δῖ. λπ|κ6 πεχί 
δῇἴοῦ ἴῃς ϑεσήοῃ. [{ 18 ροββίδ᾽θ, μονψενοσ, ἴο 
δάορι ἴπεὶ ογάδγ οὗ [ῃ6 οἵδε Εἰνδηρο σι, ᾿ 
Ὑ6 σοῃησοξ ΥΈΓ86 1: δίοῃο οὗ [ἢ18 σμαρίοσ ἢ 
86 Ῥγεοθαάϊης, δη βυρροβθ ὑϑῦβϑα 2 ἴο Ἴοτη- 
τήθῃςο ἃ Π6Ὺ 5υδ᾽]οςϊ ηοῖ βίδῖοα ἴῃ ςπγοῃοῖο- 
Εἰςδὶ ογάθυ. [{ τλδὺ Ὀε οὐβεσνθὰ {μαῖ [5 ἰ5 
[6 ἤγδί τῖγαςῖὶο ϑεραγαίοὶυ σεϊδίεὰ ὉΥ͂ δῖ, 
Μεαῖῖδον (ἴδοϑε οὗ εἶ. ἰν. 23, 24, θείης ΟἿΪΥ 
ξεῦογαὶ δηυπιογδι 5), δηά ἰΐ 15 υδι14] ογ [ἢ] 5 
Ενδηρο δῖ ἴο στοὺρ [ορείμεῦ δυθῖβ οὗ ἴῃς 
βάτης Κη, [που ποῖ σοηποςοῖοά ἢ οδςῇ 
Οἴμποῦ ἴῃ ροΐης οἵ ὄπηθ. ΤῊ8 ΠΛΔῪ δοοουηΐ 
ἴον ἴῃ πιοπίοη οἵ [8158 πιγδοϊο, ἰοζεῖβοῦ τὶ 
οἴδειβ οὗ ἴῃς 534π|6 Κιηά; γϑσϑ68 5, 14, ὄύθη {δ 
ἴοοκ ρίδοε δ ἃ ἀϊβεγεπί ἔπηθβ. Αςςοσάϊηρ ἴο 
1ῃ]5 νιονν, γΈΓϑ6 1 οὐρα ἴο δ6 ἱποϊυάἀθά ἴῃ [Ὡς 
Ρτγουίοιιβ οδαρίον, ἴῃ 6 ῥγεϑεπί σοϊηπηθησίηρ δἱ 
ὙΕΓΒ6 Δ. 

2. α ἰεῥεγ.] ῬΥΟΌΔΟΪΥ οἠς το ΠΥ Ιερτου, 
ψἢ0 νν85 σοηβία 8ἃ5 οἴεδῃ (1 ευϊῇ. ΧΙ. 1.3). 
Ηςε ἰ5 οδἹδά “ω ο ἰκργουγ, Τιυκε νυν. 12. Οπς 
ῬΑΓΓΔΠΥ Ἰοργοι5 ννᾶ58 τευ ϊγοά ἴο ἄνγο]] δ᾽οὴς 
(1μονϊα χα. 4.5, 46). Ου ἴδε πδίυσε οὗἉ ἰθργσοϑυ, 
δηὰ [6 5ἰψηϊβοδίοη οὗ [86 ογάϊπδησθβ γοϊδίϊηνρ 
ἴο ἰξ, 8εὲὲ Τχεηςῃ οἡ ἴδε Μίγδοϊοβ, Νο. το, δηά 
Ὠοῖς ἰπ [815 (ΟΠ ΘΠΙΔΙΥ Οὐ 1, ες 8. 

8. 1 εὐ Ουὖυγ Τιογά βρεᾶῖϑ ἰῃ Ηΐς οὐστι 
Πᾶῖηρ, Δηὰ ἃ8 ὙογΚὶπρ τηΐγδο 165 ΌὉΥ ΗΪ5 ον 
ῬΟΨΟΥ. Οοπιραγο ἴΠ6 ορροδβίίε ἰδηριιᾶξε οὗ 
δι. Ροΐοσ (Αςῖβ ᾿ἰϊ. 13). 80, ἴοο, Ης ἰ8. δῦϊθ 
ἴο τουςἢ ἴδῃς Ἰερεσ ψἱπους οεγοσηοη δ] ἀ6Η]6- 
ταθηΐ. 

4. 8εε ἐδοω ἐεἰ πὸ πρὶ ῬΓΟΒΔΟΪΥ ἔοσ ἴπ8 
ΒΔΠῚ6 ΤΟΆΘΟῚ ἔογ ψῆϊοῖὶ Ης ϑβυῆογεά ηοἱ ἴδς 
Ὁποϊοδῃ βρίγὶ 8 ἴο ργοςϊδίπὶ [οἷς Κκηον]εάρε 
οὗ Ηἰπι (Μαγῖ 1. 34), δηὰ νυ άγονν ΒΙ πΊϑ6} Ὁ 
ἴτοῦλ ἴδοβα ψῆὸ ψουϊὰ τηλκο Ηΐπὶ 4 κΚίης 
(]οὔπ νἱ. 15). 1 ννὰβ ηοΐ Ηἰβ ἢ ἴο 
δηηοῦυπος Η πλ361 Ρυ ΠΟΥ 45 ἴ6 Μεβϑϊδῇ, 



ν. 5-ἰ 4.} 

ἴδοι ἰςο]] πὸ πιδη; διῖζ ρὸ [ἢγΥ 7: 
βῃενν {γβεϊ τὸ τῆς ῥγεβῖ, ἀπά οὔξεγ 
τῆς εἰς τῆδι 2, Μοβεβ σοπχηδηάεά, [οΓ 
ἃ [68ΠΠΠἸΟΠΥ͂ υηἴο τΠεηι. 

ς “Απά νῆςεη εβ8ι.8 νγᾶ8 επῖεγεά 
ἱπῖο (ὑδρεγπδυῃ, ἴπεγε Ἴδη ὑπο 
δῖ ἃ σεπτυποι, Ὀθεϑθθοβίηρ, πὶ, 

6 Απὰ 58γίηρ, [;,οτγά, ΠΥ βογνδηΐ 
᾿ιθῖ ἢ δὲ μοπια β[οκ οὔ τῃε ραΐβυ, ρτίο- 
γΟΙΙΥ τογηχδηϊζαά. 

7 Απὰ 7εβι8 βατἢ ὑπο δία, 1 νν}}} 
ςοηλς Δηἀ ἢ64] Πίπι. 

8 Τῇςε οεπίυποη δηβνγεγεὰ δηὰ 
βδά, Γ,ογά, 1 Ὧπὰ ποῖ ννογῖδγ τπδῖ τῃου 
8ῃου ἀεϑὲ σοπα πηάογ ΓᾺΥ τοοῖ: δυϊῖ 
ϑρελίς τῆς νγογά Οὐ]υ, ἀπά ΠΥ βδεγνδηῖ 
8.}} Ὀε Ἠςα]εά, 

9 ἔογ] δὰ ἃ πιᾶῃ ὑυπάσγ δι Ποῦ, 
δανίηρ, 301416γ8 ὑπάεγ πὲ: δηά 1 82 Υ 
ἴο [ἢ 15 σισπ, Οο, δηὰ ἢς ς Δη4 
ἴο Δηοίδοσ, (ὕοπλε, ἀπά πε Ἴςογμεῇ ; 

80 ἃ5 (0 ταῖϑε (πδ ροριυΐὰῦ εἐχρεοίδίοη οὗ ἃ 
[ἘΠΊ ΡΟΓΔΪ της. 

»’κ ἃ ἐεπμ.057 ὠπίο δε.) ΤὮΘ οδεγίηρ 
ὙΔ8 ἃ ᾿Ξ ΠΩΟΏΥ ἠοῖ ἴο ἴδο ῥτίοδι δυΐϊ ἴο [86 
Ῥεορίε, ἴο ἰϑδεῖβ ἴποπὶ τμδὶ ἴΠ6 ἰορεο ννᾶβ 
Ῥγοηουποοὰ οἰεοδη (866 1, εΥὐἱῖ, χίν. 57). Απὰ 
(818 ἴα ΓΟ ΔΌΪΥ ἴῃς τησδηϊηρ ΒΕΙΕ, εὐο ἐδε): 
Ὀείην τείειτοὰ δεῖς ἴο ἐεὐ πὸ »ηῶη. 

5-.ι1. ΤῊΞ ΟΕΝΤΌΒΙΟΝΒ ΘΕΚΥΑΝΎΤ. 

δ. ΤῊἷ5 μοδί ἔην 15 παιταῖοα ἢ} ποσὰ ἀοίδι] 
Ὀγ δὲ. Γυκ6. ὙΓΠΟΓΕ ἰ5 πὸ αἱ ΟΥ̓ θεϊννεθῃ 
[ἢ6 δοςουῃίβ, Ἐπουρῇ 81. Μδιίμπεν᾽β δυσί ἀροὰ 
βἰδεπιθηΐ οτηϊῖβ ἴῃς οεἰτουπιδίαπος (παί τδ6 
σεηϊυγοἢ᾽ 5 ΔρΡΡΙΙοδοη ννὰβ τηδάθ {πγουρἢ 
οἴδετα, Ὑμδὲ πε σοπίυγίοη νγ45 ἃ ΟἽηΈΠ}6 ἔν 
ἢ ἔπτοιὴ σοῦ 1ο, δηᾶ ἔγοπι [Κ6 
ΥἹ. ς. Ηδ ΠΙΦΥ ΡοβϑίΟΪΥ ἤδνα Ὀεθὴ ἃ ργοβϑο- 
'γχίς, δυῖ 1815. ἀ0ε8 ποῖ ἀρρεᾶγ ἴτοταῃ ἴδε παῖταἂ- 
το; ἰηάἀοοα, ὙΘΙΒΕΒ 11, 12, 8566Ππὶ ΣΑΙΠΟΙ ἴο 
ἱπεπιδῖς [Π6 σσῃίγαγυ, ἱΒουΡἢ 8 μαυΐπρ θυ 
(δο Ο6 δηὰ [8 ΠΕ ΔΩ ἢ [Π6 
Ἰεπίδα εἰήκεα, ϑῆον αἱ ἰϑδϑῖ ἃ ἔδυουσδθὶο ἀϊ5- 
Ῥοβίοη ἰονναγα 8 ἴπς [εὐν δὰ ρεορὶς δηά {πεῖν 
τοὶ σίοη. Τῆς οχἰϑίεηςθ δὲ (δἰ8 {πὸ οὗ ἴδ 
᾿ψέρανε ὙὯῸ 41.Ὸ οδ᾽οὰ ἴῃ σαί πὶςοϑὶ τ ηρς 
ΤΟΒΟΙγίε8 οἵ ἴμε Οαῖε 8 γεσῪ ἀουδτῆι!. 866 

ῃοῖο δ ἴῃς οηὰ οὗ σπαρίου χχηΐ, 

9. ὸν 1 αν» ὦ "παπ μπάεν αι δορὶ, ὧδ. 
Βεϊηρ τ 961 ὑπάοσ δυ βου γ, 1 κοον ταδὶ 1 
15 ἴ0 ΟὟΘΥ͂ : μανίην 30.165 Ὁπά θυ πιθ, 1 ΚΠΟΥ 
δον (ΠΟΥ ΟΌΕΥ ΠᾺΥ̓ σοπιπηιδηάβ. 1 κηονν, ἴμεῃ, 
ἴτοτι ΤΩ οὐνῇ δχρετίθηςθ, ἴμαῖ [86 ρούγεῦβ οὗ 
ἀἴβολϑε ποῖ ἀγὸ ὑπάδν ΤΥ οοπηπιδηά Μ}}} 
ΟὔΕγ ΤῊΥ ποσὰ. 

5.1. ΜΑΤΤΗΒΕΝ. ΥὙΠΠ[. 

Δη4 ἴο ΠΥ ϑεγνδηῖ, [ο {Π|5, δηά δε 
ἀοςῖὶ 12. 

Ιο ΝΒ δα [6815 Ὠεαγά ἐξ, ἢς π1λγ- 
νο]]εα, δῃ ἃ 8δϊά το τμδπὶ ται [ΟἸ]ονγεά, 
μέρῦι 1 8.1} υπίο γου, 1 πᾶνε ποῖ 
ἰουπά 80 ρτεδὶ ἐλίτἢ, πο, ποῖ ἴῃ 1βγδεὶ. 

11 ΑΠπάΪ 8Δγ υπῖἴο γοιι, [ῃδῖ ΠΊΔΠΥ͂ 
8141] σοπῆς τοι ἴὴ)6 εδϑὲ δηὰ ννεϑῖ, 
δηἀ 5}8]] δἰ ἀόυσῃ νυ ΑὈγδῆδηι, δηά 
1βδδς, ἀῃὰ Ϊαςοῦ, ἴῃ τὰς ἰίπράαοπι οὗ 
Βεᾶνεη. 

12 Βυῖ τῇς ΤΠ] άγοη οὐἩ τῆς Κίηρ- 
ἄοπι 88)8}] δε ςαϑῖ οὐ ἱπῖο οιεῦ ἀλγῖ- 
688: ἋΠπετε 8}2}} Ὀς τνεερίηρ, δηά 
δηλϑῃϊηρ οἔὗἔἉ τοεῖῃ. 

12 Απά Ϊεβιι 84 ππίο ἴπε σδη- 
τυτίοη, (ὐο (ὮΥ ΨΑΥ; δπά 258 ἴδοι; 
[χαϑὲ δε ενςεά, “9 θὲ ἴξ ἀοῃδ πο τἢςςα. 
Απά δὶβ βεγνδηῖ ννᾶδ πεαϊοὰ ἴῃ τὴς 
86 βαπιὸ ΠΟΌΓ. 

14 ΄Απά ν ἤδη [εβιι8 νγλ8 ςοης ΓΜΟΣΕ 

11. “κά 147 ὠπῖο γοι, (9 ..}ὺ ὝΤὨεβο τογβ 
ἅΓ6 οτἰτοἀ ἴῃ 81, [νκο᾽8 δοοουπῖ, θαι 5: πι}}2Γ 
γυογβ οοςῸΣ Μ 1 ΔηοίΠοΥ οοηίοχί, [κὸ χὶϊὶ, 
48, 29. Το τδουρῆΐ, ον ενοσ, οὗ ἐδ6 ἵτο 
ῬΑΒΒΑΡΕΒ 5 αἰ ἤεγοηῖ, δηὰ ΠΟΥ Οἰδαυγ στοῦ 
ΒΡΟΚΟΘΏ οΟἡ ἔἴνο αἰΞδίί(ηοϊ οςοξϑίοηβΌ [}ὴ 186 
Ῥγοβοηΐ ραβϑᾶσὸ οἷν 1, ογὰ 15 σοηϊγαδίπρ [ἢς 
ΒΙΓΔΠΡΟΓΒ ΟΥ̓ ὈΓῚ, ἴθῈ Οδητ 168, ἢ το 
εοἰ)άσοη οὗ [ἢ κΚίηράοκη, [6 [εννϑ, ἴο ψνοπλ 
186 Μεββίδῃ νγἃ8 ὄβρεςῖ δ! Ργοχηϑο. ἴη 81. 
Γκὸ [δ6 Ἄσοηίγαδί 15 δείννεοβ ἴδε τ σῃίθουβ 
τη 186 υιἱοκοά, νιδουΐ τείεγεπος ἴο Ὠἡδοη- ἩΥ. 

14, ΤΏ ἀγγδηρειησηῖ οὗ 81. Μαίίον ἷ8 ποῖ 
σὨγοηοίοριοαὶ. Ὑηο ἄδγ δῆεσ [86 πεαϊΐηρ οὗ 
[δὲ οεηίυτίοη᾿ 85 βδεγυδηϊ [οἱϊοννβ ἴπς γα ϑίηρ οὗ 
τς νιον δοὴ δ Ναίΐῃ {({ὺυκὸ τῇ! τι), ἴο 
φΠ] ἢ ὈΓΟΌΔΟΪΥ δισςεθὰ δὴ ογάδθσ [Π6 Ὑδσῖοι 8 
ονθηῖβ τεοοσγάσδα ὈΥ 51. υὐΚς, ΤΟΙ Υἱῖ. 18 ἴο 
Υἱ!. 24. Αἢοσ ἴδπεβο, ἴ(ἢ6 ῥγοῦδθϊὶς ογάογ 15 
(πα οὗ 851. Μδγκ (ἰἰϊ. λο, βεῦε δεὲ. ποῖρ, 
ἴο Υἱ. ς6), ΨῆΟ οχἱῖβ 411] [6 ἅδον ἰῃ- 
εἰἀοηῖβ, Ὀυϊ οοπίίηυθ8 ἴδ6 Ὠλιγαῖῦνο ἔγοπὶ 
ἴδ6 ενθηΐβ ἱπηπηθαϊδίε!ιΥ ργοσοεάϊην ἴο ἴποβο 
ἱπητηο ἀϊδλίου ἐο]]οννίηρ, ΥἱΖ., ἔγοπι ἴπ6 οδ]} οὗ 
16 Αροϑῖ165, πος, ἢ (Π 6 ϑούτθοη οἡ (ἢ6 
Μουμηῖ, ἱπιπηοα Ἰλίου ργεςοάοα [86 πορδίϊηρ οὗ 
ἴδε οσρηϊυτίουβ βογνδηΐ, ἴο [π6 οὀυοηΐϊβ οὗ 
ΟΌΓ 1 οὐ 8 ἸουΓΏΕΥ ΤὨγουρ ΟΔ|1166, ᾿ηῖγο- 
ἀυςεοὰ ὃγ 851. 1ὐκο, Ὑἱϊ. 1.3. Οἡ [πε οΟἾΒΟΓ 
Βαηά, τἴὴ6 οδὶηρ οὗ Ῥείογ 8 νυ δ᾽ 5 τι οῖποῦ ἰ5 
Ῥἰδοεὰ Ὀγ δῖ, Μαγκ δπὰ δῖ. {υΚὸ ἱπηπιοάϊδίοϊν 
αἴογ ἴ)6 εοὐγόὸ οὗ [86 ἀσπιοηΐᾶς ἰῃ (ἢ6 
ϑγηαροσυθ οὗ Οδρογθδυπι, δηὰ βοιὴθ {Ππ|Ὸ 
δεΐοτε ἴπ6 ϑοιτοῃ οὐ ἴε Μουπί, δῖ. Μασκ, 



51. ΜΑΤΤΗΕΨΥ͂. ΜΠ]. Π ἀξεει: 
17 ἼΤμαῖ ἰς πιρῆς θὲ (1 6]1εἀ ννῆς ἢ 

ὙγὙΔ8 ΒρΟΚκεὴ ὉΥ 8418 [Π6 ργορἢεῖ, 
βαυίηρ,, “ Η πη861{ τοοκ οὐ ᾿ΠΠΓΠΛ 168. α Ιεαΐοὶ 
Δπα Ὀᾶγε 927. 8[ κῃ 68568. ΤΣ 

18 ΄Νον ψἤεη |ε81}8 βἂνν ρῥτεδῖ 54- 

42 

ἰηῖο Ρεϊογβ ἤοιβε, ἢῈὲ 8807 ἢἰβ 
υνεἾ 5 πιοῖθογ ἰαἰά, δηὰ δἰοκ οὗ ἃ 
ἔενετσ. 

1ς Απά ἢς τουςΠεά Ποῖ παπᾶ, δηά 
τῆς ἔδνεγ ἰεῆ Ποὺ: δηά 86 δίοβε, δηά 

Ταῖς 4. 
48. 

Σ Μαχῖε σ. 

ἴμκε 4. 
40. 

ταϊηϊϑιογε υπηἴο ἤδη. 
ιΙ6 4 ΝΠ θη τς ὄἜνϑὴ ννᾶβ Ἷοπῆς, 

τεγ Ὀτγουρῆς υπίο ἢΐπὶ πιᾶηΥ ταὶ 
ΕΓ Ε ροβϑϑαββεὰ ὑγἢ ἀεν]}8: δπά ἢς 
οδϑῖ ουὖἵ ἴῃς Βρὶ 8 τ ἢ δ΄: ψογά, ἀπά 
Πραὶβά 41]1 ἐπδὲ σψεγε 8. : 

Βούγενεῦ, ρίδοθδ ἴἰ δἤεσγ, δῖ. υκο δεΐοτο, [δς 
ΟΔ]] οὗ Ῥεῖεσ δηὰ Απάγενν δηὰ |4π|65 δὰ 
]οβη. [Ιζ 15 ηδίυγαὶ, δοννενοσ, ἴο οοποϊυάς 
παῖ δὲ, 1υκὸ μᾶ5 ροθιροηδὰ 815 δοοουπηΐ οὗ 
τς Ἰαίῖοῦ δυθηῖΐῖ, Ὀθοδυθϑο ἰῃ οἷ. ἱν. δ 5 
ὨΔΙΓΔΌΩΡ ΠΟ Βοου γεν ναγίουΣ ουοηῖϊβ Οὐ 
βδῦδι ἄλγε, ἢγβὶ δ Νζασεῖι δηὰ [μθὴ δὲ 
Οδροσγηδιπι, αἔον νυ μ ἢ Π6 γεϊυΓΩ8 ἴο Δἢ ἰηΐοῦ- 

ταῦ τυ ἀε8 ἀρουϊς ἢἰπι, ἢς γᾶν ςομ- 
τιληάμηεηϊς ἴο ἀεραγῖ υπίο [ες οἴδεῦ 
846. 

19 ΦΑπά 4 οςογίδίη βοδε ΤΆΠ16. δΊΩΚεΟ 
Ἀπὰ ελἰά υπῖο ἢίπι, Μδϑίεσ, 1 νἹ}]} 57 
ἴοἸ]ονν τες ὙΠ εγϑοσνεγ ἴῃου ροαβῖ. 

ΟΥ̓, ἃ5 ἴῃς Ενδηζο δὲ ποτὸ γοηάογα, ἐουγ θΟΩΥ 
ἀϊϑοαϑοβ;" τπουγὰ [ἢ6 ΌΓΤΏΘΙ βοοῖηϑ5 ἴο θ6 ἴθ 6 
Ἰεδάϊης ἰάδα δεοογαϊΐης ἴο ἴδ6 οοηίοχί, Βιυῖ τὰς 
ψογὰβ οποβοὴ ὃὉγ 51. Μαίζβεν, Ηἰν"ί ἱοοῖ, 
ὧε., Ῥγεοϊυάο (86 δυρροπί(ἰοη [παῖ Πο τεΐειϑ 
ἴδε ὑγορδεῖ  τγογάβ, ΠΟ ΔΤΥ ἴο {86 56ῆϑβε οὗ 
[86 οτρίηδὶ, ἴο [86 ποσὰ γεριουαὶ οὗ ἀἰδοδδες 
ὈῪ Βεδμηρ ἴβετι. ὙἬΉΕΥ τλδη  Ἐ5{]} Ἰτπυρὶγ τμδί 

τηοαϊδῖς ὄνοηῖΐ οὐ δῃ ογάϊ Αγ. (8εεὲ ΟἸγίβί ἴῃ βοπῆα δεῆβδε σοπηονυοὰ ἴΠ686 αἀἰδοΆ5685 
ΒΙυηῖ5 " πάοείκηοα Οοἰποίάἀδησεβ, Ὁ. ἐὐὴῚ Ὀγ Ὀοαγίης τπόπὶ ἴῃ Ηἰβ οὐ Ῥόσϑβοῃ ; 45 ἰῃ- 

. ΤΠ ργοόῦδδ]α σΠΠγομποϊορίοδὶ ογάοσ νυνὶ! 6 (1) ἀσεὰ [55]Δ}: 9ᾶγ8, “νὰ Η8 5ιγρο5 Μὰ ἅτ 
[ἢ τοΔοδπρ δ Νδζαγοῖὴ δηὰ 15 οοηβεαυεησεβ διεδὶοὰ." ὙὍὙ8ὸ (πουχπί οὗ (6 ἘΕνδηχο ϊϑῖ, 
(πδιταίοα [{υΚὸ ἵν. 16, Δ! υὐεὰ ἴο Μείί. ἵν. 13); 
(12) ἴδ ο4]] οἵ ἴδ ἴουν ἀϊδβοίρ!οβ, δἴε οὔγ 
1, οτὰ δὰ ἸΙοῆ Ναζδυεῖ δηὰ ἰδίκδη υΡ Βὶ5 αρούς 
δ Οδρογδυλ (Μαῖῖ. ἰν. 18; Μαζὶ ἱ. 1ό, 
πδιταιθα ουὖἵ οὗ 118 ογάοσ, [ὐκὸ ν. 1); (3) 
[δΘ προ ε δὶ (δ πὶ ἀπ δολιηρ οὗ 
τῆς ηἶᾶς (Μασῖκ 1. 21: [ὐὐκὸ ἵν. 21); (4) 
(86 ποδιης οἵ Ῥεΐον 5 το 8 τοῖΠοΥ, 1πηὴ6- 
ἀϊδίε!Υ δῇοσ Ἰοανίηρ ἴῃς δυγπάξροσις (Μασκ ὶ. 
2:9: ἰυκὸ ἱν. 18). 851:. Μαζϊον μεοῦΌΔΟΪ 

1}18 ἰδϑῖ Ὄενεηῖ, τορεῖδεσς σὰ [δ6 
Βοϑ ηρ οὗ ἴπ6 σεηζυτ ἢ 5 βογυδηΐ, οὐ δοοουπῖ 
οὗ {πεῖν δοῖδ (ακίηρ ρίδοθ αἱ (δρεσγηδυμι, 
του αἱ ἀϊδογθηΐ {ἰπ168. 

Ῥείεν᾽ δοισε.} ϑῖ, Ῥεῖεσ νυᾶβ ἃ πδίϊνα οὗ 
Βειμβαιάδ ( [δὴ 1. 44), Ὀυϊ ᾿ξ 15. εἶεᾶσ ΠΣ 
1815 μασταῖίνθ, δηὰ 51}}} πιοτὸ ἔσο ἴῃ 6 Ραγα]]οὶ 
Ῥίδοθβ, [δὶ ΒΘ νγὰβ αἱ [15 ἔμπης γεδιἀθηΐ δἱ 
ΟΔΡΟΓΏΔΌΓΩ. 

16. «υδέη ἐδ ευεη φυα: εογπ6.}ὺ "ΤὮΘ Πεα]ησ 
οἵ Ῥεΐετ᾽ 5 νυν ἱθ᾿5 τηοῖδβοσ ἴοοκΚ ῥίδοθ οὐ {86 
ϑαδῦαίῃ. ὅ.6 Μαῖκ ἱ. 221-29. ΤῊΘ ῬΕΟΡΙςΕ, 
τΠογεΐοτο, ἀϊά ἠοῖ Ὀτγίησ τποῖγ εἷος 611] [86 
εὐοηΐης, ἤθη ἴμῈ ϑαΌδδ νγᾶ5 οὐοῦ. 81. 
Μαῖζπον,, ννῆο ἄοεϑβ ἠοῖ τηρητοη ἴπ6 ϑαῦθαιῃ, 
γε πο ἀοη 2} σοηβγτβ 8... Μασ’ 5 δοοουηῖ, 
Υ τπηιοπίοηϊης ἴδ6 ἐνθηΐηρ. 866 [6 ΤΟΙΊΔΥ ΚΒ 

ἴῃ ΒΙυηῖβ " πάοείχζηοά (οἰηοίάοηςοβ,, Ῥατί 
ἦν. 8 6. 

17. Η;»μοἰξίοοξ ομν ἱπιβννεδέοι, 5..}1 ὙΤΑΠ6- 
ἰλϊοὰ ἔτοπι [δες Η οὔτενν πιοῦὸ οἰ οϑοὶγ μδη Ὀγ (ἢ 6 
ἘΧΧ  νεγβίοη. ΤῈἜ ψογάβ ἰῃ ἴΠ6 οσἱ ίηδὶ ΓΔΥ 
Ὅς τοεπάογοα 85 ἴῃ ἴΠ6 Αὐϊμοτίϑοά Νοτδίοη “ "6 
Βδίἢ θΟσΏς ΟἿΣ ρτίεῖβ δηὰ ολιτίοα ΟἿΣ βοσσοννθ," 

1Πογοίοσο, δεοβ ἴο δὲ ἰμδί ουὖῦ 1 ογά, ὈΥ͂ 
Δϑϑυμΐηρ ἃ δυπιδὴ πδίυγο, δηὰ Ὀδοοτηΐης 
υὐ͵]εςῖ ἴο {πὸ ὈοΟΙΥ βυδονγίηρϑ οὗὨ πιϑῆ, νγδ8 

οηδϑϊδὰ ἴο πιδηϊεβὶ Η π|56}} 85 ἴῃς μοαϊοῦ οὗ 
δυο σίηρ ἴῃ οἴποΓβ, 8 Βοδ]ηρ τυ] οἷ νγᾶ5 ΓΥ̓ΡΙΟ2] 
οὗ [μαι Ὠΐζμοσ ἀο]νόγδηςε ἴο Ὡς ἴα ττογὰ5 
ἅτε Δρρ δα ὉΥ δι, Ρεῖεγ (πλοσὸ ΠΕΑΥΪΥ δοςογά- 
ἰης ἴο 16 1.ΧΧ}ὺ, “΄ὙΝΒο Ηἰ5 ον 96} ὕθαγο 
ΟἿ 5ἰη8 ἰῃ Ηἰ5 ονσῃ ὑοάγ᾽ (1 Ρεῖ. 11. 24). 

18-34. ΤῊΕ ΘΕΡΑΚΤΟΒΕ, ΤΗΕ ΘΤΟΕΙ͂Μ, ΑΝῸ 
ΤῊΗΕ ὨΈΕΜΟΝΙΊΑΟ ΟΡ ΟΕΒΟΕΒΑ. 

18. λίοευ «υδεη 7εσ “παυ, 67 ὙΤπδῖ [86 
[ΟΙονῆξ Ὑογβεβ ἀτῸ ποῖ ΟΠ ΓΟΠΟΪΟΖΊΟΔΙΪΥ οοἢ- 
ῃοοϊοὰ ἢ [86 ῥγεοδάϊηρ, ἀρρεᾶγβ ἔγογῃ 81. 
Ματῖκ ἵν. 3ς, ογο (ἢς 5{{Π|ὴν οὗ [86 ἴδῃ 
15 518 " ΔῊ ἐρεὸ ϑες ἐμὸν 6 ᾿μδιρν ον εἸΣ 
δδτὴ 6 ἀΔΥ ΜΙ 6 ἀεῖϊν ἀνουδ 68. 
Ιῃ Ἐσος ἐδ ψἢο]ς οὗ Ἰπε ΓΕΙΩΔΙΠΟΟΥ οὗὨ [ἢ 18 
σπαρῖοσ ᾿ποϊυάίηρ ἴμ6 ἴνο σοηθδεουθῦνα ἐνθηῖβ 
οὗ [Π6 51:ΠΠ᾿Πὴν οὗ τς ἴσπη δηῃὰ (ἢς οδϑίης 
ουΐ οἵ [ῆς Ἰοχίοη οὗ ον δ, ὈεϊΪοηρ 5 ἴο ἃ ἰδίοσ 
Ρεγοά οἵ οὺγ 1 οτα β 5. ΤῊΣ ἴσιο ροκὶ» 
Ὀοη οὗ ἴδ ἰηϊεττηοάϊδίο νοῦβ68 ἴῃ [Π|95 σπδρίοσ, 
ὙΟΙΒΟΒ 19-22, ἰ8 ΠΊΟΓΕ αἰ ΒΓ το δβϑίση. ϑ8ι. 
[Κὸ (ἰΧ. 57) τεοογάβ ἴμ6 βᾶτὴηθ ΟσσυΣΓΘΏΘΘΘ 
88 ἰλκίηρς ρυἷδος ἀυγίης ἃ ᾿ΟΌΓΠΕΥ ἴο ἰεγυ" 
δλϊδπι, ῬΓΟΌΔΌΪ παῖ ἴο [δες Ἐεαϑὶ οἵ Ταθεῖ- 
Ὧδο]65 δροιιῖ 5ῖχ πηοπί8 Ὀείοσε Η 159 Οσγυςϊἤχίοη, 
δηά ἴῃς ψοσὰς οὗ [Κὸ ἰχ. ς8 82γὸ ΥεΥῪ ο- 
Ῥτίδῖς ἴο {π6 οοηἴοχί δῆοσ οὖν 1 οτά πδὰ 
τεξυϑεα δαπγδοίοη ἰηῖο τῆς ϑαῃηδσγίίδη υἱδσο. 
[τ 5 αυϊΐε ροϑϑίθ!]ε [ἢδὲ νεῦϑεβ το, 20 οὗ ἴδ 
Ρτγεβοηΐ σΠΔΡίου ΤΏΔΥῪ σοϊδῖο ἴο ἃ ἀϊδεγοης ονεηΐ, 
[86 Ῥεῦβοὴ ἤεῦὲ δοίην δρεςοῖδ!ν ἀεδὶχηλιοὰ 25 
ἃ βοτῖίρε. ἴῃ [δῖ οὔδβθ, Ὑοῦϑὲ 21 ΙΔΥ ΒΑΥῈ 



γ. 2ο---28. 

20 Απά Ϊεϑβι5 881 υπίο ἢϊπι, Τ Πα 
ἔοχεβ ἢανς ἢ ε8, δηά τῆς Ὀἰγάβ οὗ τῆς 
αἷν ἦσυε πεβῖβ  δυῖ ἴῆ6 ϑοη οὗ πιλῃ 
Βδῖὴ ποῖ ννῆεγε ἴο ἸΔΥ δὶς ἢεδά. 

21 Απὰά δηοῖποσ οἵ ἢἷ8 ἀϊβοὶρ εβ 
βαϊὰ υπίο ἶπα, [ψοτὰ, βυ εν πιὸ ἢιοῖ 
ἴο ΡῸ Δηἀ ὈΟΓΥ ΠΥ [ΔῖΠετγ. 

22 Βυΐϊ 6815 βαἰὰ υπῖο ἢΐπι, Εο]- 
Ιονν πιὰ ; δηά Ϊἰεῖ τῆς ἀςλά διυγ τῆεὶν 
ἀελά. 

22 ΠΑπά ψῆσξη πε νγᾶ8 επίεγο 
ἰηἴο ἃ 5ῃϊρ, Πἰ8 ἀϊβςὶρ!ε8 (Ὁ ]ονσεὰ Ὠΐπι. 

24. “Απά, δεποϊά, πεῖς ἅγοϑα ἃ 
δτεδλὶ τειηρεϑῖ ἰπ ἴῃς 8εᾶ, ἰπϑοπιιςἢ 
πᾶς τ[ῃὲ 5ῃϊ]ρ νγῶβ σονεγεὰ ἢ (ἢς 
γνᾶνεβ : ὃυῖ ἢς νγᾶϑ δϑίεερ. 

2ς Απά ἢΐδ8 ἀἰδβοὶρ᾽ε8. οδῆϊς ἴο λέσι, 

Ὀδεη ἰοϊπεὰ ἴο 1 ἔτοπὶ 5 πλ ]Γ  οὗὨ δυδ)εςῖ, 
ἐβουρῃ Ὀεϊοηρίηρ ἴο ἃ αἰδεγεπῖ {ἰπὸ. (8εε 
σ 4 )185.᾽ ἴ. Ρ. 201; ΒἸ)]):ςοῖξ, “1,οςῖ 
Ῥ. 250; Κεαῆῆ, “ (χοροὶ. υ. δι. Ρ. 1ο7.) 

40. ἐδὲ ϑοκ οὗ νιωϑἢ Τΐς Ἵχργοβδίοῃ, 80 
ΘΏΓΥ ὉΥ οὖν [,ογὰ οἵ Ηἰπιϑεϊξ, ἰ5 
ΟὨδ ΘΟ ἰλκοη πὶ δῆ. Υἱὶ. 13, δηὰ 18 

Ἰηϊεηάοα ἴο εἰκῆι (Π2ι Ηδ ἰ58 [Δ Μεβαίδῃ 
τοῦ Τ 5η16] δἂνν ἰῃ ἢ|5 Υἱδίοῃ οομηΐης τ 
ἴα εἰουάς οὗ ποδυθῆ. Ὅῃδ πᾶπηο, 8ἃ5 ἴδυ8 

ἰοὰ, ἀδηοΐεβ ὈοΓι Ηἰἷβ Ὠυπιδη ΝΜ εἐβοδμβῃὶρ 
δ Ηἰδβ αἀἰνίμο ὑσθ-οχίβίθηοο. 

44. ἐεὶ δε ἀεαδ δι ἐδεὶν ἀεα4. 1.2., Ἰεῖ 
ἍὮΟ ΔΙῸ ϑδρί γ[02}}} ἀεδὰ, νῶῦο ἢδνε 

τεσείνοα 0 ΟΔ]] ἴο 9Ό]1ονν Ογῖϑί, ὈυΓΥ ἴἢοϑ6 
ὯῸ τὸ ὨδίυΓΑΙΥ ἀεαὰ. Εσοιῃ [ἃὺΚ6 Ιχ, 59, 
1 ΡΡδΑσΣ [δὲ [Π|5 τηδὴ ῃδὰ σγεςεϊνεὰ ἃ βρεϑοίδὶ 
οοιπηδηὰ ἴο ἰοϊ ονν ΟΝ γϑῖ ; δηὰ [6 Δῆϑινοσ 
νγ2ὁ5 ἴδυ5 ἃ [112] οὗ ]58 18 δηὰ οδοάϊθηςο. 
Ηξ νυᾶβ ὑἱδοεὰ υηάδγ ἴπ6 βαπιὸ ἰδαὺν 85 ἴπὸ 
Ηἰς Ῥτοδὶ ἀπά ἴδε Ναζαγίίεβ οοηϑεοσαῖθά ἴο 
Οοά, ν»ῆο ψεσὸ ηοΐ δοννεὰ ἴο ἰουςἢ ἃ ἀεδὰ 
ὈΟΑΥ͂ οΥ ἴο σηλκο {Ποπ 5 ἶνο5 υηςίοδη ἴον {Πεὶγσ 
χἰτετοὰ (μον χχί. το, τι; Νυπιδ. νἱ. 6, 7). 

298. “κα «υδὲη δὲ «υὐα: ἐπίεγεά, 5 ..ἢὩ ὍΣ 
Ῥαγδῦϊς οὗ ἴῃς δονγεσ, δηὰ [ἢ6 οΟἴδοΥ ῬαγΔΌ]68 
Τεϊδῖοά, Μασὶκ ἱν. 1.12, 5δοπὶ ἴο ἰἰᾶνα Ὀδθη 
δΡοκϑη οὐ [15 οσοδϑίοη ἔτοπὶ ἴπ6 βῃΐρ, Ὀεΐοτε 
οτοϑδίηρ ἴδε ἰακο. [Ι͂π ἴδ6 ενεηΐπρς (Μασκ 
ἦν. 35) ΟὟ 1 οτὰ ογοβϑοᾶ ἴο ἴῃς οἴδοῦ βἰάθ, 
68 Π|ρ [6 ἰοτηροσί ἀυτίηρ [ἢ6 ρα 585ΔρΈ6. 

48. ἐδε σεγχώεη.} [1 τοΐθ ἰ6 ἴ[ῆ6 τὰς 
Αἰορνοιν (πὰ τοτο 5. τηυςὶ τὰ πῆ να ἴῃ 116 
νοῦ) ὙΓ6 ΙΏΔΥ, Ῥογδρδ, ἱ Οεεροβᾶ 

σι τῆς τηούογηῃ παν οἵ Οερια, δϑουΐ 
ἸΑΥ οἡ ἴδε οδδίογη δβογε οὗ ἴπ6 ἰακο. 
(ϑες ,) “Τα 1Απὰ «πὰ ἴῃ Βοοκ;, 
Ρ. 375, εἀ, 1864.) ΤΕ δᾶάπιο ἐχρίδπδίίοη ΠΙΔΥ, 

Ά 
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πὰ δγοκε ἢΐπι, βαγίηρ, [ψμογά, βᾶνς 
8: νγὲ ΡεΓ 8}. 

26 Απά δε 8δἰ.ἢ υὑπίο δεπι, ΤΥ 
ΔῈ γε ἐεαγίι, Ὁ γε οἵ π||Ἃὲ ἔδπἢ} 
ΤΠδη ἢα ἀγοβα, δηά γεδιϊκοά τἢς νυν πα 8 
δηά τε 864; ἀπά τἢδῖο νγᾶβ ἃ ργελῖ 
οἰηι. 

27 Βυῖ τε πῆδη τρλῆνε]]ςα, βαγίηρ, 
ὟΝδὲ πιδῆποῖ οὗ τηᾶῃ ἰ8 [ἢ 8, τῃδι 
ἀθι τῆς νυἱπάβ δηὰ τς 8εὰ ΟὔὐΘΥ͂ 
ἢϊπὶ 

28 4 4Απὰ τῆῦῆδῃ ἢς νγᾶβ Ἷοπ)ς ἴο 4 Μαιΐῖ ς. 
τῆς οἴδεῖ ςἰάς ἰηῖο τῆς σου πΈΥ οὗ δε ἕωκο 8. 
Οεγρεϑεηςβ8, [ποτα πιεῖ Πἰπὶ ἴνγοὸ ροδ- "δ 
δεβθε ἢ ἀεν}5. οοπιηρ; οἱ οὗ τῃε 
τοιλδ8, Ἔχοθεάϊηρ ἤεῖος, 80 ἴπδὶ πὸ 
ΤΔΔῃ τηϊρἢϊ ΡΔ88 Ἐ᾽ τῃμδῖ νγᾶγ. 

Ρεγῆδρα, Ὀς φίνεη ἴο ἴπὸ τεοδαϊωρ Οεγερηε:. 
Οδάαγα 11ΟΣ σου βιεγαθ] ἴο ἴῃς 5.Ε. οὗ [πὸ 
ἰακε, ψνἱἴἢ ἃ ἀδὸρ στῖνοσ ὑεΐνοοη, δηὰ ἰδ ἴοο 
αἰδίδηϊ ἴο αν Ὀδθη ἴδ δοφῆθ οὗ [6 πιίγδοϊο, 
δὰ ἴ6 Αγαδίδῃ οσ Ρεγζδη Οὐογαδβᾶ [165 τους ἢ 
δυγῖμον ἴο {86 5.Ε.., ἀπιοηρ ἴδ τηοιπηἰδίπβ οὗ 
διρυόκοι δὲ ΜΡῚ τοϊδίη πολυ πνθανξος ἴῃ ἘΠΕ 
Τα ρἰδοθβ, ἴπῸ ἀρραγεηΐ αἱ ΕΥ̓͂ ϊ5 

οὗ ἃ ΥΝΕΣΥ δἰπηρὶς οχρίδηδίίοη, δι. Μαίζον, 
ὙἾΟ τγᾶβ ῬΓΟΌΔΟΌΪΥ ΡΟΓΒΟΏΔΙΥ δοαιδίηίοὰ ΧὩ 
[8ε6 ἸοςΔΙ ΠΥ, δὰ ννῆο ἰ8 ντι την ῸΓ πω 
ὨΔΙΏ6Β ἴΠ6 ὀχδοῖ 5ροῖ. δῖ. Μαῦκ δηὰ 8{. [υκο 
ῬΓΟΌΔΟΌΪ 688 ἕδη αν τ [Π6 ΟΟΥΠΙΓΥ, αἰκὶ 
της ἴοε ΟδῃΈ 168, ἤδτὴα ΟἿΪγΥ καὶ {ἰὸ 
τεξίου δδουϊ τῃ6 νν 6] -Κηοννῃ Οδάδλγα: δυϊΐ 
δεὲ ποΐδ οὔ Μασζκ νυ. 1. 

ἕπυο Ροι“ε144 «υἱὲ ἀευὶ. 81. Μαικ δηὰ 
δῖ. [|κ6 παπὶὸ ΟὨΪΥ οὔθ. Ὑεί δῖ, Μαῖδοεν 
ΘΕ6ΠῚΒ ἴ0 ἴδνὸ Ὀδεη ΠΊΟΓΟ ἜΧΔΟΙΪΥ δοαυδιηϊοὰ 
το (6 εἰγουπηβίδηςο5 οὗ ἴδ τηγδοὶο (866 ἴΠ6 
ἰλϑῖ ποῖο), δῃὰ ταϊσιῖ, Ῥγ Δ ΌΪΥ, δἰ πλβο}} πᾶνὸ 
Ὀδοη δῆ εγε- ν]π658 οὗ ἰἰ. [{ [8 γοιηδγδῦϊο, 
δονγενοσ, ἴα δε οὐδ ἴῃς εἰγουτηδίδηος 
λιταιο Ὁγ ἴπε οἵδε ἔνο Ενδηρο  δῖβ, [δὲ 
ἴ[)ε πιδὴ ψὴο ννὰβ δμιοδίδὰ νγῶβ ὑϊἱἀάεη ἴο 
Ρυ} 15} [6 σγεοαῖ {πηρ8 τἴπλὲ μδὰ Ὀδθὴ ἀοηθ 
ὑπο ᾿ΐπι, [6 1ἴ ηοῖ ροβδβί 6 τπδὲ (ἢ]18 πλδη 8 
ὨΔΙΥΔΕΥΘ, δρολκίηρ οἵ ἢ Π186]} δἱοηθ, ΠΠΔῪ ἤᾶνα 
Ὀοθη ἰδὲ δβουτος οἵ ἴδε ᾿ἰδίοσ δοοουηΐ, ψνἢ 6 
[δῖ οὗ 81, Μεαίζπονν ννὰβ ἀεγίνοα ἔγοπι ἷβ οσσῃ 
νυ]ἱζη655, δηὰ (ἢϊ5 ἱποϊ υάδ5 [ἢ βδοοοηὰ βυοωοσ, 

ἱ ἔγοια ἴδε δυθδοαυσης [Δἷς οὗ 
.]5 σΠοπηραηΐοῦ αὶ 

εονεπ οὐ 97 ἐδε ἐο»εδ..}) Ὑθαθε ἰοπιθα 
ὝΟΓΕ ΟΔΡΟΓΏΒ, ὨδίυγΑ] ΟΥ ἀγιῆςίαὶ, ἰη [ἢ δἰἀος 
οὗ ἴῃς τόοςῖκβ, οοηϊδιηίηρ ο6}}5 ἰη τίς ἢ ἴδ 
ἀεδὰ Ὀοάϊεδ ψψεσὸ υἰδοοά δηὰ οεἰοδεὰ υρ. ΤΠ 
δηΐγαποο ἴο ἴΠ6 ολνὸ ᾿ἰἴ86 1} νγᾶϑ ποί οεἰοδοὰ : 
διὰ τυ ἴὸ τὐἰχ Ὀ6 υδοῦ 25 ἃ  ιδρέξείίοο. 
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29 Απά, Ὀεποϊά, ἐπε επςεά οὐ, 

ϑαγίηρ, μας μᾶὰνς ψὰ ἴο ἀο σψἱὴ 
(ἢ6ς6., [68ι.8. ἴῆου ϑοη οὗ Οοάϊ «Ἂκτ 
(που σοιῆς ἈΠΕ Γ ἴο τογηλθηΐ 8 Ὀ6- 
ίοτς τῆς τἰπιεὶ 

10 Απὰ τῆετε νγᾶ8 ἃ βοοά νγὯγ οἱ 
ἤοῦι δαὶ δὴ πεζὰ οὗ ΠΊΔΩΥ 5 ης 
[εεὐϊηρ. 
21 80 τῆς ἀεν!]8 δεβουρῆς Ὠϊπ|, 88 γ- 
ἵηρ, [ΓΕ τῆου Τολ8ὲ ἃ ουῖ, ϑΞῚ ι1.5 ἴο 

, 80 ΔΥΨΑΥ ἰπῖο [ἢς Πεγὰ οὗ 5 νίηα. 
12 Απὰ ἢε 8414 υπῖο τῃεῖα, Οὐ. 

Αηὰ ψῆεη ΠΕ ψεσς οοπια οὐ, μϑ 
ττεηϊ ἰηῖο (ἢς Ποιά οὗ ϑνπα: δπα, 
Ὀε ο]ά, τὰς τγῆο]ς ἢετά οὗ βυσίῆθ γδῃ 
νἱοἰς πον ἄοννη 4 βἴεερ ρίδοε Ἰηἴΐο 86 
868, Δηἀ ρεπβῃεὰ [πη τῆς νγδλίθζβ. 

ἀ 

[ν. 29--34. 

232 Απά τῇεγ ἴπδὲ Κερι τπεπὶ ἢεά, 
δηὰ ψεηῖ {Πεὶγ νγᾶγ8 ἱπῖο (ες οἰ, 
δηὰ το]Ϊὰ εἐνεγγιπίηρ, ἀπὰ ννῆδῖ νγᾶ8 
Ὀε Δ ]]εη ἴο πα ροκβεββαά οὗ τῆς ἀεν!]8. 

24 Απά, ὈεΠο]ά, τῆς στ μοὶς ΟΥ̓ 
οδπι οὐδ.ίῖο τηρεῖ 6518: δηὰ ψῇεη 
ἘΠ ΕΥ 8νν Πΐπι, ΤΠ ΕΥ Ὀεβουρῆς λέπι τῃδῖ 
6 ψου]ά ἀερατὶ ουῖ οἵ {πεῖς σοΔ5Ό. 

ΟΗΑΡΤΕῈΚΒ ΙΧ. 

4 Ολνέεέ ἐμεγίρεσ ορεξ σέρξ οΥ δε ῥαΐεν, 9 εαἰζίλ 
Μαίλειῦ ἼΣ 2λε γεεῖρς οΥ “εςίογε, 1Ὺὸ εαΐείᾷ 
«οὐέά ῥμδίίξσαπς α»πα εἰμμθς, 14. ἀγγεεπάα ἀξ 
ἐἐείῤῥίες ν᾽ ποί γασέησ, 20 «μγείλ ἐᾷε δίοοάνγ 
ἑτεμέ, 23 γαξείλ ον ἐφαζά )αΐὶγσ᾽ ἐσ ραεν, 
οὐ βὐέης σύσλέ ἰο ἱπῦο ὀίέμα νεόρ, 32 ἀεαζείά 
α ἀμνιὸ »εαρε βοτεενσφα Οὗ α ἐευϊΐ, 16 ακα 
λαίὰ εονεβα-Ξ'ον» 97 λέ νει πα. 

ϑυςοῖὶ δηςίοηξ τοπβῦβ 511}} οχίαὶ ἴὰ [δες [115 
αὔῦονε Οεῖξα, ἃ5 ὙΜῸ}] 25 αἱ Οδάδγα ; ἰηδεοὰ 
ἴα τνθ0]6 γοκίομ,, 256 Μυ. Τυῖβϑίγαμι Γετλδυ 8, ἰ8 
80 ρΡεγίογαϊοα νυν [Π686 τος κ- Πα 15, [παῖ 
ἃ ἢοΘ6 ἔῸσ ἴπ6 ἀειηοηΐᾶς τϊρῶξ Ὀς ἰουηά, 
Ἡβδίενεν ἸΟΟΔΙ ΕΥ̓͂ δ6 ϑβδιίρηοὰ 85 ἴε δοεῆς οὗ 
ἴδε τηίγαοϊο. 

29. δεΐῶγε ἐδὲ "ὲρημο] 1... Ὀεΐογε ἴῃ ἤηδ] 
ἡιάρπηιοηξ, 

82. ρεγδεά ἐπ δε αυαίεγ». ΤΒε οδ)εςουβ 
ΤΑϊβδοὰ ἀραϊηδί [ἢ15 ἀεβίσυ ΠΟ οἡ 50-οδιϊθὰ 
τηοΓαὶ στουηάς, πᾶν ὈδΘΏ νν6}] τηεῖ ἰη Αὐο ἢ» 
ίβῆορ Ὑ τεῆς ’ Νοῖθϑ οἡ ἴῃε Μίγδς οβ. [ἴ 
ΤΩΔΥ Ὀς, [δὲ [815 ῬοΥτη53105 μεϊρεὰ [Π6 οὐγα 
οὗ [6 τηδῃ ; δηὰ ἃ τηδη ἰ8 οὗ τῆοσο νδὶυς [ΠΔἢ 
ΤΩΔΗΥ͂ 5 ηθ6. Απά ονφὴ ἰἔ νὰ 50 ) 8.5 ἰ8 
ΨΟΣῪ ροδϑίθὶα, (δὲ ἴπ6 οὐνηεῖβ οἱ ἴΠ6 ϑννίης 
ΜΕΘ Οὐδ [||65, 45 νγὰβ ἃ ὑτεαΐ ρατξ οἵ [6 
ρορυϊαζίζοη οὗἁ 1Π18 τεφίοη---ἃ δι: ρροβπίοη νὩ]οἢ 
οχο]υάο5 {πὸ ἰά64 οὗ Ρυπίβηπιθηΐ ἔογ ἀδϑρί βίην 
ἴδε Μοβδὶς 1,δυν--51}}} [Πεγὰ 15 ἢῸ σῆοσε στουπὰ 
ἴογ οὔτ] ἰη ἴπ6 Ῥεττηϊ τε ἀεπίτυςὕοη οἵ {86 
ΒΥ ΠΟ (πὸ οΥἹ} 5ριγιῖβ, [δὴ ἰῇ ἃ 5: Πι}}8ν 
ἀεδίσυςζου ΌὈΥ ΤΌΓΤΑΙ ΟΥ ΟἿΒΕΥ παζυταὶ σδι1568. 

84. δειοσδί δὲρι ἰδαὲ δὲ «υομάδ δΔεβατγί. 
Νοῖ ἤοπι δι τ ΠΥ 49 δῖ, Ῥοῖοῦ ([ὐκὸ ν. 8), 
θυ ἔγοπι προσ δἱ {86 1085 οὗὨ [ΠΟῚσ ῬΥΟΡΟΤΣΕΥ͂ 
δηὰ ἔεαγ οὗ [σίου 1058. 

(οηοοτηΐης [πο τις οΠδγαςίογ οὗ ἀσεηοηΐδολὶ 
ρίας ον, ἴ)6 δά γαῦϊ σοηλᾶγκβ οὗ Ατγοἢ» 
ἴδῆορ Τσεης, ἰη ἷ8 Νοῖθ οὐ {Π|]|5 σηΐγαςϊε, 

8ῃου]ά ὃς οοηϑιϊ[οἀ, Τα ῥργεβεηῖ οϑϑ6 πηᾶ 
Ὀε τοραγάοα 45 [Πδ σγυςίδὶ ἰησίδηςο ὈΥῪ ἐπ πρΗ 
81} (δὲ οἴΠΟΙ5 ΠΔΥ ὃς ἰεϑῖθοὰ. [Ι͂ἢ ἴδε ἤγϑξί 
Ῥίδςς, 0 ΤΒΕΟΙΥ οἱ παίΐυγαὶ ἰΠΔΟΥ ΟΥ̓ ΘΡΙΕΡΕΥ͂ 
οδὴ δοσουηῖ ἴοΥ ἴϊΐε τοςογάρα ἔδεῖ5. ΤῊ ΘΠΥ 
ἱπίο (6 δυΐῃς 158 σοης ιυδίνγε οἡ (18 ρΡοίϊηϊ. 

866 ποΐδ οὐ «ἢ, ἷν. 24. [ἴῃ [6 ϑοοοηά ρἷδοδ 
[Π6 νατίοιιβ αἰϊεηρίβ νυν μος ἢ πᾶνα Ὀθεη χηλάς 
ἴο ἀϊυῖς [6 πασταῖίνο ἰηΐο ἃ πηὶβσεργεϑεηϊδιίίοη 
οὗ ρδέυγαὶ οσσυγγεηςεδ (δυςδ, 6.9.) 45 ἴδ (Π6 
τηδηΐδς Ηἰτ56} ἄγους 86 βυνηο ᾿ἱπῖο ἴπ6 νγαΐεγ, 
οΥ ἴμδὲ πὸ υἱἱεγοὰ ἃ ΟΙΥ νοῦ ἰοτγποά ποτα, 
οὐ ἴπαὶ τἢς 1055 οὗ [πε δυσίῃε νγ88 ἃ οοπίεηρο- 
ταῦδουβ δοοίἀθηῖ), ἀΓὸ 5.1} }Ὁ ἀνεκνγαγα πλοία 
οὗ τεὐεοϊίης ἴα ᾿ἰδίοῦγ 45 υπίσυθ. Τα σοὶ 
δἰϊογηδῖνο 1168 Ὀεΐνγθοη δοοορπρς ἴΠ6 πδιτδῦνο 
85 ἃ γε (Δ0]ς ΠἰΞίοτγ, δηὰ τεὐεσϊηρ ἴ Αἰοκεῖμοῦ 
85 ΤΥ ΒΓΔ] οὐ ἑδυϊουΒ. [ἴῃ ἴδε [ἱγὰ ρίδος, 
ἰξ βουϊὰ δε ποϊοὰ παῖ οὖν Ἰιοτὰ Ηϊπιϑεὶΐ 
ἀπε ΠΟΥ τεοοξηϊδοβ ἴΠ686 σΆ968 48 γΓ 20 ]ς 
ἰηϑέδηςο8 οὗ ροβϑεβϑίοη ΌΥ͂ ΕὙΠ δρὶ γ 5; δηά [δὶ 
ἴῃ ϑυςἢ ἃ τπηδῆποσ [μδὲ ἴο ἴδκο ἴῃς ορροβῖζο νἱον 
8 ἴο αρυρη Ηἰ5 κπον]εάρο οσ Η 8 τὰ. Ης 
ἄοοβ 80, ποῖ ΣΠἸΟΓΕΙΥ ΟΡΟΠΙΥ ἴο τὰς 5υβογετβ 
τΠοπιθοῖνοβ, ουϊ αἷϑὸ ἴῃ Ηἰς οοηβάςσηίζαὶι ἀϊ9- 
οουΐϑο8 ἴο ΗΙ5 ἀϊβοῖρ!ε8 (5ες Μαῖΐ, χυΐϊϊ. 21; 
Μαῖκ ἰχ. 29). ἴη ἴδε ουγ Ρΐδοθ, νὰ ΤΩΔΥ 
οὔβοτνε (6 ἀϊξαποίίοη, ὀνετγ  Βεγε σοσηλγκ- 
αὐ]ο, Ὀοΐνθε [815 ςΪ155 οὗ σταϊτδςὶοβ δηὰ 4}} 
ΟἾΠοΥ ς8568 οὗ ΟἿΓ 1, οτάΐδβ τηϊγασυΐϊουβ ΠΟΔ] εν, 
οἵ ἀϊδοαβο. ὍΤΒὲε μαϊσεὰ δηά ΒΟΙΤῸΣ τηδηϊοῖοά 
ὉΥ ἴδε οὐ βρτῖ8 ἰοννασὰβ Ηἰπι: ἴΠ6 βξίεγῃ 
ψοτὰβ οὗ τοῦυκο, 1 ἢο πιϊχίυγε οὗ οοπι- 
Ραβϑίοῃ, ετιρὶ ογεὰ Ὁγ Η τὰ ἴονναγάβ ἴβεπὶ; (Β6 
[ουτῖ Ὁ] 6 σοηνυ ϊϑίοἢ 5 τηδγκίης ἴδ οεἴἶεςϊ οὗ Η5 
ἀλλῳδνα ὉΡου ΤΠεῖ ; 41} (με86 ἰηἀϊςδῖο ἃ ςοῦ- 

ἰσξ Ὀεΐννοοη ἴῃς Ῥονοῖβ οὗ ζοοά δηὰ 6υ1} οὗ 
ἃ ἀϊδογοηὶ κιρή ἔσοπὶ δηγίηϊ πνρρρ υπόμδι Ἐὶ 
ΓΟ τϑι 5 ἱπίεγοουγβε ἢ 5ἰη δηὰ βυῆετιηρ ἴῃ 
ἰῖ8 ΡΓΟΡΕΙΥ Ὠυπίδὴ ἴοη. Τὸ ἴδμοδβε ψγ8Ὸ 
δοῖεν (ἱ Ηὄὀ δὲ ἴ[δὸ ϑοὴ οὗ Οοά, πιδηϊ- 
ξεβίθα ἴο ἀεϑίγου ἴε σοσκβ οἵ ἴῃς ἀεν!], 1 {0 
Ρειτηϊ[6ἀ ςοηβιςὶ ςοηΐδῖηβ ποίδίηρς ἱποοη- 

ὩΟῸ5 ΟΥ ἱῃοσγοάϊδὶθ. Ὑμοϑθαὲ νῆο ἐο ποῖ 
Ἰΐουθ {118 ἅγὸ ΟὨΪΥ οοῃεϑίοεηϊ ἴῃ τεὐεςην 

ἴδε νι οὶς ϑεσίε5 οἱ ἴπεϑὲ τηϊγοϊθβ ἃ5 ἢο- 
τίου, 



Ἀιϊατῖς 5. 

πεκε ς. 
Β. 

Υν. 1---9.] 

ΝῺ ἢς εδηϊεγεά ἱπῖο ἃ βῃϊρ, δπά 
Ῥαββεὰ ουεῖ, ἀπά Ἴδης ἰηῖο ΗΪ8 

ουγῃ οἰ. 
2 “Απά, δεπμοϊά, πὲ Ὀτγουφῆς ἴο 

Ἠΐπι ἃ πιδῃ 5ἰοἰς οὗ τῆς ραΐβῃ, ἱγίῃρ' ου 
ἃ Ὀεἀ: δηα 7εβι3 βθαίηρ τῃεὶγ (Ἀ} 
8214 τπιηῖο [ἴῃς 8ϊοἷς οὗ τῆς ραΐβν ; ϑοη, 
ἡ οἵ οοὰ οἴεοῦ ; (ὮγῪ 5818 θὲ ἐογρίνεη 

ες. 
2 Απά, δε 0,4, ςοτγίδίη οὔσας 5Ξογῖθεβ 

βεἰάὰ ὙΠ τῆεπηβεῖνεβ, ΤῊ 8 πη 
Ὀ]ΔΒρῃεπιεϊῆ. 

4 Απά [6βϑι8 Κπονίηρ {πε Βουρ ἢ Ὁ 
5414. ἮΝ Βεγείοσε τη ϊηὶς γε ον] ἰπ γος 
Βελγίϑ 

ς Εοτ Πεῖθεγ 18 δλβίεγ, ἴο 827, 727 
818 δε ἐογρίνθη [ῃ66; ΟΥ̓́ΤΟ 84γ. Ατίϑε, 
δηά νγαἱῖς 

(ΗΑΡ. [Χ.--1-26. ἈΈΤΟΕΝ ΤῸ ΟΑΡΕΒ- 
ΝΑΌΜ, ΑΝῸ ΕΝΕΝΤΒ ΙΝ ΤΗΑῚ ΕΟἸΤΥ. 

1, “Ἵπά δὲ ἐπίεγεά ἱπίο α «δὲρ, δι. ΤῊ 
σεσϑε δβου!ά ὃς ρἰδοοά δἱ ἴ3ε επὰ οὗ ἴδε ὕσθ- 
σδαϊηρ οἰλρίετ, 848 θοηρ, ῬΓΟΡΟΥΥ σοπηοοῖδά 
ὙΠῈ ἴδ6 ῥγουοῦβ πδιγαῖῖνο Ὑδαΐῖ οὐγ Τοτὰ 
Τεϊυτηεά ἴο [Π6 ΟἴδΕΥ 546 οἵ (δὲ [ϑΚὸ ἱπ|"» 
τ ΘΟ Ἰ21Εἰγ δῆτε 1δε τεαιοϑὶ οἵ (ἢς Ρϑορ]ο [μδὲ 
Ἧς νουὰ ἤγοπι τῇσπι, 8 διδιοὰ ὉΥ͂ 
51. Μασκ δπὰ δ[.- Γὺκὸ (Μαγκ ν. 21; ΓΚ 
ὙΠϊ. 40); δυῖϊ (δ6 ἐὐθηΐς νος ἢ ἱπηπηοάϊδίοὶ Υ 
ζοϊονσεὰ Ηἰ8 τεΐυτη, δοοογάϊηρ ἴο Ὀο(ι ἴθ6 86 
ΕΣΥΠρΡο 1ΞῖΣ, 15 ποῖ ἴδε οὔτ οὗ ἴδ ραταϊγιίς, 
δαὶ {πε ταἰ βίης οἵ ἴῃς ἀδυρῃίοεν οὐ [αἰγυ8. 

δὲς οτυλ εἶξγ.} Οδροσγηδυπι, νος οὐγ 1 οτὰ 
δά οὔοδβεοη ἔογ Ηἰβ γεβίάρηςε δεν ᾿θανίης 
ΝΑΖΆΤΕΙΝ ; 866 οἢ. ἷγ. 123. ΤΙ οχργοββίοῃ 
(ἢ ἰδία πόλις) πιυδὲ ὃς ἀϊϑεϊησυϊξῃεά ἔτοπι 
δὲ: “ΟΜ (ἡ πατρὶς αὐτοῦ), νυ ἢ ἰδ Δρρ δὰ 
ἴο Ναχασεῖι, οἰ. χι. «4. (ἔ Μαῖῖ νἱ. 1:.Ἅ 

2. “4, δεδοκί, (. Τῆε Βεαϊϊηρ οὔ ἴπε 
εἰκεντς ἴοοκ ρῖδοα δὲ (δρογμᾶυπη (β6θς 

ἃσῖκ 11. 1), ποῖ βονγενεσ οἡ 1815 οοσδϑίοη, δυῖ 
ΠΟΠΒΙ ΕΥΔΌΪΥ φασὶ οτ. ὙμῈ ῃλιταῖϊνε ἰ5. ἰηίγο- 
ἀυςεά πετε ΌΥ ἴδε βάπηε 'νοσὰβ 45 (πα οἵ ἴδε 
Ἱερεγ (ςΒ. Ὑἱ!}. 2) ψἩ]ΟὮ 18. αἷδο σεϊδίεἀ ουὐϊ οὗ 
115 ΠἸγοποϊοξίοδὶ οσάοσ. [{ 8 ποιοοαθ]ο (δὶ 
ἴθεθβεα ἴνο ονυεηΐβ, 88 ἱπίσοάυοοὰ ὮΥ 58. 
Μαΐίβεν, οοσλθ οἶοϑα ἴο οδοῖδ οἴδοσ ἰῇ [ῃς 
Ὠδτταίυος οὗ ϑῖι. Μαγκ δηὰ 81. [,ὐκο. 

“εεὶπρ ἐδεὶγ 7α112.1 Α8. ταλδηϊξεδίοἃ Ὁ ἴδς 
δα οη] εἰγουπιδίδηοε (τπποποηεα Ματκ ϊ. 
4; [ὐκὸ ν. 19) οὗὨ {Πεῖγ υποονοσίης ἴθς τοοῦ 
οὔ δ Βουϑε ο ὑσχίης ἴδ 6 δἷοκ τηδῃ ἴῃ. 

127 “- δὲ ὥογρέυεμ ἐδεε} ΓΒ ΠΙΔΥ͂ ροϑ 
ΒΟΥ ΩΡΙΥ ἐπδὲ (μὲ ἀΐϑεδϑε οὗ [8158 πιῇ ννῶδ 
[86 πρεί αὶ ςοηβεημυδῆςς οὗ 5ἰη, δηὰ [μδί ἴδε 
ἔογείνειοββ οἵ ἴμε οϑιδεὲ ννὰ5 (0 ργεοδάδ [86 

51. ΜΑΤΤΗΕ. ΙΧ. 

6 Βυῖ τᾶ γε πιᾶὺ ἵκηονν [παῖ 
(δὲ ϑοηῃ οὗ πιᾶῃ δαῖϊδ ρόυεῦ οὐ 
ΘΓ ἴο ἰογρίνε 5ἰη8. ([εη β88411ἢ 
ἣς ἴο ἴα εἰς κ οὗ τῆς ρμαΐβ8γ.) Ατίβε, 
(Ὧζα ὉρΡ (ῊΥ δεά, ἀπά ρῸ υπῖο τΠῖπς 
Βοιιβα. 

7 Απὰά ἢς δτοβε, δηὰ ἀεραγίοἀ ἴο 
ἢ]8 Ὠοιι86. 

8 Βυῖ νψῇδη τῆς πιυϊϊτιι 68 8δνν {1 
{ΒΥ πιᾶγνε]]εά, δηὰ ρ]ογίβεὰ (σά, 
ὙΠΙΟΙ μαὰ ρίνεη β0ς ἢ ροόνγεῦ ὑπο 
τιθῇ. 

9 “Αμά 45 7εϑι8 ραββεὰ ἔογίῇ “ Μαιὶ “. 
ἴτοπι ἴδπεπος, ἢς 884}07 ἃ πιλη, πδηιοδά 1ἴκος. 
Μδείδενν, 5ἰττἰῆρ δὲ τῆς τεσεὶρὶ οἵ 537: 
ουβίοπι : δηά ἢδς 54 υπίο δίπι, Εο]- 
Ιου πιθ.Ό Αμπά ἢς δγοϑε, δηὰ [0] ονσοά 
τη. 

Τοτηοναὶ οὗ ἴδε εβεςῖ; δυῖ [815 15 ΟΥ̓͂ ΩΟ πΊΘ8η8 
οογίδίη. [{ 5 εἶθᾶσ, βοννεσεγ, (δαῖ οὖῦ 1 ογὰ, 
ὉΥ ἴδε άπ ἀϊνίηθ ρουνεσ ΌῚ ψἰο Ης Κηον 
τῆς (πουγδίβ οὗ δε 8ογδεβ, Κπονν ἴΠ6 βίδίε οὗ 
τατον Ποασί, δηὰ ἐμβοσγείοσε ργοροιησοὰ 
ὈΣΚ  ΥΘΏ658, 

δ. ον «υδεῖδεν' ἐς σασέεγ ἢ “δ ἄοε5 ποῖ 
ϑὶς, “ΝΏΪΓΝ ἰ5 οδδίοϑδί, ἴο 1ογεῖνο 5:5 ΟΣ ἴο 
ΤΑἶΒ6 ἃ δἷοκ σηδῃ ᾿ ἴον 1 οουϊὰ ποῖ Ὀε δἰἶηττηοά 
(δῖ [δ δςῖ οὗ ἔογείνϊρ ννα5 ϑδϑῖοῦ [δδη (δαὶ οὗ 
Βοδιην : Ὀυῖ “ὙΝ ἰςἢ 8 οδϑοβῖ, ἴο οἰδίτι [5 
Ῥονοῦ, οὐ ἴο οἰδίπη (μδὲ .᾿ 20 “α7, " ΤΥ 51η5 ὃ6 
[οσρίνεη ἴΠ 66, ΟΥ ἴο 52Υ, ὁ ΑΥ56 δηα ναὶκ}᾽ 
Απὰ Ηϑς [Βδϑη ῥσχοςθθάς, " Τβαΐ ἰ8 οδϑιοϑί, δηὰ 
“1 ονν ῥσονο ΤΥ σις ἴο 54Υ ἰΐ, ὈΥ͂ 54 γὴν 
ψ 1} οεὔεςϊ δηὰ ν᾽] ἢ δὴ οὐ ΠΟΏΘΘΠ]ΠΘΠΟΘ 
δεί(ἰην 15 568] ἴο ΤΥ {γυϊ, [δὲ παγάογ ποσὰ, 
Ἐμὲ «πᾶ «υαἱλ.᾽" (Αὖρ. ΤτοηςΒ.) 

6. 2οςυεῦ οπ εαγί δ. “1 ἴ6 ννοσγάϑβ, ῥοφυεῦ 
οἱ εαγίδ, ἴποτο 1165 ἃ ἰΔοϊ ορροβι ἄοῃ ἴο “ροῦνεγ 
ἴῃ Ποανεη. ὍΤΐβ ρονῈῦ 18 ποῖ Ἵχογοῖβοα, 45 
οι ἀδοπι, ΟὨΪ ὉΥ Οοἀά ἱῃ μεάνυεῃ, Ὀυΐ 4190 

[86 ϑοὴ οὗ πηδη ὕροη οαγῖῃ. Υὔου στρ ΒΕ 
αϑϑογί (δδὶ ἴἴ 15 ΟἿΪΥ Ἵχογοϊβοά ὉΥ͂ Ηἰπὶ ιο 
ἀνν οι ἰη τ 6 μοανθηβ; δυΐϊ Ηδ, ψῆο ἰη [ἢ 6 
Ρούϑοη οὗ ἴδ ϑοη οὗ Ἰδῃ, ἢδ5 ἀθδϑοεηάεά 4190 
ὈΡΟῚ οαγίῃ, 85 450 ὑσχουρσῃΐ ἃ ἄονῃ νὰ 
Ηϊμι Βεγο." (1 διά.) 

9. Το ο2]} οὗ Μαίζονν πηΔῪ Ὅδ οἰεΑΥΥ Ἰάθη- 
Εδεοά νὰ ταὶ παγταϊθά ὈΥ 81. Μαγκ δηὰ 5. 
Γκὸ τ [ἢ παπὶὸ οὗ [,ονὶ, Βοῖδ ἅγὸ ρυῦ- 
᾿ἸΙσβη8, δηὰ ἴμ6 ο8}} οὗ ἐδοὴ 8 πδλγσγαίθ δῆεγ 
(ἢ 6 384π|6 ουοηῖ, ἴπ6 εὐτὸ οὗ ἴ!ε ραγαϊγίς; 
δηδ οδοῦ αυρηΐ 15 ἕο] οννεὰ ΟΥ̓ [6 ἔδδϑξ ἴῃ τ86 
Ρυθ]ςαπ5 ἤουβθ6. [ἰ ἰ5 ργοδδῦϊε (δδὶ ἴδε 
ΑΡροϑίϊοῖβ ογἱ χίπαὶ ἤδη νγᾶβ 1,εΥὐἱ, δηὰ (δδῖ, 
Ικὸ 8ι. Ροΐοσ, ἣθ τγοςοϊνθὰ ἃ πον δα οὐ ἢΐς 
.8}1----Μαίονν οὐ Μαιδιμῖδϑ, κ"ἴμ6 γῆ οἱ 

16 
815 



46 51. ΜΑΤΤΗΒΕΙ͂Ν. ΙΧ. [ν. το---σς. 

1Ιο Δ Αῃηά [ξ ολπιε ἴο ρΔ88, 45 [65ι3 
δδῖ δῖ πηεδλῖ ἴῃ ἴῃς ἤοιι8ς, Ὀεἢο14., ΠΊΔΗΥ͂ 
ΡΟΝ] ςαπβ δηά 8: ππεῖβ σᾶς δπά δῖ 
ἀονγη ἢ Ππὶ ἀπά ἢ8 ἀϊβοΐ ρ] 65. 

1: Απά ψῆεη ἴἢε ΡΠ Αγίβεεϑ 5407 ἐΐ, 
ΓΠΕΥ 841 ιπῖο ἢΪ8 ἀϊβοῖ ρ[εβ, ΝΥ εδῖ- 
εἰ γουγ Μαβίεγ στ ρυ δ] ςδπ8 ἀπά 
ΠΝ 

12 Βυῖ ψδεη εβυβ ἢεαγά ω΄α:, ἢς 
8414 υπῖο (ἢεπὶ, ΤΕΥ τπδῖ Ὀς τῆοἱ]ς 
περὰ ποῖ ἃ ρῇγϑιοίδη, δας (ἢεΥ {παῖ 
ΔΓΕ 8] οἷς. 

΄“ ο... 123 Βυῖ Ἂ γε δηὰ ἰεάγῃ ψγῆδὲ ἐῤαΐ 
τὶ οἷν. δ. ὁ. ἐμ. αδ.ς ΤΠ ΘΆΠΑΊΝ, Ζ 1] μανα πιεῦου, δηά ποῖ 

τς Ιοτά. [{ Πλ5 δε γσειηδλσκοα ἰμαὶ 81, 
Μαῖζπεονν αἷοπο οὗ ἴδε ϑυπορίΞίβ υ8ὲε5 [6 
Ὠδῖηο οὗ Ῥεῖον ΟΥ̓ δηϊοεϊραιίοη Ὀείογε ἰΐ τγὰ5 
δοίυ δ! οοηΐεττεα, (8εε ποΐϊθ οὐ Μαγκ [1]. 
16.) Ηδ ΠΙΔΥ ΡΟΞ5ΙΟΙΥ πᾶνε ἀοης ἴπὸ 34π|6 
φ ἢ]5 οὐ παπιθ. [πῃ |ἴκὸ τηδηπεῦ τ ἢδ58 
Ὀδεη τγειμηαγκοά δαὶ 51. Ρδυϊ ἴῃ ἢἰ8 Ἐρίϑι]65 
ΑἸνΤΑΥ5 δρεᾶκϑ οὗἁ δι πη56} ὮΥ 5 Ἰδίετ ὨδπΊο. 
[1 ΠΙΑΥ͂ Ὀε οὐδεσυθαὰ 450 1μδἱ ἴδε ἐχργεββίοη 
ΒοΙῸ υβοά, “Α πιδὴ παρε Μαίζδονν,᾽ 18 ὁη6 
ἔτεα 6 ΠΕ υδοὰ ὈΥ ἴῃς Ενδηροὶ δὲ σσβεη ἴῃ6 
Ὠδηιο ἴπυ.5 ἱηϊγοάυςδά 15 ἃ βεοοηὰ ἤδηηθ. (( 
ςἢ. 1. τό, ἰν. 18, Χ. 2, χχυΐ. 2 ([86 ῥγορεῦ 
Ὠδῖηδ οὗ (αίδρἢδ8 δείηρ [08ὲρ}}); ΧΧΥ͂Ϊ. 14.) 

10. ἐπ δε δοισε. 1.6. ἴὰ Μαιῖδβενβ ἢου56, 
85 5 πηδηϊοσί ἔγοπι Κὸ νυ. 29. “Ηον πᾶ- 
ἴυγ} ἢ 81γ8 Ῥχοΐξδθοῦ Β͵υηΐῖ, “ῸΣ ἃ τηλη, 
βρεακίῃρς οὗ ἃ ἰγδηβδοίίοη νοΐ σοηοοτποὰ 
ἈΠΉ56 ΙΕ ἴο ἔογρεί ἴοσ ἃ πιοσηθηΐ ἴῃς σμασγδοίοσ 
οὗ [Πς Πἰδιοτίδη, δηὰ ἴο (δἱκ οὐ [6ϑβι5 εἰϊ(ἰης 
ονσι ἴῃ ἐδο Ὠοιβςε, ψίμουΐ [6] ν ]5 τοδάοσ 5 
ψἢο85 ἤουθὲ 1 ψγᾶ5. Ηον πδίυγαϊ ἔογ Εἰπὶ 
ποῖ ἴο ρεγοεῖνε (δαί [ΠΟ ν)85 γαζυθποαβ δηὰ 
ΟὐΒΟΌΓΙΕΥ ἴῃ ἃ ότι ψὨϊοῖ ἴο ἰΠ196}} νγᾶβ ἀεῇ- 
Ὠϊῶ δηὰ ρἰδλίη. 

11. εὐδὲπ ἐδε Ῥραγὶτεθ: “αὖ ἐ,.1 Ι[{ 18 ποῖ 
ΡῈ τηδῖ (ἢ Ῥδτγβοος ψουϊὰ τποχηφοῖνος 

[}15 ςδαρίογ. 

18. 1 «υἱ]} δαυέε »ιόγοῦ, απαᾶ ποὲ “αεγίβεε. 
ΝΕΙῸΣ ποτα ποσ ἰὴ ὯΝ οΥ ρίηδὶ Ἰὐρβῥ δὐεν 
Ἠοϑβεᾶ ἰς βδοσίῆος, της ἰ5 Οοά᾽β ογάϊπδηοε, 
ἴῃ 156} οοπάετηηεά, θὰ ΟΥἿΥ τβθη ἰἰ ΔΚ685 
(86 Ρίδος οὗ δἰρθεσ ἀυξῖε8 (ςξ, εἰν. χχὶϊ!. 23). 
ΤΕ πηρδηΐηρ οὗ [86 οἰτϊαϊίοη ΠοΓα, 45 ἰη οἷ. 
ΧΙ], 7, 15 ἴο τεῦυκε ἴῃς ῬΠΑτίβθε8 ἴον υδ] υἱης 
ΘΕΓΕΙΔΟΙΪΔΙ Οὐὔὐϑογυδηςθβ τόσο [ἤδη [ἢ 5δϊνδ- 

βδογίῆςς : ἔογ 1 ληῃι ποῖ Ἴοπιε ἴο οὶ] 
τῆς τρῃΐεουβ, ἔθυϊ βδἰπηοῖβ (0 γερδηῖ- ἃ - Τιας 
Δηςς. εἰ 

14 4 Ἴ  εη ολπις ἴο δίπι τῆς ἀϊ5- 
εἰρὶε8 οὗ ]οἤη, βϑαγίηρ, ἐΝΏΥ ἀο νψὲ " Μειὰ -. 
ἀπά τῆς Ῥλτγίβεοθ ἴμβε οἷκ, διυι (ᾺῪ ἴάκος. 
ἀ8ς1ρ1ε8 ἔλϑε ποῖ ἢ 33- 

15 Απὰ 7ε808 8.14 υἱπίο {δεπὶ, 
ὕλη τῆς ἙὨ]άγδη οὗ τῆς Ἀγ ἀοδθεγΓ 
τιουΓῃ, 48 ἰοηρ 48 ἴῃς ὑγάερτοοπι 18 
τ τῆσδ ἡ δὺς τῆς ἀδλγβ νυν] σοπα, 
ψεη τῆς ὈΠάερτοοπι 5}4]} θ6 τλίκεη 
τοι ἔδει, διὰ (δὰ 58}41} {ΠΕΥ 
ἔλβι. 

[ἴοῃ οὗἁ βἰποῦβ, οὐ σβαγυ ἰονγαγάς πεῖν ἔθ ον 
θη. ΒΥ β5βοσίηρ ἴπεπὶ ἴο ὃ6 ἰῃ [816 τεξρεςῖ 
ἰγδηϑζτοββοσβ οἵ Οοα δ ἰανν, οὔγ Ἰνοσγὰ οοηγΐοῖ 
[ποτὰ οὗἁὨ Ὀοίηρ 5: πῃ 615, 8ἃ5 τ.6}} 88 [6 ρυῦ]οδης 
σθοπὶ {ΠΕΥ ἀσθρίϑεα, 

ἐδε γίρδέεοι.} Νοῖ ἴἢδοβε 10 ἐϑίεετι [Π6π|- 
86 γεβ ΣΙρῃϊΐϊοοιβ, 825 ἴπ6 Ῥλασίθοοδ: ἴθς ϑυςδ 
ἴανο τι οἢ προ οὗ [πὸ οΔ]᾽ (ο τερεηΐδσοε, 
δηὰ (15 ἱηϊεγργείδτίίου Βδγα 5011 ἴδε μα- 
τα] οὶ οἵ [ῃς τος δνὰ ἴῃς δἰοκ. Ὑῆο ἀγρυ- 
τηοηΐ 18 δ ΗΠ ΠΕ οἶθασ ἴῃ 18 πδίιΓ] 56 ηϑς ; 
(ὃς ΕἸΤΕΙΕῚ 5 Γ|16}Ὲ ΕἸῸ, ΟἸῈ ΕἸΟΌῚ ἘΡΕΤ ΒΕ ΕΝ 
οἵ ἴδε ΟΔ]] ἴἰο τοροπίδηςεο; 88, 1 δε ψογα 
Ρεγίεςν τἰρΐθουβ, Βα τουὰ προὰ Ὧο0 ζσὸ"- 

ἴλης. Τμόβ6 ψοσγάβ ἀο τοί, οὗ οοὐυγθε, 
ΠΌΡΟΥ (πᾶ ΔΩΥ͂ τπιδῃ ἷ8 Ἶ 2, 
ΠΟΙ 18 δῦςδ ἃ ϑιρροβί[ἰου ΠΟΟΕΘΕΔΓΥ ἰὸ (δε 
ΤΟΔΒΟΏΪΚ. 

14. Τεη εα»ῃιξ ο δίγι, (οε.}ὺ ἴῃ 8[, Μαγκ 
[8ὲ ϑρεᾶκεῖβ τὲ τησπίὶοποὰ ἰπἀεβηίϊζοείγ, δηὰ 
νὐϊδουῖ ΔΩΥ ποίε οὗ ἔπιε: “{ΠΕΥ οὐπὶς δπά 
ΒΑΥ απο Πιπὶ." 81. [μκε᾿8 ἰδηγυᾶρε πῃ ἴπ6 
ΟΥΙΡΊΠΔ] 966 Ππὶ8 ἴο ἱπι|ρὶγ [ὃς δᾶπ|6 ϑρεβῖκοσα 88 
Ὀεΐοτγο, 1.5. [Ὡς ϑογίῦεβ δηὰ Ῥἢλσίθθοδ, ΟΥἨ δῖ 
Ιοδϑῖ βοπθ οὗ ἴΠπὸ ΘΟΠΊΡΔΗΥ ῥγεβϑεαῖ δὲ ἔπε 

ἴου5 φυεδίοη. Ὅς ἰδίζος ἰηζεγρτγεϊδιοη 
15 αυϊῖε σοηδίϑίεπξ ἢ ἴδ6 δοοουις οὗ δῖ. 
Μαῖίβον, νόθα τοσῈ ῥγοςῖδε ἰδηρυᾶσο Ρο9» 
8: Ογ ἱπάϊςαῖεβ ἷ8 ονστὶ ὑγεβϑοποθ οἡ [6 οζοῶ- 
δίοη, [ἰ }} Ὀεὲ οὐδεισεά [δῖ οὖν 1 οτγά 
ΔΠΒΥΟΙ 45 ἃ ῬΟΟΌΪΙΑΓ ὈΓΟΡΓΙΕΙΥ 45 δά ἀγοβϑοὰ 
ἴο ἴδ ἀϊδείρ᾽ε8 οὗ Ϊοῦη, ννῦο πιδά δἰπβοὶῇ 

Κοη οὗ [655 88 ἴς Βγίάδορτοοῦι. 86Ὲ 
Ἴδη 111. 2ὁ. Οἱ ἴδε ΤΠ τοΟποϊοχζίοδὶ ἀἰβ ΠΥ 
οοηηροίοα 1} ἴῃ 656 ἰηςἰἀδηΐ5, 866 ῃοίε δὲ 86 
οηὰ οὗ ἴδε οἰδρίεγ. 

16. ἐδεὲ εὐἐ γεν 9 ἐδε ὀγίδδεδα»εδεν.} [1 ε. 
[ἢ »τοοχηϑηιθη ΟΥ ἔπ οηάς οὗἩ τ[π6 Ὀτἀορτοοπι 
(ςξ, Τυάνξε8 χίν. 11), ψ8ο δοοοπιραηϊδὰ Πῖτ ἴο 
ἴα ἤουϑς οὗ ἴδ Ὀτγίάο, ἴο ὁβοογῖ ΠΟΥ ἴο δεῖ 
Ὡσνν ΒοΕ. ΤΙ δ τγᾶβ βυςοοούοα ὉΥ ἃ ἔεδαδι 
(Μεῖξ χχίϊ. 4; [υκὸ χὶν. ὃ; [οΒη ἰΪ. 8, 9), 
δηὰ νγὰϑ ἰδεγοῖοσγε ἃ [πὸ τηοδὶ ορροβεὰ ἴῖο 



Ι Όσ, σιν, 

νυ. 1τ6---28.] 

16 Νο δη ρυκίετῃ ἃ ρίεςε οἵ 'πενν 
βτσκεὰ οἷοι ὑπῖο δὴ οἱά ρδγπιεηῖ, ἔογ τδῖ 

νΠΟἢ ἰβ ρυζ ἴῃ το 411] ἰξ ἀρ ταἰκεῖῃ 
ἴτοπι τῆς ραγιιεηῖ, δπὰ τῆς τεηΐ ἰ8 
τηλήε ὑγοῦβα. 

17 Νείζπον ἀο πιεὴ ρυΐ πεν ψἱπς 
ἰηῖο οἷά δοῖι]ε8 : εἶδε τ Βοι]εβ 
Ὀγεδῖς, δηά τς τυίης γσυηηείὰ οι, Δηά 
1με Ὀοιτ!εβ ρεγίβῃ : δῖ ἘΠΕΥ ρυΐ πεῖν 
Ὑπὸ ἰηῖο πεν Ὀοίί,ε8, Δηά ὈοΓὴ ἂἵς 
ΡΓεβεγνεὰ. 

18 ΦἈἸΎΨΉΙε Πα βρᾶκε τῆςϑε τπΐπρ8 
ὑπο τ επὶ, ὈΕΠο]4. ἐΠεγε οδπις ἃ ςεῖ- 
ἴλη στυΐοσ, δηά υγογβῃίρρεά πὶ, 88γ- 
ἵπρ, ΜΥ ἀλυρῃίεγ ἰ8 ἐνθη ποῦν ἀεδά : 
δι σοπια ἢ ἴΔΥ τῇγ μαμὰ ὑροη ἢεῖ, 
Δπά 8ἢς 5}4]] Ἰὶνς. 

19 Απά 7Ϊεβι8 ἅγοβε, δηά [Ὁ] ον 
δϊπι, ἀπά .9 ἀϊ4 ὨΪ8 ἀϊδοὶρ 68. 

20 ὅ Απά, ὈεΒο]ά, ἃ νγοπιδη, νοὶ 
γγΔ5 αἰδοδϑεὰ στῇ δὴ ἰβϑδις οἵ Ὀἱοοά 
ἔνγεϊνς γεᾶγβ, σης ὈΘὨϊπά λέηι, δηά 
τουςῃεὰ τῆς Παπὶ οὗ ἢΪ8 ραγπιεηῖ: 

21 ἔογ 8ὴς ϑαϊὰ υυϊτπη μεγβοὶς [ἢ 

λϑῦηρ δη τηουγηΐηρ. ὙΠ ττογάβ 2δε ὀγίαάες 
ζτοορς “δα δὲ ἑαάεη ,ογε ἐδεηε ατὸ τα ἢγϑῖ 
Δ υβίοη ἴο Ηἰδ ον ἀεδῖδ πδάς ΟΥ̓ ουν 1, οτὰ 
ἴῃ τιῖ5 Οοϑρεϊ. 

10. Δο »εαρ ριεδέεί δ ἡ βίεεε Κ᾽ πεεὺ εἷοδ, 
{πε} ΎΒΟ πηοληΐηρ ΟΥὗἩἨ Ὀο[ (6 ΓΟ] νης 

ἐγ πιὰ 5 18. ΟὈΥΟΙ ΒΥ [6 846. ΤῈ ΠΕ 
πε οὗ ΟΠ γ βίη! Ἵδηποῖ δε δάαρίεά ἴο ἴῃς 
οἰὰ ἕογη οὗ υἀδλιδηι. ΤΆ Ι5 ἀο068 ἠοῖ ἐχοϊυάδ 
ΟΒΙΞΌΔΌΪΥ ἕγοπι Βανίηρ ἰῖ5 οσσῃ στίϊεβ δηά 
φΑβυμυϑοῖι λοὺν οὕγῃ ἴδϑ(β δηά ἔεϑδναϊβ ; δυΐ 
ἴ8εγ πιυϑξῖ δε δυςἢ 45 οογτεβροῃὰ ἴο ἴδε ἀ59- 
απηςῦνο οματγαςίοῦ οὗἩ ΟΠ γσείλπιγ. ΤΏς ρῥίθοθ 
Οὗ πεν υπάγεββεά οἱοίι ΟΥ̓ 115 ψεὶρδῖ δπὰ 
δίσεηρτς ν0}}} ἴοασ (Π6 οἷά νοῦ ἴο τδιςἢ ἰδ 15 
«ἰδοῦ ΤΠῈ πον ψ|πῸ ἔσστησηϊίηρ, Μ1}} 
Ὀυγϑοὶ [6 οἷά Ἰολξδογη δο( 68, τυ ῃῖςἢ τὸ ἴοο 
τοᾶκ ἴο Βοϊά ἰ, ὙΠῸ δάἀάϊπίομαὶ πτοσγάβ οὗ 
δῖ, ΓὺΚὸ ν. 39. ἄο Σ ΟΠ νὰ (85 
ἱπίετρτγείϊδιίοη ; ἴδε οἷά υγηε 5.}}} γεργεβεηῖβ 
7υάλιΞπι δπὰ ἴδε πεὸνν (ΒΥ ΞΕ ΔΠΙΕΥ ; δηὰ (ἢε 
ΤηΘληπρ 5 [αἱ οης [ταἰποὰ ἰη δηὰ ἀσνοίεά ἴο 
[δε ἴοστῃβ οὗ [6 οἹά τοὶ σίοη, τν}}} 6 τπηδῦϊς 
ἴο ἀρργθοίδίο ἴδ βρίγὶς οὗἩὨ [6 πεν. ΤῈ οἱὰ 
5. ποῖ δεξίοσ ἰπ [0561 Ὀὰϊ Ὀεξίοῦ ἴῃ Ϊ5 6ϑ5ι}- 
τιδύοη, ΤΠδ οἴδογ ἱπιογργείδιίοη, πῆϊςι τὸ - 
ξατά ἴ86 ἀϊ8ς 1} ρ1]65 45 ἴπ6 οἷά γψαιτησηῖ, ὅζο., 
πῆς ολπηοΐῖ δὲ οὔσθ ὈΘΑΣ ἴΠ6 πον σε ζίοη 
ἴῃ 19 φοτορ εἴθπαϑβ, 15 8 1658 ἡδίυτα]. 

18. α εεγίαῦνε ἐγῥει 7αΐτυδ, ἃ τιον οὗ (δς 
ϑδγηλξοχζιο, 58ειὲ Μαζκ νυ. 22; [ὑκς υἱϊ!, 4:1. 

51. ΜΑΤΤΗΒΡΨ. ΙΧ. 

1 τοᾶῦ Ὀυῖΐ τους [Δ]8 ρατηεηῖ, 1 
8141} Ὀς “ΠοΪς. 

2χ Βυχῖ ΪΞεβι18 τυγηεά ἢἰπὶ δϑοιυῖ, 
αηὰ ψῆεη πα 847 δεῖ, ἢ 8416, 
Ὠαυρῆῖοτ, δε οἵ σοπχίοτί ; τῇ 
πέτς Βαῖῃ τηδάς ἔρος γνῇο]α. τ 
τε ψγογλδη νγᾶ8 πγδάς ψῃοἷς οι τμδῖ 
δουγ. 

22 Απά σβεδῃ 6808 οᾶπὶς ἰηῖο [ἢς 
ΓΙ εγ 5. ἤουξα, δληὰ 8λνν ἴῃς πληβίγε 8 
δηἀ τῆς Ρδορὶς πλλίκίπρ ἃ ποῖδβδ. 

24. ε 54]ά υπῖο τῃςδπι, Οἷνε ρἷδος: 
ἔογ τῆς πιδίὰ 8 ποῖ ἀελά, θυ 8]δερειὶ. 
Απὰ τλεν ᾿ἰδυρηςα Πϊπὶ ἴο βοογῃ. 

25 Βυῖ ψῇεη ἴδε ρεορὶε νψεῖς ρυΐ 
ἴοσιἢ, ἢ6 σψδηΐ ἰπ, δηά τοοῖς Ποῦ ὉΥ͂ 
τὰς Πδηά, δηά ἰῆς πιαἰά Ἄγοβε. 

47 

26 Απὰ "τῆς ἕλῃς δοίοοῦ νγεπῖ ἐΟε, ἐλὲς 
δΔυτοδά ἱπίο 411 τῃδὲ ἰδληά. 

2) ΝΠ Απά νψβεπ |εβ8ι8 ἀερατίεά 
ἴδεηπος, τχὸ Ὀ] πἃ τδη ΦΟ]Ϊοννεὰ Πϊ τ, 
οΥγίηρ, δηὰ βαγίηρ, 7Ἴομ 8οη οἵ ᾿Ὠαν]ά, 
ἢδνε ΠΊΕΙΟΥ͂ ΟἹ 8. 

28 Απά ψῆεῃ Πα νγὰᾶ8 σοπὶς ἱπίο 

Τῆς οχδοῖ ροδοη οὗ [πε οὔῖςον ἴπ8 ἀοαὶν- 
ῃαϊοά 15 ὑποοτίδἰη. ὙΤΠῈ δγηδροριοα ἸΕΙῸ 
ΕΟΏΘΓΑΙΙΥ σονεγηεὰ ὃὉγ 4 οὐ]εξε οἵ εἰάεγβ(πρεσ- 
βύτεροι, (ΚΕ Υἱῖ. 3.) ὑπο Γ ἃ Ἰάδηξ 8ρ6- 
Ἔρ ἀεβίριδίεα 43 ἴδε γμδεγ φΓ' :δὲ ϑγπαρορμε 
([μυκε χίλ, 14; Αςἰβ χυΐ!. 8). ΤΙ β ἴοτπῃ, 
πουνένεσ, ἰ8 αἰδοὸ υδοὰ ἴῃ [δ ῬΌΓΑ] Πυπλθετ, 
ῬΤΟΡΘΟΙΥ οὗ ἴῃς σοὶ ον (Μασκ νυ. 22; 
Αςᾷ5 χὶΐ!, 15). Νοιν  ιοιαπαΐηρν [6 Ὠδπὶς οὗ 
εἰάεγι, ἴξ ϑοοῖηβ (δὲ γουηρ το ψΕτῈ δά- 
Τα 55:06 (ὁ [ς ὈΟΑΥ, ἴδ γοωπν νιαπ οὗ Μαῖϊ. 
Χῖχ, 20 θείην οἰ ἰοὰ ἃ γκίκν, [κα χυῇ!. 18. 

ἐυεη ποαὺυ ἀεα4.1 886 νγδβ ἠοῖ γεῖ δοῖι8}} 
ἀεδά, δυΐϊ οὐ ἴδε ροϊηϊ οὗ ἀδδίῃ : 8εὲ6 Μᾶγ 
Υ. 122. 81. Μαίίπον, τῆο οὔ ἴΠ6 5Θυῦ8ε- 
ὑδηΐ τηδββαρο ἔτοιῃ ἴδ ΓΌΪΟΙ 5 ̓ουβ6, ρῖνοϑ 

ἴἢε δοοουηΐ ἰηῃ ἃ 5υςείηςϊ ἔοττῃ, δηςοραίίην 
(ἢς τηοητοη οὗ ΠΕῚ δεϊυδὶ ἀθαῖῃ. ΤΣ Βοδὶηρν 
οἵ τῆς ψνοπηδη ἰῃ πὸ [ΟΠ] ον γεῦϑε8 18 4150 
παιταϊεα ϑβϑυςοίηςῖ]Υ πότο, δηὰ τλοσὰ ἐ}}γ ἴῃ 
81. Μασὶκ (νῆοσε 86ὲ ῃοίς5), δηὰ 51. [Κο. 

24. ἐ- ποὶ ἀεαά, δωΐ ΠΡ ΤΡ. Νοῖ ᾿ΠοΓΑΙῪ 
«“ἰεερείδ; Ὀυῖϊ ΠΟΥ ἀδαῖῃ 15 ΟὨΪΥ, 45 1 ψεσε, ἃ 

ἔτοιῃ τυ ΠοὮἢ 8ῃ6 ἰ8 ϑοοη ἴο ανγᾶκε. 80 
1 5 8114 οἔὗ 1,μἀζαγυδ, [ομῃ χί. 11. 

17-.8. ΝΟΚΚΒ ΑΝῸ ῬΒΕΑΟΘΗΙΝΟ ΙΝ 
ΟΑΙΙΕΕ. ͵ 

47. ἑαυο ὀίπαά »""η.] ΤἘ15 δῃηὰ Ῥγοῦδγ 
ἴδε [Ο]ονίης τιΐγαοὶο ἃγὸ σεϊδίθα ΟἿ ὉΥ͂ 
δι. Μαῖΐῖμβενν. Ὑνο ]πὰ τρρ ἅτε δι ῦθε- 



“Ἰιΐο σσ. 
14. 

48 51. ΜΑΤΤΗΒΡΝ. ΙΧ. 

τῆς Βουβε, [η6 ὈΠ πὰ πηδη οδηϊα ἴο 
ἢΐπὶ: πὰ |6ϑι.8 541 ιηΐο τῆεπι, Β6- 
Ἰΐενα γα τηδξ 1 δπὶ δϑϊε ἴο ἀο {ἢ ϊβ8ὴ 
ἼΠΕΥ 564 πηῖο Πίηι, Ὗελ, [ροτά, 

29 ΤΏεη τουςπεὰ ἢς τῆ οἷγ Ὄγεϑ, 
βαγίπρ,, Αοοογάϊηρ ἴο γουγ ἐδ ἢ Ὁς ἰξ 
πηΐο γου. 
Ῥ Απά τἢεὶγ εγεβ ψεῖε ορεπεά; 

δηά εβιι8 γα ἰγ σμαγρεά ΠεΠὶ, 58γ- 
᾿Π ἴηρ;, 866 2ἠ4΄ πο πηδῃ ΚΠΟΥ ἐξ. 

Γὰ 

1 Βυῖ {ῆεγ, ψἤεη ΤΠῈΥ ἡψεγε ἀς- 
Ραγίεά, βργεδλά δυγοδά ἢῖ8 ἔδπις ἰῃ 4]]} 
τῆδξ σου 7. 

22 5Ὰ5 {εν νγεπὶ ουΐ, δεΠο] ά, 
ΠΕῈΥ Ὀτγοιρῆς το ἢΐπὶ ἃ ἀππὶ πλδη 
Ροββεϑϑεα ἢ ἃ ἀεν]]. 

4 Δπά ψῆδη τῆς ἀδ6ν]] νγᾶβ οδϑῖ 
ουῖ, τῆς ἀππηῦ 8ρᾶκε : δηά τπε τὰυ]τ|- 
τυ 65 τηδγν θεά, βαγίηρ, [τ νγὰ8 Πεναῦ 
80 ϑ86εῃ ἴῃ [β8γδεὶ. 

ΠΌΘΠΕΥ δεαϊοὰ δ [εῖοπο (Μαῖι. χχ. 30; ςξ 
Ματῖκ χ. 46: ἴκκο χΥῇῖ; 35), δηᾶ ἃ ἀεπηοηΐδς 
ὉΠΟΥ͂ 5:Π}112. οἰγουπιδίδηοοβ 0 ἴπ6 ργεδεηΐ 
ςᾶ86 (Μαῖί, χὶϊ. 22; [υκὸ χὶ. 14). Βοῖϊι [Π686 
ῬΑΓΔΪ16] ο8568, ΒΟΎΈΥΟΥ, ἅγ σεροαϊθαὰ ὈΥ {6 
5816 Ενδηρο ϑί 845 ἀϊδείηςς οσουττοηοοβ. [ἢ 
ἢδ8 Ὀδοη ἃ πιδίζεσ οἵ οοηϑίθγαῦϊα ἀἰβουβίοη, 
πονγονυοσ, τβοίμοῦ (86 οᾶϑ6 οὗ ἴδ6 ἀυπὶῦ ἀ6- 
τηοηΐδο ({ὑὑκὸ χὶ, 14) 5 ἰἸάοης8] σὰ [86 
ΡΙΕΈΒοηΐ σγϑοὶο οὐὁἨ ἩῸ (ηαϊ οἵ οἷ. ΧΙΪ, 22. 
ΓΒ 5: ΠΔγΥ οἵ ἀεῖλ1}8 15 ἰῃ ἕδνουσ οἵ (ἢς 
ἰδεῖοσ δυρροβιοη, Ὀυϊ ἴῃ ΠΒΣΌΠΟΙΪΟΡΥ οὗ [6 
ΠΑΤΤΑΤΙΥΘ ΤΏΔΥ ΡΕΓΠΔΡ5 6 ΠΊΟΓΕ ΕΑ5}}ὉΥ ἀστδηρσοὰ 
Οἡ ἴδε ἔογῃιοσ. Κυδῆξ ( (Βγοηοϊορίο υ. Ηδτ- 
ΤΑΟΏΪΘ,᾽ Ρ. 85) ἄγζυδβ δἵ ἰοηρῖβ ἴῃ ἕδνουσ οὗ 
ἴδε ἴοσηον υἱὸν. Ηδθ ὧἀβ ἴῃ6 ρῥγεδβοηῖ 
ΟΠαρίοσ 45 ἃ ὑγίοξ Ὡδγτγδίϊνε οὗ οὐὗῦγ [οτὰ 
δεῖβ, 8116 οἷ, χΙϊ, τεϊδίες ἴῃς πχοάς ἴῃ ψνΒὶοἢ 

[ν. 29--.8. 

44 Βυῖ τῆε Ῥαγίϑεεβ 844, ὅε 9 εἱ. 15. 
οᾶϑίειἢ οὐξ ἀδν!}]8 ζῃγουρῃ τῆς ρῥγίπος δία :. 
οὗ τῆς ἀ6ν1]8. τὴ ρος 

35 “Απά Ϊεβι5 γεπὶ δδουΐ 411 {πὰ Σξ, ιν ς 
οἰτίεβ δηά νἱ]]αραβ, τεδοῃηρ ἴῃ ἘΠΕΙΓ 6. 
ϑΥΠΔρΌρτιε8, ἀπά ργοδοπίπρ, τῃε ροβρεὶ Στ "Ὁ 
οὗ τῆς Κίπράοηχ, ἀπά Ἠεδ]ηρ δ γΥ 
β'σ Κη 688 βερΙ ΘΥΕΙΥ͂ ἀΐδοαβα διηοηρ ἴῃς 
Ρεορὶε. 
6 4“Βυῖ νβεη ἢε εν ἴῃ 6 πγ0]- 4 Μαιῖ ε. 

εἰτιάε8, ἢς νγα8 πιονεὰ ὑυἢ σοπιρα8- ὅτ. 
ϑίοη οἡ ἴδεπι, Ὀεσαυβε {ΠῈγ ᾿ΑΪπτεά, ἐδ οὐ αν 
Δηα ἡχεσε βοδίζεγεα δργοδά, “25 88εερ ρμέπίρα 
δανίηρ πο βῃερῃοετγά. τ 

 ὙΠδη 8811 ᾿ς ὑπο ἢ]8 ἀϊ8- 
εἰρίεβ5, Ζ ἼΤΒς μάγνεϑὲ ἘΓῸΪΥ ἐς ρΙοπῖο- 
οὐ, δυῖ ἴῃς ἰαδουγοῖβ γε ἕεν ; 

48 ΡΥΔΥ γε ἱπετείοσε τῆς 1 ογὰ οὗ 
ἴῃς μαγνεβῖ, [πᾶ ἢ6 ψ1}} 8επὰ ἔοτ 
ἰδϑουγογβ ἰηζο ἢἰ5 ἢαγναϑῖ. 

7 ἴαικε τὸ. 
ΓΕ 

Ηε ννᾶ8 τϑοεϊνεὰ ΟΥ̓ [ες ρεορὶς, υπάθσ ψἢϊοὰ 
υἱὸν ενοηΐβ οὗ ἀἠπἜεγοης ἀδίοβ ἅγὸ οοὺῦ 
ἰορείδοσ. Ἠς τοραγάβ ἴῃς παγγδίΐνο οὗ οἷ. χίϊ, 
48-45 8ἃ5 ΟΠΣΟΠΟΪΟΙΟΔΙΪΥ  εϊοηρίης ἴο [δ 5 
Ρίαςο, Ὀυζ εὦ ἴῃ δοοοσάδηςθ 1 [ἢ 
δῦονε ἐδβῖίρπ. Α δἰπην υἱενν ἰ5 (κοη ὉΥ 
Τἰβοδβοηδοτέ, “ϑυπορϑὶβ Εσυδηροὶςα,᾽ ὃ 47. 
Βυΐ οὐ {Π6 ννῇοΐο ἰ ϑϑοβ δεῖίον ἴο δάορϊ 
(ὴ6 οἵδεῦ νἱενν δὴ ἴο ἀείδοιβ. [6 ῥσγεβεηϊ 
Ρᾶβεξᾶρθ 50 ἔὰσ ἔγοπι ἴδε ρεγίοὰ ἴο ὙΔΙΟᾺ τ 
ΠΕΥΔΙΠΙΥ 866 πι8 ἴο δοίοηρ. ΟΕ Βρ. ΕἸΙΠοοῖ, 
“Ἡϊϑι. [,οςῖϊ.,᾽ Ρ. 258. 

86. Βιυὲ «υδὲη δὲ “ἀαὖ δὲ» δε. ΤΊΝΘθ6 
γΟΓ568 δμου]ά ὕε ἱποϊυἀοἀ ἰη (πς ὉΠονίης οΒδρ- 
ἴεγ, θείης δὴ ἱπιίσοάυςτοη ἴο {πὲ ϑεηάϊηρν οὐ 
οὗ [Ὡς ΤΓΝνεῖνε, ἠὲ 45 5ἰπι}] αν ννογβ ἅτε υβοὰ 
ου ἴδε βεπάϊης ουζϊ οὗὨ [Π6 δανυθηίυ, [κε χ, 2. 

ΝΟΤΕ ΟΝ ΤῊΗΒ ΟΓΗΠΕΟΝΟΙΟΟΙΟΘΑΙ, ΟΚΘΕΕ ΟΕ ΟΒΑΡ. ΙΧ, 

ὝΒΕΓΟ 8 σοηϑίογαῦ]ς αἰ ΒΠ ΌΪ Υ ἰπ [ἢ6 8τ- 
ΤΑΏΡοΙηΘη οὗ ἴΠῸ ἀνοηίβ ῃαγγαίοἃ ἴῃ (ἢ]18 
οδαρίοσ. ὍἘα παυγαῖίνο ἔγογη νεῦϑα 2 ἴο γϑῦβ6 
9. ἰποϊυβῖίνα σδὴ ΒαγΪγ δ6 τοραγάθα 45 οἴδπιοσ 
ἴδῃ Τσοπίϊπιου, ἴα βλπη|6 οὐθηΐβ θείης Π8Γ- 
Γαῖοά ἴῃ ἴδε βᾶπηα ογάεγ ὈΥ 8ι. Μασγκ δηὰ ὅι:. 
Ι͂κὸ., Ακαΐη, ἴῃς ποῖο5 οὗ {{π|ὸὲ δὲ συϑῦβοβ 
14. 18, 27, 32) 566πὶ ἴο δῆενν (Παϊ (ἢ6 φυφηΐβ 

πὶ ΕΓΒΘ 10 ἴο ψεῖβα 34 ὅγε στερασδεδ ὉΥ 
δῖ, Μεαίζδον, 85 ὁσουγτίηρ ΘΟΠΒΕΟΌΨΕΙΥ ; δηά 
τ ΟΣ ΘΟ σ, ἰἦ ἴμ6 Ενδηροὶ δε Ὀ6 [ἢ 884π|6 ροῖ- 
δοὴῦ 8ἃ5 Μαϊζμεν (6 ρυδ)ίςδη, ἱπ δῖ5 οὐνῃ 

ΡΓΕΘΟΏΘΘ 848 ἃ ΜΪΠπ6855, Βυῖ [π6 παιταῖϊνο οὗ 
5. Μασκ δηὰ 51. [Κ6 ϑθοπβ ἴο τεαυΐσγε [ἢδῖ 
ΨΕΙΒ65 183-26 Βῃοιυ]ά ἔοϊϊονν ἱπητηθ δῖον δἴοῦ 
[6 οηά οὗ ςἢ. νἱῖϊ., ἀηά τπαἴ γογϑοβ 2.17 δουϊὰ 
ὈῈ Ρἰδοεὰ δ ἃ πηυςὶ δαγ!ϊοῦ ρεσοά. Ὑεῖ 11 ἰ8 
Ὀοΐνοοθη σοῦϑο 17 δηὰ νοῖβο 18 {παὶ ἴδ6 ἴδπ"» 

ΤΑΙ βιιοςοββίοη 15 πηοβέ βίΓΟΏ ΡΥ πιαγκεα, δηὰ 
ἰηάουβ ὺ8 ἔγογῃ (δκίηρ σεῆιρε ἴῃ [6 ὉΒΌΔΠΥ͂ 

ὈΠΟΒΓΟΒΟΙορίςΔ] ιταηρειηθηί οὔ ϑι. Μδίμπον8 
Ὠατταῖῖνο. ΤῊδ ΟἿΪΥ ρίας δἵ υνῃϊς ἢ 1 Θθοτη5 
᾿μρρλνα ἴ(ο δυρροβε ἃ ὕσγεαῖκ ἰῃ 186 86.638 15 

ὙΘΘΏ ΥΟΙΒΕ8 9 δηά 1Ιο; δηά ρῥουῆδρ5 [Π|6 



Υ. 1- 2. 

Ἰεδδὶ υἱοϊεηῖ Ἰδηδίίοη 15 ἴο δυρροθε ἔδαῖ 
ἔξαβὲ ἴῃ ον5 ουδὲ ἀϊά ποὶ ἱπη- 

στρογ ΤΌ] ]ονν Β158 ο8]1, θὰξ (μα [6 ἔνο 
ουρηΐβ, ἔγοῖλ [ΠοΙ͂Γ σοηηοοϊοη τ [δ 6 βδᾶσηθ 
Ῥέτβοῦ, γογα στουρεά ἰορεῖβοῦ ἴῃ Δη οτὴρηδ] 
ἩΔΙΤΔΌνΟ, ογὰὶ οὐ υσκίθη,  ΒΙῚΟΝ ἴῃ [ἢ]8 οὯδ6 
[5 Ὀδθῃ [Ὁ] ονσοὰ ὉΥ 41} (δε [γος Ευδηρο ἰβίβ. 
Οη 1.5 80 ὕοη, ἔπε ουγε οὗ [ππῸ ραγαϊγᾷς 
δηὰ [6 ΟὟ οὗ Μαίϊβονν ν"}}}] ῬΥΟΡΕΥ͂Υ σοσβς 
ὝΒΟΙΕ [ΠΟΥ ὅτε ὑ]δοοά ὮὉΥ 85:. Μαγκ δηὰ ϑιί. 

ΟΗΑΡΤῈΒ Χ, 

: Οὐγίδέ “ἐναίκιδ »ρεἰ ἀΐε ποώνε ἀῤοείζεν, ἐη- 
αὐῶρηρ ἑάσρε τοῦ δοιὼ ἰο ὧδ »εῖϊγαείε;, 
5 σὲ ἑάδας ἑάεὼω δἤσγ χε, ἐεαελείλ ἑλόνε, 
16 εοο»εογίκίλ ἐάρρε σραΐϊί φεῦ ΠΟ : 
40 απο ῥγονεξεείά α δίκσεμρ 9 ἑάοτε ἐλαΐ 
γεεεῖοε ἐλέηε. 
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τὐκὸ; Ὑ8ΠῸ (δς θὰ νκρβς ὑμῦοι ἀἰδοοῦγοοβ ὃ6- 
ἰοηξ ἴο ἴδε ἰδίετ βοσίεβ οἵ Ἴνθηΐϑ, ἱπηπηθαϊδίθὶν 
ῥτεοδαϊης ἴδε ταϊβίηρ οἵδε ἀδυρμίοσ οἵ [αἱσγυβ. 
ΤΓὮυΒ ἰη δῖ. Μαιίδπον [6 δοςοιηΐ οὗ ἢ15 οὐσῃ 
(811 ἀπά ἴῃς ρῥγεςεαϊηρ συγε 5 ροβίροηδά ΒΥ 
δι! δοὔοη, 45 ἴ ψοτο, ἴο ἴδ ἰαΐοῦ ἀϊβοουγϑοβ 
ἴῃ ἢΐ8 Βοι5δ6, ΜΜΕ116 ἴῃ τἰ6 ΟἾΠΟΥ Ἐνδηρε 5 
[86 ἄϊροοιιγθεβ 8 δηϊεραῖθα ΟΥ̓ ἃ βι πη ατ 
αἰ φοζίοη ἴο (δ 6 64]}. 

411 τηδῆηεγ οὗ 5: ο κῃ 688 δηά 4]} πηδῆηοῦ 
οὗ ἠϊδβεδβε. 

2 Νον ἴδε πφπιε8 οὗ τῆς τννεῖνα 
ΦροβίΪ68 4φῖ ἴῃεβε ; ΤὩς ἢγβῖ, δίπιοη, 
ννῆο 15 ο4||ςἀ Ρεζογ, δηὰ πάγον 5 
ὑτοίῆογ; ]Δ4π|65 206 ;9η οἵ Ζεῦεάες, 
δηά [οῇπ ἢἷ8 ὈγοῖθοΥ ; 

“ Ματὶ 3. ΝῺ ἐνῆδη ἢς δά ολ]]1οἀ υηΐο 
ἐδοῦε ἀϊπι ἨΪ8 ἔυνεῖνε αἰϑοῖρὶς8, ἢ 
ιΟτ, σνες. γᾶνς ἴπεπὶ ρόονγεῦ 'ασαίμεί ὨΠΟΪΘΔη 

4 ΡὨΠΙρ, δηά Βειιβοϊοηχον ; ΤΠο- 
τλ3, ἀπὰ Μάδίοενν τῆς ρυθ]ίσδη ; 
]αυγοβ δε τοῦ οἵ ΑἹρῆξει8, δηά [,εὺ- 

δρ᾿ ΠΏ, ἴο ςαϑὲ ἴπεπὶ ουϊ, 4ηἀ ἴο 64] 

ΟΗΑΡ. Χ.---:-τἸό. ΤῊΕΞ ΜΙΒΒΙΟΝ ΟΣ ΤῈἙ 
ἈΡΟΒΤΚΕΒ. 

1. “πὴ «υδὲκ δὲ δαά εαἰ]ἰρά, (5.7 ΤΆὨΪ5 ἰ5 
[6 βΒτῖ πγϊϑϑίοη οὗ [6 Τ ννεῖνο 88 ὑρσοδοῦ 
ἴδε Οὐοβρεϊ, ραγα]εὶ ἴο Μαζγκ νἱ. 7; [χὐκὸ ἰχ. 
1. Τῆς πᾶπι65 οὗ ἴδε Δροβίϊε5 ἅγὸ ρίνε ὃ 
δῖ. Μαγκ δηὰ 81. [υκὲ ἰη σοηποοίίοη Ψ]] 
τοῖς ἢχϑὶ δρροϊηπηθηῖ,. Οἵ Μδγκ ἢ. 14-10; 
1υκο νἱ, 112-16. ΟΔΙ]ρδ οὗ ἤἢνε ουΐ οὗ ἴδε 
Ύνοεϊνο δᾶνα Ὀδεη τηρηϊ οηεά ΕΥ̓͂ 81. Μαίίζδιον 
ῬΓΕΥΙΟΟΞΙΥ ; δεὲ οἷ. ἰν. 18, 21, ἰΧ, 9. 

2, αρουἶ..)ὺ ὙἨΐ5 πᾶτμς 15 ἢονν τηβη!Ποηεα 
ἔον ἴ!ε ἤγσι ὈΠπῚ6 ἃ5 [6 ργοροῦ ἀοπχηδίίοη οὗ 
δοδβο ἀϊ9ς1 0165 0 ΕΓ 14}}7 “ἐπὶ οἱμὶ ἃ5 
[ολσθοσβ. [{ τῦᾶϑ ἃ ἡδηδ ζίυθη ΟΥ̓ ΟὟΓ [οτὰ 
Ἡ π36 1 οἰἴΠοῦ ἢονν ΟΥ̓ Οἢ ἴπδ οςοσδδίοη οὗ 
Ἐμεῖγ ρσενίουβ ϑβεϊεςίίοη, [υκε τἱ. 13. 1 ἰ5 
δοιιείπιοβ δρρίϊεὰ ἴο ΟἸΒΕΥ ΡΕυβοῦβ δοβδί 65 
τε Τ νεῖνο, 45 ἰῃ 2 Οοσ. υἱ. 21; ΡΈΣΠΡ. 11. Ἂς 
(( Ροῖὰ ψἈ]ςἢ Ρ]δοο8 [ 18 τεπάεγοα γι" π9:6)} 
ῬΟΒΕΙΌΪΥ 4150 (βουνὰ Βετε ἴδε ἱπξεγργεϊ δου ἰ8 
ἀουδιδι}) Ἀ οπιδῃ χνὶ. 7. 

ϑένιοη, αὐδὸ ἐς εαἰϊεά Ῥεῖεγ.) Οτ, ζεῤδα-, 
ΒοΙὰ πλπιο5 μανυϊης [Π6 δατὴς βισηϊβοδίοη, [Π6 
Οὐδ ἰῃ Οτεοκ, τὴς οἵδμεῦ ἰῇ Ασζαπηαῖς. ΕῸΓ 
(06 οσοδϑίοη οὐ νυϑοῖ [18 πᾶπὶὸ νγὰ8 ἤγϑοϊ 
ΔΡΡ Θά, 8.66 Ιοδη ἱ. 42. [{ ψουἹὰ 5866η), 
Βονοτοσ, οι Μαγκ 1]. τό, [δὲ [ῃ6 Ὠδπια 
πιο οποά ὉΥ͂ δηςοϊραϊΐοη οὐ Ῥεῖογ᾽β ἤγϑβίι 
τοοοῖηνς τιῖ οὖν [οτὰ ννγᾶ58 οὶ βίνθη 85 ἢ}15 
5112] Δρρεϊδιίοα 11 8 ἀρροϊπίπηθπξ 85 8ῃ 
ἀροβίϊο. [τ μδ5 Ὀδεη οὐδδβεσνοὰ [μα 51. Μαγκ 
ηὰ 8. [μ|κὸ δἰνναῦδ οἸΔΡΙΟΥ [86 πδηῖς .οὗ 
δἰπιοη δείοτγε {Π|5 ρετοά, δηὰ [δὶ οὗ Ῥεῖοσ 

λίαο 7::1.--- νοι, 1. 

δῖ οὗ Ἀᾶσε 

δαέυ5. νγῆοβε βυγηδπλα νγ48 ΤΣ δά δι; 

δου τ, νῆσγοδ 81:, ΜΔ ον, το ἀοοβ ποῖ 
τηοηοη ἴδε ἤγδί φρροϊηϊμμεηΐϊ οὗ ἴπῸ Τ νεϊνς, 
11.365 ἴΠ6 Ὡδπηο οὗ Ρεῖεῦ το ἴδε γϑί, Οὐ" 

Μεαῖϊ. ἵν. 18 ψ ἢ Ματκ 1. 16: 01 ν΄. 4. 
866 Οτόβννο } 5 " Π᾿ϑϑογί ὕοηκ,᾽ νοὶ. ἰϊ. Ρ. 44. 

8, Βανι δοίογιοᾳμ.) δε “ον Ὁ Τοίριαὶ, ΟΥ 
Ταπαὶ (εἶ. [ο5.. χν. 14; 1 88π|, ΧΙ, 17; 

ὶς, ποΐ ἃ 
ῬΙῸ ὁ 58Π1|6 45 
Ναῖδδηδοὶ, νῆο ἌΡΡΟΑΥΒ ΠΌΤ ἰοδη χχὶ. 2 ἴο 
αν Ὀδοὴ οπὸ οἵ ἴδ Τνεῖνο, δηὰ ψῆο ἰ5 
τηοηςοηδαὰ ἰπ ςοπἰυποίίοη στ ΡΠ] ([οὁδη 
ϊ. 45) 485 Βαυιβοϊοτμεν ἰ8 ἰπη [πὸ ῥγόδοηΐ δηὰ 
ΟἴδοΥ [1515 οὔ [ῃς ΑΡροβεὶεβ. 

Μαϊέδεευ ἐδε ῥεῤἰεαπ.) τ ἰδ ΟἿΪ ἴῃ 8ῖ. 
Μαιδονβ οὐγὴ 1151 [Παὲὶ [18 ορίμεῖ 15 δη- 
Ὠεχαά ἴο ἢἷβ8 Ὠδπιο, ἰἀθηςἔγίηρ πὶ ἢ τΠ6 
᾿βῥοι τηθητοησά ἴῃ οἶδ. ΙΧ. 9. [η [Π6 ΟἴΠΟΓ [1518 
6 5 ρἰδοςὰ Ὀείογε ΤΙ ΒΟΙΆΒ; ἤοσο, δῆῖοσ Ὠΐπ,. 

αν»ιος ἐδὲ :οη5 9 Δῥῥαει..Ἵ Οὐ ἴδε ΘΟ ΠΕ Υ 
ΟὔΠ6 πληι68 μἰῤῥαι δηὰ Οἴοῥας (το Οτοοκ 
ἔοτταβδ οὗ οὔθ ἂπάὰ (Π6 βδῆς Αὐδπιοϑη ὩΔΠῚΘ 
Οδαῤῥῥαὶ) 8ὲὲ Ὦτ. ΜΙ|1|15 " Οὐβογνδίίοηβ, "Ὁ. 
1ῖ6. ΤΠυβ ΜΑΙῪ ἴδὸ πιοῖδθοσ οὔ λπιεβ ἴπ 6 
1ε855 (Μαγκ χνυ. 40) 18 οδλ]ϑά [Ὡς υἱέες οὗ (]ὸ 
(δεε ποῖθ οὔ ἰοϊῃ χίχ. 25), ψἢ116 (Π6 ἔδίεγ 
15 Πόσο οδ δὰ Ὀγ ἴδ οἵδε ἴοτπῃ οὗ ἢ15 Ὠδιηθ, 
“Αβόσκι.. Οπ ἴδε ηυεδῦοηῃ οὗ {πε ΙἀεπΥ οὗ 
[Π15 [41π|ὲ5 σὰ [4π|65 [πὸ ,ογα ̓ς. Ὀσοίθογ, 
866 οἡ (οἷ, ΧΙΪΙ. ς 5. 

1ιεόδαια, «υδοό ΦεΓΜΩΡΙ «υὑα, Τραδάκι. 
Ης ἰ5 οἱ]. Ταηδάάξιι δἴοης ὉγΥ δῖ. Μασκ, 
δηὰ σοτχεβροηάβ ἴο “ [υἀΔ8 [[ππ ὈτοίΠ6Γ] οὗ 

Ε 



51. ΜΑΤΤΗΒΥ͂. Χ. 

 Απά 838 γε ρο, ργδᾶλςῆ, εαγίηρ, 
ἐΤῊς εἰπε υ σία οἵ ἐλατὰ 18. δῖ εὐπάς ΠΊμιΚε το, 

8 Ηεαὶ τῆς εἰοἶκ, οἰεαηβε τῆς Ἰεροῖβ, ᾿ 
ταῖβα ἴῃς ἀεδά, σδϑὲ ουκ ἀεν 8 : ἔγεε! Υ 
γε ἤᾶνα τεςείνοα, ἔγεεϊγ ρῖνο. 

9 ὁ Ρτονίἀδ πείτμεγ σοὶ ἀ, ΠΟΥ 8ιϊνεσ, ὁ Ματὶ 6. 
ΠΟΥ Ὀγῶ55 ἰῃ ΥΟῸΓ ΡυΓΒ68, εξ 

10 Νοῦ βοτῖρ [ὉΓ γι Ἰούγηςγ, δῶσ 

50 ἰν. 4---ὄἸἰο. 

4 δ'πιοη τῆς (ὐληδδηϊίς, δη [428 
Ιβϑοαγίοῖ, νγῆο αἷ8ο δεῖγαγεα Ὠίπι. 

ς ἼΠεβε τὐνεῖνε [εβϑὺ5 8επὶ ἔογῃ, 
ΔΠἃ ςοπιπχαπάςά τ πὶ, βϑαγίηρ, Ὁ ποῖ 
ἱπῖο τῆς νὰν οὗ τε (ὐεπε8, ἀπά ἰπῖο 
45} οἰ οὗἩ τῆς ϑαπιδγιτδηβ ἐπῖεσ γε 
ποῖ: 

6 ἔΒιξ ρῸ γδῖδεγ ἴο (ἢε ἰοβὶ βῆξερ ἃ Αοειίϑβ Σ3. 

46. οἵ τῆς ἢοιιβς οὗ [53γδε]. 

Ϊππλε8᾽" ἰῃ δῖ. {ὺὑκε᾽5 ἔνο [1515 (Κα νἱ, τό; 
Αςἴδ.. 13). ΟΥ̓ ἔσο πδιθ5 1 ,ενῦσδυβ δηά 
Τμβδάάκξυβ νατίουβ ἰηϊογργοίδιίοηβ μᾶνα Ὀδθη 
εἴνοη ; Ῥεσῆαρβ [6 πηοϑξ ΟΠ ΏΟΩΪΥ τγοσεϊνοὰ 
8 ἰδὲ τυλὶοἢ τεραγὰβ ἢ 6 Πὶ 858 Ἰγοσαβ οὗ σορ- 
δῖα βἰχηϊβοδίίοη (Βοαγίγ), σίνθῃ ἴο ἀϊβϊη- 
ξυΐϊδῃ (183 [υάλ5 ἔτοπι [Π6 ἰταϊϊοσ. Αποῖδογ, 
ῬΟΓΏΔΡΒ ὈΓΟΙΈΓΔΌ]α, ἰηςογργεϊδιίοη ἰ5 [μα Ὡς ἢ 
τορατὰ5 Τηδαάσυβ 85 δηοῖδου ἕἴοστη οὔτε ἤδπὶο 
]υάλς. [ΙΓ 115 [425 15 ἰδεπαβεο τι [6 
[Π6 υτῖϊεν οὗ {6 ἘΡί5:16, ἴῃς 6}1}1ρ515 ἀφηοίης 
15 τοι Ιοβἢΐρ ἴο [Δπ165 πλυβῖ Ὀ6 ΞυΡρ ἰε, ἃ5 
ἴῃ ΟὔΥ γογϑίοη, ΕΥ̓͂ 186 ψογά ὀγοίδεγ (5εὲ [6 
1.), δηὰ ἢὶ8 Ὀγοΐμου [41π|68 ΤΊΔῪ ὃς πιοϑῖ πδίυ"- 
ΤΑΪΥ υῃάετιβίοοά 45 ἴπεὶ [λπλὲ8 ᾿υ5ὲ Ὀεΐοσο 
τηοηςοησά ΌΥ͂ δ:.ὄ [ὺυΚ6, [Π6 8οηὴ οὗ ΑἸρΠαιι. 
ΤῊΙ8 ςοηοϊυδίοη δθοτβ ὑπανοϊάδθὶε 1 [81Π|68 
ἴῃς βοὴ οὗ ΑἹρῆδυβ ἰ5 ἰἀθῃζοὶ τι} [Π|65 
{86 τά Ὀγοῖποσ. 866 οὐ οἷ. χιΙϊὶ. ςς. 

4. δένιοπ ἐδ Οαπααηῖε. Νοῖ ἃ ρεγζβοη οὗ 
(ὐδηδδη, 48 ἰῃ οἷ. χυ. 22, τ Ὡ]οἢ 15 ὀχργοββεὰ 
ΌΥ ἃ ἀϊβεγεπὶ νγογὰ ἴῃ ἴδε οτὶρίπαὶ, Ὀυξ 45 
8, {ω0Κὸ 2115 Ὠἰπι, Ζοϊοῖοβ, κ 16 ζεαῖὶοῖ :" (ἢς 
γνογά Κανανίτης ΟΥ Καναναῖος (ῃοΐ Χαναναῖος), 
δοίης ἔοιτηεά ἔγοπι ἃ Ηδῦτγουνν οσ Ομαϊάθδη 
τοοῖ πανηρ ἴΠῸ ϑδτηθ τηθδηΐηρ. δ ΠΊΟΠ ΤΊΔΥ 
ΡΟΒΘΙΟΪ πᾶνε Ὀεϊοηρεὰ ἴο ἔπε ραγίγ οἵ (ἢ6 
ζολϊοῖβ Ὀεΐοτο .[ἷ8 σοηνεγϑίοη. Εσοπι Ϊ5 ρο- 
βοὴ ἰῃ 81, 1υοῖβ δὲ θεϊννεθη 8π|65 δηά 
Τ]υάς, ἃ π458 θδθθη οοπ]εοϊυτεά (Παΐ Π6 νγγα8 ἃ 
(ἰγά Ὀγοῖμοσ; δυΐ ἘΠ |5 18 ΟΥ̓͂ ΠΟ πΊ64}8 οἰ Θά. 

Μεαγίο!] ῬτΤΟΡΔΟΌΪ 4 "παὴ 977 Κεριοίδ, ἃ 
οἵ οὗ ἴδε {τῖρε οὗ [πάλῃ (566 [οϑβῇ. χν. 25). 
ἴη 8.1. [ομη᾿β ροϑρεὶ 6 8 ζυγΠῈΓ ἀσβογιδοὰ 
85 ““ [πι6Δ8 ἰϑολσίοῖ [Π6 βοὴ οὗ δίπιοῃ ᾽ (Ὑἱ. 71, 
ΧΙΪ, 2, 26). Οἰδοεῦ ἀογιναϊΐοηβ οὗ [πὸ πδπὶθ 
816 δβιργεβίοδ ὉΥῪ Ιρμεΐοοῖ, οὔς ἔγτοτη [15 
γγοατηρ ἃ ἰεαέδεγη αῤγοπ σΟὨΙΔΙπίηρ [Π6 ΡΕΧΘ6 ; 
ΔηΟΙΒΟΥ ἔγοπι [15 ἀθδῖδμ ΌΥ͂ οἰγσησίαποπ; Ὀνῖ 
[686 ἅτ6 1655 βΈΠΟΓΑΙΥ τγοςεῖνϑά. 

5. απά εορ»»παπάφά ἐδ. ἸΠεβα ἰηἸυης- 
Ὠοῃβ οὗ οὖσγ 1 ογὰ ἴο {πὸ Ὑ νεῖν ργοβεηΐ 
ἔοδῖυγοβ γοϑοι θὴρ ἴποϑε οὗ (Π6 ϑουσηοῃ οὔ 
τς Μουηῖ, παπιοῖγ, δῖ ΠΟΥ τὲ ψίνθη ἰῃ δῆ 
ΔΟντονίαϊεά ἔοιτῃ ΟΥ̓ [Π6 οἵδε Ευδηρο δῖ, 
δηὰ [παῖ ρΡογίίοῃβ οὗ ἴδμεπὶ ἅγὲ ἔουηά οἶϑε- 
ὙΠΟΓΟ 1} 4 ἀἰετγοηΐ σοπῖοχί. [Ι͂ἢ 1}}18 σᾶϑ56, 
ΒονΘΥΟΓ, 458 ἴῃ [6 οἴβοτγ, 1 15 τηδηϊξοδέ παῖ 
81. Μαῖίμονν τοργαγάβ ἴῃς ψῆο]6 48 ἃ δβίηρὶς 

ΠΕΙΠΟΙ ννο σοδῖβ, πε ΒΕΓ 8006 8, ΠΟΙ 

ἀϊδοουγθε (8ες οΒ. χὶ, 1); δῃὰ οἡ [15 ροϊπὶ 
6 18 δὴ ἱπηπιούϊαϊο τυπ688 45 οπδ οἱ ἴδε 
Ίνεἶνα. Τα βρεςοῖδὶ ραγα}}ε19 νν1}} θῈ ηοοεοά 
ἴὼ τηεὶγ Ρ]οα8. 

586-8. Οο ποὶ.... σ'υε.)] ΤΙ δ ροτγίίοη ἰβ 
Ὁ}1Ὁ ἴο 8:1. Μαίζδον, δηά 90 τρδη θϑεν 

ἰοηρβ ἴο (Π}5 ρίδοθβ 85 ἴο σοπῆστῃ ἴδε δεἰϊοΐ 
ἴΠδἱ (6 Ενδηρε δ 48 ἢοΐ σοπιθ ρα τοροίδοῦ 
ἀἰβεγεης ἀϊἰβοουγϑθοβ, θὰϊ ΟὨΪΥ κίνεῃ ἃ ζΠ|ῈΓ 
τεροσί οὗ οὔο. 

δ. δὲ ϑω»παγ απ. ΤὙΤἢοθο ποσὰ πιλῖς 
[Π6 οαγ]εῦ πιϊββίοη οὗ ἴπ6 Αροϑβϑί]θβ ἴο ἴπὸ [ενν5 
δίοῃθ, 88 ςοηίγαϑίεα ψἱ τοῖς Ἰδίοσ τηϊββίοη, 
δῇἴοσ οὖν [1 ογαΐβ σεβυττοςύοῃ, ἴο ἴοδοιβ 4]} 
παϊϊοηβι. Ὑῃὸ ϑαηδιϊδηϑβ, γῆῇο ἃἅγε ΠΟΙῸ 
οουριοεά νὰ τῆς Οεπί!65, τπσετε αἰπιοδί 
ΠΊΕ ΤῸ Βοδίμοη ἀεβοεπὶ (ςξ [νυ χυῖ!. 
18). ΟΥ̓ ψγοῖα ἴπ6ὸ ἀεβοοπάδηϊβ οὗ ἴδε 
πδίίοης ἱπιροτίεἀ ἱπίο ϑαπιδσγία ΌὉΥῚ πε ἰκίησ 
οἵ Αβδυτίδ (2 ΚΙῃ 8 χυΐ!. 24), ργοῦδθ]Υ ἡντῖὶ 
1||6, 1Ε Δηγ, τπιϊχίυγε οὗὁὨ [5Γ86}1|8}} ὗἸοσά, 
εχοδρί συςἢ 45 τη ζ 51: 096 ἸΘῪ δὲ ἀογινοά 
ἴγομῃ ἃ ἔενν ἔυρίνο [ἐνν8, ϑυςἢ 45 Μδῃδϑβθῃ, 
{86 ἔουπάεν οὗ [πε ἴετηρὶς οἡ ΟογΖίη. Οἡ 
τηϊ5 Ροϊηΐ, 866 Τ γοηοῖὶ οὐ ἴΠ6 Ῥαγδῦϊεβ, Ρ. 310. 
ΤΟ ἰδίοσ ϑαπιασίίδηβ οαἰαϊπηθὰ ἱπάθοὰ ἃ 
ἀεβοεηὶ ἤοπι Ϊαοοῦ ([οἤπη ἵν. 12), θὰϊ ἀρρᾶὰ- 
ΤΟΏΓΥ νὰ θυῖ τς Τουπάδθοῃ. 

9.11. ῥγουϊάε. . -. ἐδοπεθ ἢ ΤὨΪ5 ρογίίοη 
15 ἰὴ βυϊδίδηςς σομησλοη ἴο [6 ἴχες Ενδηρο- 
1518, δηὰ 18 4190 ραγ δι τερεαϊοὰ ὃγ 51. υὐκὸ 
ἴῃ τοϊδπρ ἴδε ἰη)υηοσίοηθ ἴο [Π6 ϑ6νεπῖῦ. 
ΤἈο 51 ἀἰϑογερδηςοῦ 88 [᾿ὸ Ξδ 
(Μασκ νἱ. 8, σῆογε 8ε6 ηοΐθ) πιυϑί 6 δἰϊονγοά 
ἃ5 ἃ υϑσῦαὶ γαγίδίίοη ποῖ αϑδοοῦηνς [πε εὐῦ- 
βίδπιδὶ ἀρτοοηθηΐ οὗ (Π6 δοοουηῖβ. Ενθη 
(15 51 ἢϊ ἀἰθογορδης  πιϊχῃί ὃδ6 οΧρ δι πο, 85 
Ὧν 85 8ῖ, Μαιίδεν δηὰ ὅι. Μαγκ δίοῃο ἅγε 
ςοηςεγηδά, ΟΥ̓ αἰξθηρυϊηίηρ, 45 ϑοῦθ ἢδγο 
ἄοῃς, δεΐννθοη γουΐάφ (Ῥγόοσυγο ἜΧρΓΟ35}γ) 
δηά ἑαζε; Ὀυϊ [815 ἐχρΙδηδίίϊοη νυν 11] ἢοῖ ΔΡΡΙΥ 
(ο δῖ. 1κὸ, ΝΟ υδὲ5 [ἢ6 5ᾶπὸ ψοσγὰ 898 
δῖ, Μασκ. 

10. πείέδεον “δοε.:.1 ΤΏΙ 15 πῸ ἀἰϑογορδῆςῦ 
Ὀθεΐνοοη [Π686 τογάβ δηὰ ἴποϑο τγεορεδϊοὰ ἴῃ 
51, Μαγκ, δὲ «“δοά «υἱέ απάα!:. Ἴμδῖ “δοξ: 
τὰ ποῖ (6 βᾶπιῈὸ ἃ8 “πόσις 18. βἤῆονγῃ ὉΥ͂ 
1 ἰειθοοῖ ου [815 ρίδοο. Τῆς ΌΤΤΩΟΣ τεσ ἃ 
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ἐἼαῖκε το. γαῖ βῖδναϑ : ἰοῦ (ἢ ΜΟΥ ΚπΊλδη 18 του τὮ 
τω. ς. Οὗ ἢΪ8 πηεδῖ. 
ΞΥ Σ 11 "“Αμπά ἰηἴο ᾿υ7΄ήηδίβοενεσ οἰ οὗ 
:..8. [ςῷΟΥΠ γε 5}2]] δηΐεσ, εηψυΐγε ψγῆο ἴῃ 

ἴς ἰ8 ΟΓΏΥ; δηὰ τῃθγα δὐϊάς {1} γε 
τπεηςς. 
12 Απά ψῇεπ γε Τοπα ἱπίο δλη 

ἢοιιβς, βαἰυῖς ἴζ. 
123 Απά τῆς πουβε δ6 τσ, ἰεῖ 

γουγ ρεᾶος σοπὶα θροη τ: δυΐζ 1Ε ̓ ξ Ὀς 
ποῖ ννοσῖῆγ, ἰδεῖ γουγ ρβᾶςα γεϊυγῃ ἴο 
οἵ. 

“Μμωυκό. 14 "Απά ψἤοβοενογ 3841} ποῖ τε- 
τὰ ςεῖνε γου, ΠΟΥ ΠΘᾶΓ γοιιγ νγογάβ, ννῆθη 

γε ἀεραγὲ ουὖἕ οὗ (παῖ ποιι8ε οἵ οἰ, 
βῇακε ΟἹ τῆς ἀπεῖ οἵ γουγ ἔξειϊ. “ Αεῖδ σ3, 

Ις ΝΈΓΙΥ 1 887 υπίο γου, [τ 5141} 
Ὅς πιοῖὰ το]εγαδὶς ἔογ τῆς ἰαπά οἵ 
δοάοπι δηὰ (ὐοπιοτγῆα ἰπ ἴῃς ἀδγ οὗ 
Ἰυάρπηςεπι, τδη ἔογ τλδὲ οἰ{γ. 

16 4 2Βεμο]ά, 1 βεπά γοιι ἔστ 5 2 1ακε το 
ϑῆςφερ ἱπ πα πιϊάδβε οὗἉ ννοῖνεβ : ὃς γε ἢ 
τΠεγείογε νγῖβϑε 45 βεγρεηΐβ, ἀπά ᾿Πδγηι- 1 Οτ, 
1688 28 ἀονεβ. ἀβει 

17 Βυῖ Ὀδενγᾶγε οὗὨ πιεη: ἔογ {ΠῈῪ 
Ψν1} ἀεἰίνεγ γοὺ ὑρ ἴο τῆς Τσουης!]5, 

ΒΥΠΆΡΌΟρΙαΒ ; 

τῆοσο ἀεϊοδία ἁσίῖςϊο, δηὰ ν δον γλ φνιδο 
ΠΏΡΙΥ ἃ δβρεςΐδὶ ρῥγεραγαϊίΐοῃ δεγοπά ἴπᾶὶ οὗ 
[δ ΟΥΙΠΑΓΙΥ 1156. 

ΜΟΡ γεὶ “ἰατε.2 ΤὨΘ οτἱρίηδὶ ἰεχὶ τυδγὶε5 
Ὀεϊννεθῃ [6 5ἰησυΐαῦ δηὰ τῆς ρίυγα!. ὙΒΟ 
Ἰδτῖου ΤΩΔῪ Ὀε ἃ ςοττεςτίοη, ἔγοπι {ὺΚο ἰχ, 3, 
Ἱπιοηάδεοά ἴο δνοϊὰ ἴ6 δρραγθηΐ ἐἰβοσορδηςῦ 
π΄ Μαῖκ νἱ. 8: δυΐ 1Πογς 15 πο σεϑὶ ἀ18}- 
βρννε ἴῃ ἴδιο νϑυῦδ] ναγαοη, 45 ἴΠ6 τπηοδηΐϊην 
οὗ ἴδε σοτηπιληὰ 18 5 ΡΙῪ (δαὶ (ΠΕΥ͂ ἅγὰ ἴο 
ΤΠΔΚΟ ΠΟ ϑρϑοίδὶ ργορδγδίοη ἴὉΓ ἃ ἸΟΌΓΏΘΥ, 
Ὀυϊ ἴο ἰγανοὶ ἰπ {πεὶγ οὐ ΠΑΣῪ ςοπαϊοῃ. 
Ἑνθὴ (δὲ 5(δΕεγ γγὰβ ποῖ ἴο 6 ῥὑγονϊ ἀδά οὗ 
ΚΘ 85 ἃ βρεςΐδὶ δά ἀϊπίοη, τβουρὰ ἰξ νγᾶ8 
ῃοῖ ἔοσυϊἀάξδη 845 ρατί οὗ ἴ86 οτγὰϊ ἐαυϊρ- 
τοοηῖ. (ΤῊε οἱάεκι Μ58 δᾶνὸ “αὖ Ἐ.6.0.) 

12, 18. “πα «υδέπ. . .. ΓΕΙΓ ἐο 7όῖι. 
ΎΒοβε νογ5, 85 τν 6 }] 45 ϑοῦβ6 16, 46 οὐχ 
ἴῃ [6 ράγδ]}]81] ρίδοεβ, δυῖϊ ἅἃτὸ αίνθῃ ἴῃ 
δυδεοΐδηςα ὉΥ 581. [ὑκῸ ἰῃ (ἢ6 δοζοουηΐῖ οὗ 
106 τηϊϑϑίοη οὗ ἰῃς 8 , δυῖ τσ ἢ δοηο 
ἀϊδβοτεηςς οὗ ἰδηρυδρε. ὙΠΕΥ͂ ἃἴὲ βυςο δ 88 
τοῖς ὨδίυΓΑΙΥ ὈῈ τορεαϊοδ οὐ ὈοΓΒ οσοδ- 
δ'οηβ. ᾿ 

14, “δαζε ΚΑ δε ἀϊσι. ῬΥΟΌΔΟΪ 45 1π|- 
ΕΣ Εν ὁ (ΟΠ ννὰβ ἴο ὃς ἰγεολϊοά 48 8 
φδῖδοη ρμἷδςθ, ἴπὸ ἀυδί οὗ νεῖ ψτᾶ8 σὸ- 
ρος Ὁγ ἴδ [εν 25 ἀθδ]ης. (δες 1 ἰρῆϊ- 

16. Ῥενὶδν 1 24. ὠἰπῖο γοῖε.. . . . ἐδαΐ εἰ. 
ΤῊ νεσϑὲ 15 κίνεη ἴῃ βμϑδίδησε Ὁγ 81, [ὐζκο, 
ποῖ ἴἢ 1815 παιτδῖνο, Ὀυΐϊ ἴῃ [πὲ οὗ {Π|6 τηβϑίοη 
οὗ {86 δενεπίῦ. [1 18 βουσενοσ κίνεη τ [6 
Ῥτεβδεηΐ ςοηίεχι Ὁγ δῖ. Μασκ, νῖο τ 18 οοη-" 
δτπη5 81. Μαιίπονβ βἰδίοσηθηξ [πδὲ [ΠῸ 5δπὶ6 
ΟΥ 5ἰ ΠΑ Γ τνοσὰδ ΟσῈ υδοὰ οἡ [8 οςοκϑίοῃ. 

175-542. ΟΕΝΕΒΑΙ, ΙΝΒΤΑΥΟΤΊΟΝΒ 1ΤῸ ΤῊΕ 
ἘΔ, 

Ἡδτα σΟΙΏΠΊΘΏς(65 Δη ΘΠ ΓΕΙΥ πον ροσίίοη οὗ 
τῆν ἀΐδοουγδο, οοπίριηΐην, ποῖ ᾿πδιΓιςιοη 5 ΤὉΓ 
ἴδε Αροδίεβ ἴῃ {πεῖσγ Ὀσγεβοηῖ σηΐϊϑοείοη, δυῖ 

Δηἀ {ΠΥ Ὑ}}}} βοουγρε γοὺ ἰῃ {δεὶγ 

Ργεδϊοοηβ δπὰ ργεζερίβ οοποοιπίηρς ἰδίεγ 
δνθηΐβ, σε ϊδίίην, ἢ ,) ἴο ἴΠ6 ΤὨΪΠΙΞΙΤΎ οὗ 
[6 ΑΡροβίϊεβ {86 Ὑ ᾿ Δβοθῃβίοῃ : δηΐ, 
ΒΕΓΟΠΟΔΙΙΪΥ ἴο ἴ[Π6 ξεπογαὶ ροδι!οη δηὰ ἀυτ168 
οὗ Ηἰ5 εἰθοεΐρ]65 ἰῃ 411 ἃἂγεβ. ΤῊ ΐβ ρογίίοῃ 8, 
85 ΔΥ ἃ5 ἴῇς οοηΐοχί 15 σοποογηοα, δοχεῖον 
Ῥεου Αγ ἴο 81. Μαιίζδον, [βουὴ ταυςἢ οὗ ἰἴ 
15 σίνθη Ὀγ ἴἢς οἶον Εἰὐυδηρο εῖβ ἴῃ ἃ ἀἰβογεηί 
ςοηπεςσῦοηῃ, οἰ εῆγ ἴῃ Ματγκ χν!, δηὰ [ὺκς χΙϊ, 
δῃὰ χχὶ. Ου [Πε ουδίομῃι οὗ δοουγαίης ἰη [ἢ 6 
ΒΥΠΑΣΟΡΌΟΒ οὗ Αςἰβ χχὶϊ. 19. [ἴ [25 Ὀδεθη 
νν6}} οὐϑογνεὰ Ὀγ ΕΡγαγὰ [πδὲ ποτὲ 15 ποϊπίηρ 
ΓΟΥΤΟΒΡΟΠΐηρς ἴο ἴΠ656 Ρειτηδηεηὶ αἀϊγεςεοηβ 
ἴῃ δῖ, 1υκε᾿5 δοοουηΐ οὗὨ ἴδε τηΐϊϑοίοη οὗ (πε 
ΘΟ ΠΥ, ὙΠ οἢ σοπίδί ἢ ΟὨἹΥ ἀϊγο  ]Οἢ5 (ῸΓΣ ἃ 
δἰηρὶε ἰδβι, Εσοπὶ τἢ 5 πὸ ἰηΐουβ [πὶ ἢ] 6 
ἴῃς οἶος οὗ ἴδε Αροϑβίΐθϑ νγᾶβ ἃ ρῬεϊτωδηδηΐ 
οὔθ, τῇδῖ οἵ [ΠῸὸ ϑευθπίῦ νγῶβ ΠΊΘΓΕΪΥ ἔογ ἃ 
βρεςϊῆς ἀν δηά ςεδδεὰ 85 δοοῇ 45 [᾿αΐ ἀυγ 
νγ858 ΔΟΟΟΙΏΡ] 56, Τῆς ἔδνν ροϊηίβ οὗ 51 ηγ]- 

ΤΥ Ὀεΐνεθη [Π6 ἴνο, ἴακθη ἴῃ ᾿οη͵υης- 
ἄοῃ τὰ 1818 ἱπιροτγίαπι ἀϊδεγοηος, ἃγὸ ενϊ- 
τῶν οι ἴῃ ἕλυουσ οὗ [δε Πίδίογιςδὶ Ἵδαγαςίοσ οὗ 

17-20. Βμξ δεαυαγε. . .. ἱπ γομ} τΤτμαῖ 
[Π6586 τότ 8 ΤΟ ἴῃ βυ ϑίδηοο βροκθη δὶ ἰοδϑδι 
Ου ἴννο ΟσΟΔΒ:ΟΏ5, ΤΏΔΥ ὃς γχαϊμεγεὰ ἔτοπι 6 
8'Πρ]ς (οϑἝ ΟΥ οὗ 81. [ὺκ6, το τεοοσὰβ 
ποτὶ ἴῃ ΧΙ. 11, 12, δηὰ ἀραίη ἰῃ χχίὶ. 12- 
1ς. Ετσοπι ἴΠ6 ἰδίου ραϑϑᾶρο, σοπιραγοά τῇ 
Μασγκ χὶϑ. 9-11, [ἴ 5. οἶδασ [δὲ [δ6 βοοοηά 
οὐσοαϑίοη ἴοοϊκ ρἷδεβ ἰῃ [ἐγυβαὶοπὶ ἀυγίηρ ἰδ ς 
ΗΟΙγΥ Ννεοκ, θη οὐγ 1 ογὰ ρῥτγεάϊοϊο (ῃς 
ἀεϑισυςἴοη οὕ {16 ἴετηρῖὶθ. ὙΠ ἔωυτηοῦ 
Οοσδϑίοῃ ΠΊΔΥ Ρεγθδρα ὑε ἰἀεηθβεὰ τὰ τὰς 
Ῥτιδβθηΐζ, 

17. εομπεὶ.1 ῬΓ͵ΤΟΌΔΟΪ ἴἢς Ἰοςδὶ οουτίϑ οὔ 
υάρτηρης ἐβιδ Ὁ] 886 ἴῃ ες οἰ. (866 οἡ 
εἰ. ν. 21.) ὙΠ656 σουγίβ ρρϑᾶγ ἴο βανε οὶ ὰ 
1Ππεῖγ δρβ ἰη (πὰ ϑγμδρόσυοβ, δηὰ {6 
Ρυπιβῃπηοηΐϊ οὗ δοουγείηρ, νυ θη ργοποιπηςδά, 
γνν 85 ἰηβίοῖϊοά οἡ [6 58ροῖ. (Οἔ [ωὑυΚὲ χχὶ. 12; 
Αςἰϑβ χχυΐ. 11.) 

Ε 2 
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4 Ταῖς 21. 

τό. 
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18 Απά γε 5}8]1] δε Ὀγουρῆς Ὀεΐογε 
δον γΠΟΥΒ δηὰ Κίηρβ ἔὺσ ΠΥ 8ΆΚα. ἔοῦ 
Δ [65{ΠΠΊΟΠΥ ἀραίηϑὲ ἴπΠ6πὶ δηά (ἢ6 
(ἐπα |68. 

19 “Βυῖ ψῇδη [Π6Ὺ ἀεἰ νεῖ γοῖ υρ. 
τἀΚε πὸ τβουρῆξ πον οὐ ψῆδῖ γε 8}}}] 
βϑρθᾶῖ : ίοσγ ἴξ 8841} ὃς ρίνε γοι ἰη 
τῆλε 84π|6 ἤοὺγ ψψῆδί γε 841] ϑρεᾶίς. 

20 ἔογ ἰξ 18 ποῖ γε τῃδὲ βρβᾶκ, 
δυς τῆς ϑρὶπε οὗ γουῦ Εδίπεγ ψῖςοἢ 
Βρεδκειῇ ἰπ γοιυ. 

21 "Απά τῆς Ὀτοίδεῦ 8504] ἀε]νεγ 
Ὁρ τῆς Ὀτγοῖδεγ ἴο ἀθδῖῃ, δπὰ τῆς ΔΊ Πογ 
τῆς “ὨΠἃ: δηὰ τῆς σὨΠ]άγεη 5}8]] τίϑε 
ὉΡ ρδίηβε ἐἠ ει} ραγθηῖβ, δηὰ οδι86 
τἤεπι ἴο Ὀς ρυζ ἴο ἀεαῖῃ. 

22 Απά γε 531|4]} Ὀς Παϊοὰ οἔ 4]] 

18. ῶν α ἐδείέρηιοην ἀραΐαὶ Ἴδοια, 49. 
Βδίμοῦ, “ [ῸΓ ἃ [εβε ον ἴο ἴδεπι," ἄο. ΤΟ 
ϑυ οσγιηρβ οὗ (6 ΑΡροϑβίϊθβ γεσὸ ἴο Ὀ6 4 [(οϑι}- 
ΤΊΟΠΥ͂, Χμ  υ[οἀ ἴο πεῖν Θηοιη 65, οὗ (6 ἔσυ ἢ 
οὔ ἴῃς Οοβρεὶ νυὰϊς ἢ (ΠΟΥ Ῥσγεδομοά. 

ΩἹ, 20, ἀπά ἐδ ὀγοίδεγ . . .. δὲ :αυεά.} 
ΤΠεϑε δηὰ {με ἔουΣ ργεοεάϊηρ γε ϑ68 ἄγε οἰ θεν 
ῬΑτΤΆ116] ἴο Μασκ χιϊ, 9-11 (ὙΠΕΓα 866 ποῖρ), 
δὰ ΙἤοΤῸ ΓΟΠΊΟΙΘΙΥ το ἴδ ΤΟΥ βροπαϊης 
Ρίαςθ, υκὸ χχὶ. 12-17. ὙΤ ρδγδ οὶ, πονν- 
Ἔνοσ, ἰῃ [86 το αἰϑοουγβοθ ἀοὲβ Ὡοΐ φῸ 
θεγοηά (ἢε86ὲ τϑῦβοβ. [ἴΐ 15 Ὡοΐ ἱηργο Ὁ] 6 
[δῖ οὖν [ογά, δανης ναγηθὰ ἴμ6 ΑΡοβίϊεβ 
ου (δεῖν ἢσϑί πηϊβϑίοη οὗ ἴππ βιυβολίηρβ ἢ ἢ 
ἃυγαϊϊεὰ ἴμεπὶ αἴεγ ΗΪβ8Β ἀοραγίυγο, δῃου!ὰ 
ἴλκθ ἃ ϑδεςοηά ορρογίυ!ῦ οὗ τοροδίηρς [ἢς 
ὙΨΆΓΠΙΗΡ 45 (ἢς τὴς οὗ [πὶ ἀσοραγίυγο ἄγον 
πἰρ. Τμὸ ὑοῦβαβ ἅΓὰ δἰϑοὸ σορεαϊοά ἴῃ ΞυὃὉ- 
βίδῃςθ ἴῃ δι. Μδίδμονδβ τερογί οὗ (6 Ἰἰαϊίοσ 
ἀΐξοουγες (εἶ, χχίν. 9-13), ἩΒΙΓὮ 5θουνβ ΟἸΘΑΓΪΥ 
[δὲ [185 Ενδηρο δὲ νγὰ8 ἄννᾶσε οὗ {86 τερεῖ- 
ὕοη. 

48. Σ| εδό ϑὸπ 9 νιαπ δὲ οορην .] ΤΈΘ 
εογκμέηρ 97 ἐδὲ δὸη Οὗ »ιᾶπ 8 Δῃ ΘΧρΓαββίοῃ 
[Δ κοη ἔγοπι [ δη. Υἱῖ, 13, δηὰ τπηυδὲ δ ἰηΐοτ- 
ΡῬτεϊοά 88 ἀεποίϊηρ ἴδε Βοος οὗ τῃδὲ 
ῬΤΟΡΠΘΟΥ. Βυῖ Ὠδηῖε}᾽ 5 Ῥγορθεοῦ τεϊδῖςβ, ἴῃ 
ἴῃς ἢἤγϑῖ ἱπβίδηςο, ἴο ἃ Κίπράαοπι ἴο δὲ ο5:2- 
Ὀ]5ηθοὰ οὐ δαγίῃ. ἰῇ ϑιιςςοβϑίοη ἴο [ἢς ἔουγ 
κΚίηράοπιϑ ρῬγευ! ου 5} βδροκεὴ οὗ, ἰπουρὴ στὰ 
ἃ ἔυσΊΠεΥ σεΐεσεησε ἴο ἴΠ6 σορείπυδηςε οὗ [παῖ 
κηγάοπι ἴον ἴῃς οηά οὗ ἴδ. νοτϊά. Ηδηος 
[Π6 οοπιης οὗ Οἢγϑῖ πα 6 υπάετβίοοά ἰη 
ἴννο 86 ἢ 565 : εἰἴΠογ, (1) ΟΥ̓ Η 8 ςο νὰ 
δηὰ γτείρῃ οὐοσ ἴδε Ἑδυγοῖ τα] δηΐ οἡ φασί 
(εξ Μαῖξ. χχυῇ. 2ο ; ]ομη χήν. 18, χχὶ. 22), 
ΟΥ, (2) ΟΥ̓͂ ΗΙ5 ργεβεῆος νὰ τείχη 
Οὐοῦ (6 Οδυτοῖ {Πυχρηδης ἴῃ μεανοη (ςοξ 
Ἀσν. 1. 7, ΧΧΙ, 3,., 12)ὲ. Τα 65.20}}5}- 
τιοηΐ οὗὨ ἴδε γί Κίηράοιπη ΤΏΔΥ ὃς τεραγάθὰ 

[ν. 18---25. 

μι ἴῸΓ ΤΑΥ͂ παπιοβ βᾶκα: “δυῖ ἢε “ Μαιῖ τῇ 
τὲ ἐβάυγει ἢ το τῆ6 επὰ 5}411 δὲ “δ 
βϑᾶνϑά, 

23 Βυῖ ψῆσδη {δεΥ ρΡογβεσυῖζε γου 
ἴῃ (ἢ15 οἰἴγ, ες γε ἰπῖο δῃοῖδογ: ἴοσ 
ΨΘΠΙΥ 1 527 υπῖἴο γου, Ὗε 5}|8}} ποῖ 
'βανε βὸπςε ονεγ ἴῆς οἰτίεβ οὔ ἰβγαδεῖ, ᾿ ον, σι. 
61}1 το ϑοη οὗ πιᾶῃ δε ςοπια. 

24 ἐΤῊς ἀϊϑεῖρ]ς 18 ποῖ δδονε δὲς  ἴλικε ὁ. 
Ἶοῖια τ, Γηλϑῖεῖ, ποῦ (δε δεογνδληῖς ἅῦονε ἢΐ8 

Ιογά. 
Ὡς [6 σῃουΒ ίοσ τῆς ἀϊβο 1 ρ]6 (παῖ 

ἣς Ὀς 28 Π8 πιλϑίεσ, ἀπά (ἢς βεγνδηΐϊ 
8 [8 ἰογά, [{ τπὲγ Πᾶνε ς]1ςἀ τῆς 
τηλϑῖοσ οἵ ἴτε ἤουβς Βεείζεθυν, πον 
πλυς ἢ πιογα σὐσί ἐδεγ εαἰΐ τιδι οὗ ἢ18 
Πουβεθοϊά ἢ 

85, ἴῃ ΟἹδ 86η586, ςοπηβοηςσης ἢ (ἢς ἀε- 
δἰἴτυςοῃ οὗ [Θγυϑδίθηι, 85 {π6 βοοοηὰ Ἴοτῃ- 
Τροῆςο5 ὙΠῚῈ [ἢ6 ὨΔΥ οὗ Τ[υάρτησηϊ. δε 
θεῖον οἡ οἷ. χυὶ. 28, χχὶν. 34.) Βα 
ἀεβίσυςοη οὗ εγυδϑαίοπι, ἔπουρ ἢ} ἃ οοη- 
ϑρίσυουβ ξεδίυγε οὗ ἴδ ἢχϑί σοσηϊην, ταιδὲ ἢ 
δὲ ἰἀεηεδεοά τ 1, (866 οἡ εἶ. χχὶν. 29, 
30.) Ηξεηςε [δ6 ργεϑϑηϊ γοῦϑα ἴῃ ἴῃς οἰ πΑ] 
5686, 45 δἀἀγοββοὰ ἴο [86 ΑΡοβίϊθβ, τιᾶῪ ὃὈἊ 
υπάοτβίοοα 85 τηϑδηΐϊης ἰμδὲ Ἐποὶσ ΤΩ ἸΘΒΙ ΟΏΔΣΥ 
ΟΣΚ ἰη Ιυάεα βῃοι]ὰ ποῖ ὃ6 οοτηρ εῖοά 
δείογε ἴΠς ἀεοιυςοη οὗ [ογυδβαίθη δηὰ ἴδ6 
ο5(Δ0] }5ῆγηρηΐ οἵ ΟἾγΙ8ι᾽5 ἢγϑι Κίηράοῃ οἢ 
δαί. [ἢ ἃ ΘΟ ΟΠΟΔΓΥ͂ 56Ώ86 ἴΐ ΤΏΔΥ 4150 τηθδῃ 
ἰδὲ [ΠπῸ τη βϑίοΠΔΤῪ ψογκ οὗ ἴδ6 ΟὨυγοῖὶ ἰη 
ΒεΏΘΓΑΙ 588}} ποῖ Ὀ6 σοπηρ]εἰοά 611 Η 15 ϑδοοοηὰ 
οοσαίηρ ἴο ἰυάρε (ἂς νοσὶά. 

25. 1 δε δαυε εαἰεά, ε}2 ΤὨῊΐ5 δοοὺ- 
δδ(Ιοη 5 ἱπλρ θὰ ἰη [Π6 ἰδηριδσο οὗ ἴῃς ῬΒατὶ- 
8665 (0Β. ἰχ. 34), δἀηὰ 15 ΤΏΟΤΘ ΟΧΡΓΕΒΒΙΥ κἰδιοὰ 
(ςἢ. χΙϊ!. 24). ὙΤὨΪ8 Ἰαϊτίεγ σπαρίογ 5 ργοῦ δου, 
ἴῃ [8 ογάεσ οὗ {ἰπη6, ὑγῖοσ ἴο ἴδ ργεϑεπί ἀϊ5- 
οοῦγδο. (δες οη οἷ. Υἱῖϊ. 1.4.) 

Βεείκεδωδ. Τῃ ἴδ οτἱ χίηδὶ Βεείκεδωϊ, ν Βϊςἢ 
6. ὈΓΟΌΔΟΪΙΥ ἴα ἴσια τεδάϊην ἴῃ 411} (ἢ ρῥίδοθς 
οὗ τῆς Νενν Τεβίδπηθηϊς σπογε ἢ ]5 Ὠδπὶα 
οὐουγβθ. ΤὙνο Ῥγίῃοῖραὶ εἐχρίδηδίίοηβ δᾶτε 
Ὀοοη σίνοη οὗ (ες ψΟΓα 85 (Π}8 τί θη: (1) 
Αοοοτγάϊην ἴο [6 Ἡροῦτον οὗ [6 ΟἹ] Τεδῖὰ- 
ταοηΐ, [Πα βἰχηϊβοδίοη 5, Ζογά 7 δὲ ἀφυείπης, 
ἃ ἴεστῃ ΡΥ Ποιτεβροπάϊηνς ἴο ἔπ οὗ, Ῥγέμεε 
97 ἐδε βοφυδν 9 ἐδ αὐν (ΕΡΒΘΆ. 1... 2). Τὸ [8.5 
ταοδηΐϊηρ ἴΠΕΓῈ ΤΩΔΥ ῬΟΒΑΙΌΪΥ Ὅς Δλη 4] υβίοη ἴῃ 
(ἢ6 οδοῖοα οὗ ἴἢ6 οχργοββίοη, “δὲ "πασίεγ οὗ 
ἐδε δοίσε; ΟἿΥΓ Ἰιογὰ ἴπυ8 Δρργοργίδτ ες ἴο 
Η Ἰπλβοῖξ ἴῃ δποΐδβοσ 5686, 88 ἃ ἴοστῃ οἵ Ποηοῦγ, 
[86 πᾶῆς ὙΠ οἢ [8 Θησηιίθβ μδὰ ρσίνθη ἴῃ 
ἐπα ἀρθρν (2) [πὶ ἰαῖος Ηεοῦγεν, ἴπε τνογὰ 

ΖΘΌΙ] τηθδῃβ Ζογά 977 ἔμπρ; δῃὰ 18 ΡοβϑοὶΥ 
ἃ οοπίεπηρίυου ρεζνεγαίοη οὗ 6 Ὥᾶσιο Β48]- 



νυ. 26----3γ.} 

"δε. 26 Εξελγ τμεπὶ ποῖ τπεγείογε : "(ου 
1τακε8. ἴδπεγε 18 ποιῃίπρ ςονεγεά, τπδὶ 5841] 
ἀ)- ἃ τα. ῃος δὲ τενϑδὶβά.; ἀπά ἰά, τηδὲ 5881} 

ποῖ θὲ Κπονψῃ. 
27 Ὗνμαῖ 1 τε}] γοι ἰῃ ἀλγκπεβ8, 

ἐδα! ϑροαὶς γε ἴῃ ἸΙρῆς: δηὰ ψῆδῖ γε 
ἤεΑΓ ἴῃ ἴῃς δἂγ, ἐδαέ ργεᾶςἢ γε ὕροῃ 
τῆς Πουδβεῖορϑ. 

28 "“Απὰά ἔδαγ ποῖ πεῖ ψἢϊςἢ ΚΙ] 
τῆς Ὀοάγ, Ὀυῖ τὲ ποῖ δὶς ἴο Κὶ}} τῆς 

ΔΥΔΩΣ 8011} : διιῖ τλῖῃοῦ ἔδαγ πὶ ψῆϊς ἢ ἐδ 
ταλαν. ΔΌ]6 ἴο ἀεδίγου δοῖἢ βου] ἀπ ΒΟΑΥ ἰπ 
ΚΣ ζ55 ἘΣ]. 
“ἀοσ. Ὃς 20 ΑΙἸἔἕ ποῖ ἴψο ϑρδιτουβ 8014 (ὉΥ 

ας Δ. Ὁ ΠΑΓΙηρ ἢ δηὰ οπς οὗ τῆεπὶ 582]]} 
ἤαέ πος 11] οὐ τῃς ρστουπά νους γουτ 

- ἴξο 12. 
4. 

φ 

ἔφα ἘΔΙΠΕΥ, 
γαϑα. 410 Βιυϊς τῆς γΕΙῚ διδίγβ οἵ γουγ 
Ἀπ). Βεδά γε ἃ}] πυπιβδεγεά, 
34- 31 Ἐελγ γε ποῖ τῃεγοίογε, γε ἅτε οὗ 
᾿ ΓΔΟΓΕ νδῖυς [ΠΔΠ ΠΊΔΗΥ͂ ϑράγγοννβ. 
ἐπ 22 “ὝΜΒοβοενετ τπεγείοσε 5μΑ] οοη- 

Ζεδυῦ, Σογά οὗ" Μίες, [8 ξοὰ οὗὨἉ ἴπε ἘΚτοηίίεβ 
(2 Κίῃρβ ὶ. 2). ΟΥἍ, δβ Γἰχδεοοί (οη οἰ. ΧΙΙ. 
24) οχρίδίηβ, δῃ ἱζηοζηϊηΐοιιδ ὨΔπηο, 5 βρη γίης, 
ζιογά 7 ]1Δοἰαίνγ. [1 15 ροβϑβϑίθϊο, πονγονοσ, [δ 
ἴδ ομδηρο ΠΊΔΥ Ὀκ ΤΔΟΓΕΙΥ ΘἸΡΒοηίΐο. 

96. ,ον ἐδεγε ἐς ποί δίηρ εουετεά, Φ’..1 ὙΤΒς 
ἴοστῃ 8 86ηἴδῃοα βθϑοβ (0 ἱπάϊοδίο ἃ 
ῬΓΟΥΕΓΡΙΔΙ σαγίπν, νος ἢ οὐὖν 1 ογὰ υ.865 ΠΕΙῸ 
ψ ἱ ςο ἴο ΗΙ5 Οοβρεϊ, πη ςῆ, 
(ΒουΨΡΒ Ὧον ΟὔβοῦΤσο, 58.411} βῃοΥΤΥ ὃῈ πηδάδ 
Ττηδηϊεβὶ δηά ὃς {τ . ΤῊΙΒ βαγίηρ ἰ5 
εἴτε νι ἃ ἀϊδετοηΐ οοπίοχί, Ὀυΐϊ ἴῃ ἴΠ6 58πὶ6 
δεῖϑε ([υχο ΥἹ, 17), ἀπά τερεαΐϊεὰ Ὁγ ἴδὸ 
δΆτηθ Ενδηροὶϊδί (ΧΙ! 2). ὙῊΟ ἰδῖεν ραϑβᾶρε 
ΤΗΙΔΥ͂ ῬΕΓΒᾶρδ8, κε οἴδβεν οὗ [6 58πι6 
ςδαρίοσ, Ὀ6 Ιεπυβεά τἱτὰ ἴππ ῥγεϑοης ἀϊ9- 
οουτϑε, δηὰ οοιτοβροπάβ τὰ 1 ποῖ ΟὨΪΥ 
ἴῺ [86 ρῥγοβοηΐϊ νεῦδα, Ὀυΐϊ ἴῃ ἴδ6 [Οονίηρ, 
ἄονῃ ἴο γοῦδο 11. 

98. δένει «υδίοῦ ἐφ αδε 1ο ἀμέγογ, ὧδε. 
ΝΑΠΊΕΙΥ, Οοά. ((οπιρᾶσε [2π|6ὸ8 17. 12. 
ΤΠς ἱπίογργείδιίίοη οὗ βοῦῖδ τποάθγῃ οοπλ- 
Τησπίδίουβ ῬὯΟ διρροβο ἴπ6 ἀν} ἴο Ὀ6 ἰπ- 
ἰεσπάρα 8 θοῖῃ υησυϊεὰ (ο [πΠῸ οοπῖοχὶ ἀπὰ 
ἱποοηπίϑίοηϊ ΠῚ [Π6 ννΑῦ ἴῃ ννηϊοῖ ϑαίδῃ ἰ8 
᾿ἀὐούθτα δου τίβὴ οὗ ἴῃ ϑεσίρίισο. ΤΠ ςου- 
ἰγαϑὲ 8 θεΐϊννεεη εὐἱὶ τηθη ἀοῖπρ ἴΠ6 ττοσκ οὗ 
ϑαΐδη, το ὅΧὲ ἢοΐ ἴο θ6 ἔδατοά, δηά Οοάἀ [᾿ς 
ἵγις οὐήοςξ οὗὨ ἔδασ. ὙΤΒα ἱπίοσργοίδιίίοη οὗ 
[Π6 Ραββδαθο ΤῊΔΥῪ δε ἀείϊεττηϊηεα ὈΥ͂ ἃ 51ρ}6 
αυεϑῦου : Ηδ5 ϑαΐδη ρονγοσ ἴο οδϑῖ ἰηἴο δ6}} 
ἥδοιε «ὐὖδο ὄποδεν δν"η ΤῊϊΐβ ἰ5 ἴ1Π6 ροῦνοῦ ἴο 
Ἡλι ἢ ἴδε σοηίοχῖ οἰ ΑΥΪΥ ροϊηῖδ. 

51. ΜΑΤΤΗΒΡΡ. Χ. 

ἔε38 τὴς Ὀείοτς πιδη, Πίπὶνν}}} 1 σοηε88 
Αἶδο Ὀείοτε τν Εδίμεσ Ὡς ἢ. 15 ἴῃ 
Ὠεᾶνεη. 

432 “Βυῖϊ ὙΠοβοανεῦ 8041} ἀδῃγ “ 
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Μαεῖς 8. 

τὰς Ὀείοτε πιεη, δἰπὶ ΜΨ|] [4150 ἕωκεο. 96. 
ἀξηγ Ὀείοτε πὶ δίμεγ ὙνΒῖς ἢ ἴ5. ἴῃ 5. τι. 
ποδάνθη. 

44. ὁ ΤΤΒΙΩΚ ποῖ τῆδὲ 1 λπ| σοπια ἴο δ Ίμικα 15. 
ϑαπὰ ρεᾶςε οὔ δαγἢ : [λπὶς ποῖ ἴο ὅ" 
βεηὰ ρεᾶοε, ὃδυῖ ἃ ϑυγογά. 

45. ΕογῚ λῃῃ ςοπὶε ἴο 86ῖ ἃ πηδη δῖ 
γδγίδπος “ἀρδίηϑι ἢΐ8. ἔδίῃεγ, δηὰ τἢ6 « Μίς. 7. 
ἀδυρῆίεγ αραίηϑε μὲ πιοῖμεγ, ἀπά τς δ 
ἀλυρίεῦ ἰῇ ἰδὺγ ἀραϊηβϑ ἢδὺ τηοΐδμεῦ 
ἴῃ ἰανν. 

16 Απά ἃ πιδη 8 ἴοαβ “αὐ δὲ {πε γ 
οἵ δἰ8 ονγῇ Πουβθῃο]ά. 

17 “ἔπε τιαῖ ἰονεῖθδ ἐἈΊΠΘΓ ΟΥ̓ ὦ ἴαμα » 

τηοῖποῦ πιοῦὲ (ἢ Π16 15 ποῖ ἡνουΤὮΥ 
οὗ πιὲ: δηά ἢς ἰῆαϊ ἰονείῃ 80ῃ οὐ 
ἀδυρῃτοῦ πλοῦ Τἤδῃ Π16 18 ποῖ Ὑγ γὮΥ 
οἴ πε. 

80. Βα δὲ τε δαῖγ, 6 [ἷῃ [δὰ 
οτἱχίπαὶ, [86 ροβίοη οὗ [6 Ῥγοηουη 5 6π|- 
Ρβδες, “ δυΐ οἵ γου [86 ΥΕΣῪ διαῖγ5, ὅε. Μεη, 
0 ἅτ πεϊὰ οὐ ΒΌΓΝ δοςουηῖ ἴῃ Οοὐδβ εδἰγμί 
(μδῖ αυὐθῃ τποὶσγ ἤδίγβ ἅτε ηὐυπιθογεά, ἀγὸ σοἢ- 
ἰταϑίοὰ τὴ [6 δραῖτοννδ Ποῖ ἀγὸ οὗ δβυςὶ 
5118}} ναΐϊυο; δηὰ γεῖ οὐεῃ ἴμοϑο ολπηοί [2]} 
σοι Οοὐδβ ρεστηϊββίοη. 

84, 8δ. Τοὶπξ ποῖ... γτιοῖδο" ἐπ ἰααυ.} 
ΤΟ β6 σοῦ868 8150 ΟΟΟῸΣ ἴῃ βυῤδίδηςε ἴῃ ΠὰΚ6 
χὶϊ, θυϊ ἴῃ ἃ ἀϊβεγεπί ρασί οἵ ἴδε Ἑπαρίογ [τῸπὶ 
[Π6 Ῥγονυίουβ ρᾶγαῖ ]ε]ῖ5. ὙΔΕΙΓ Ροϑοη ἔμοΓα 
ςοηῆστῃϑ ἴῃς ορίπίοη [παῖ 85. Μαῖζπενν [85 
τεςογχγάσά ἃ οοπξημουβ ἀϊϑοοῦγβο, ἀηὰ (δὲ [Ππ6 
τί οπαρῖον οὗ 51. Πυκς, νυ ἢ 15. ΟΒΙΘΉΞΙΟΙΥ 
ἃ ΟΘοἸϊοοϊίοη οΥ̓͂ νατίουβ ἀϊϑοουγθεβ σπου 
ποῖς οἵ ἴδ {ἰπι6 οὐ ρἷαος οὗ {πεῖν ἀεἸ ἐν  Ύ, [25 
ἰητεγινονθη ἰη ἰ5 σοηϊοηῖβ βοῆς Ῥογ οὨΒ οὗ 
118 οἴδγρο ἰο 186 Αροβίϊθβ. (ες, βονγευεσ, 
Ὠοΐε8 οἡ 81, κε. ΚΕ. (. Ο. 

86. δον 1 ανὶ εοριε, 49"..} 
οἵ Μίοδῃ (υἱ!. 6), ἀεβογρενε οὗ ἴῃς βίδίβ 
οἵ [πάφῇ ἴῃ ᾿Ξ ἀδγ, δηά [με 6ν1}}5 στο 
ΟἰΕἰπιδίοὶυ σὰ το [ἢΠ6 ἤγϑὶ ἀεδβίτιςϊίοη οὗ 
]εγυβδίοπι, ἰ6 Βεγὸ υϑοὰ ὉΥ ΟὖΓ 1 οσγὰ 85 

ἰςαὶ οὗ (ἢς δἰαίς οὗ {Πϊὴρ8 σοπβοαπεηΐ οἡ 
Η!ϊ8 οὐση σοπίηρ δηὰ σεϊθοϊοη, τνῃϊοἢ 1οεα ἴο 
(Π6 βοςοηά ἀεβίσυςοη. ὙΠῸ παϊτεὰ οὗ ἴδ6 
ὉΠ ΡΟΙ ον [ενν8 ἰονγαγὰβ Οἢγϑὶ νουἹὰ εχ- 
(εηά ἴο ἴΠο86 οὗ [ΠΕΣ οὐση Βουβοῃοϊ 8 ψτῆο 
Ὀοσδτης [Ὁ] νεῖ οἵ ΟἾγίδῖ, δηά ἴῆυ5 τῆς 
ἱπηηράϊαϊς οἴξςοί οὗ Ηἰ5 οςοτηϊης νου] Ὀ6 ῃοῖ 
Ῥεδος δυζ ἀϊδοοτγά. 

ΤὮο ᾿ἰδηριδσο 
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« οἢ.. τό. 48 “Απά ἢς τῃᾶῖ ταϊκεῖῃ ποῖ ἢΐ5 
λέλικ 8. Ἷἴοβϑ, δηά (Ὁ ονγεῖῃ δεγ πις, ἰ5 ποῖ 
ἵξκες.... ΟΓΠΥ οὗ πιε. 

49 ΠΗε τῆδὲῖ πάει ἢΐ8 1Πἴπ 5}}41]} 
Ιοβε ἰξ : δηά ἢς τῃδὲ Ἰοβεῖῃ ἢΐ8 1{ξπ ἔοσ 
ΓΩΥ͂ ϑᾶκαε 5} Ππά ἱξ. 

“τάκ, 40 “δ (παῖ τεςείνει ἢ γου τα- 
ἴδμπ .. Θείνειἢ πλς, δηὰ ἢς τῃδὲ τεςείνες ἢ τὴς 
30. γεςαίνετῃ πίπι τῆδι β6πῖ πα. 

41 Ηε «ιδδῖ τεςείνεςῃ ἃ ργορἢεῖ ἴῃ 
ἴῃς ᾶηης οὗ ἃ ρτορῆεῖ 53}4]] γεςεῖνε 
ἃ Ριορ ες β τεννδγὰ ; δηά ἣἢς τῆλι τὸ- 
ςεἰνεῃ ἃ πρῃΐθουβ πιδη ἰῃ {πε Πᾶπη6 
οὗ ἃ τἱρῃίθοιιβ πᾶ 3}}4}} τεςεῖνε ἃ 
τὶ ῃϊθοι8 πηδη᾿ 8 τενναγά. 

42 ὁ᾽᾿Απά ψβοβοσνογ 5081} ρίνε ἴο 
ἀπηἰς υπῖο οπε οὗ ἴῃ68ε {π||6 ομββ ἃ 
ΟῸΡ οὗὨ ςο]ά τυαέεγ ΟὨΪΥ ἱπ τῇς πδπὶθ 
οἔ 4 ἀϊδβοίρὶς, νετ]γ 1 58 Υ υπῖο γοιι, 
ἢς 5}}8]} ἰῃ πο ννυῖβε ἰοβε ἢΪ8 γενναγά. 

΄“ 7οδη 13. 
25 

ὁ Μαῖιΐ ο. 
41. 

51. ΜΑΤΤΉΒΨ. Χ. ΧΙ. ἰν. 38--. 

ΓΟΗΑΡΤΕῈΚΒΝ ΧΙ. 

2 )οἦπ “οναίξίά ἀξ ἀέεεῖῤἼεν ἰο Ολγίσέ, Ὑ Ολγὰ δι 
ἐεεέρηο} ἐρη κ᾽ ρεμρ ολη. τ 7: οῤίπέοι 
ὉΓ ἐδεὲ δεοῤίκ, ὀοίλ ερρκεγπῖηρ ολν ακά 
Οἀνσί. 20 Οἀγέέ μρόγαξάείά ἐδέ το λαπξ- 

“ΖΜ εέμκμες σπα μργεῤβεπίαρες οὗ Ολογακέν, Βε.λ- 
σαίάα, απα (α μη. 25 αμεά ῥ»γαϊήηρ ἀξ 
Ζαξλεν᾽» τυοξάορε ἐπ γευεαξίηρ ἐξ ροςρεΐ ἐο ἐξέ 
σά, 28 ἀξ εαἰζεέλ ἐο ἀΐνε αὐ τωκὰ ας γε 
ἐλε δμεγάρε ο7 ἐλεῖ» “ἵν. 

ΝῺ ἴξ οᾶπις ἴο ρ855, θη 6818 
ἢδά τηδάς δὴ Ἂεπά οἵ σοπιπηαπά- 

ἱπρ 8. ὕνγεῖνε ἀἰϊϑεῖρ]εβ, ἢς ἀερατγίεά 
τεηςα ἴο (Δ. ἢ Δπά ἴο ῥγεᾶςἢ ἰῃ τῃεὶγ 
οἰ ἰς8. 

2 “Νον ψῆςη Ϊοῆη δά ᾿εαγά ἱπ εἴμκε; 
(δε ρτίβοη τς ψογκβ οἵ ΟἸγίβε, ἢς ἢ 
86ηἴ νο οἵ ἢἰ5 ἀἰθεΐρ[ ε8, 

4 Απά ειἰά υηῖο ἢϊπ), Ατί του ἢς 

38. ἐαξείδ᾽ ποὶ ῥὶς ἐτοῖν, απαά ζο]]οαυε φεῦ 
»π6.} Ηἱ στοβϑ, 1.6. Ὦ15 βυ δεῖ ηρβ8, νδίθυοσ ἢδ 
ΤΊΔΥ Ὅς οΔἰ]εὰ προ ἴο βυ ον ἰῃ ΠΥ πδτηθ, ἐνθῃ 
ἃ8 ἷ πγυϑῖ δοίυ δ! ῦ θθᾶσ ἴη6 ογοβϑθ δπὰ β0 6. 
ὕροη ἴἴ, Α ργορδεῖὶς αἱ υβίοη ἴο {με πηοάς οὗ 
Ηἰδ ον ἀςδίῃ --- ἃ ταοάδ ὈΥ̓͂ ΠΟ πη68Π85 ργοδαῦὶς 
ΟΥ ᾿ἰκοὶγ ἴο 6 ἔογεβεθ ΟΥ̓ πΊογοὶ Βυϊηδῃ 
ὙΠ ϑάομι, 88 οἽτυςίηχίοη νγὰ8 ποῖ 4 [ον ϑἢ 
Ῥυμῃἰϑμηιεηῖ. δ:Π1|}18Γ ργορμιεῖίς 41} υβίοπϑ ὁσςὺγ 
1ῃ ΟἾΒΟΙ ΡΪδος8, 85 ςἢ. χυΐ, 24; Μασκ υἱῖϊ. 34, 
Χ. 21; δπά πιοῦα αἰ γος [Ομ 11}, 14, χί!. 12. 

80. Ηε ἐδαὶ ἡπάειῤ, (5. Ἀδίδεσν, με ἴπδὶ 
Βαῖἢ “οωπά. [1,1ἴς 15 βροΐθη οὗ ἴῃ {πὸ 56Ώ565: 
16 16 οὗ [Π158 ψννοσϊά, δῃὰ 16 εἴεσῃαὶ. Ηδ 
ὙΠΟ 50 Ολγ65 ἴογ ἴῃς [Ὠΐηρ8 οὗ [5 νου] 25 
ποῖ ἴο ἴδκο ὋΡ ἢιὶ8 ογοβϑ8 δηὰ ζοϊϊονν Ο τισί 
80|4}1 ]Ιο56 {πὲ ἴδ οἴοσηδὶ νοῦ οδη ὃ6 οὐὔ- 
ἰαἰπεά ΟἿΪΥ τὰγουρσῃ ΟΠ σίϑβι. 

41. ἐπ δὲ "αρπε ἐξα ϑωμϑς 1.2. ἴῃ 186 
ΠΠδγάςίοσ οὗ ἃ ρσγορδεοῖ, 156 ἢδ 18 ἃ ΡΙῸ- 
Ῥδοῖ, δῃὰ ἴγοπι ἢο οἴδοῦ τηοῦνο. 

42. οπὲ 9 ρει ἰδεἶρ οποε.}1ὺ ἸΤπα ὄχργοϑ- 
βίο, “ ἰῃ ἴπ6 πδπὶο οὗ ἃ ἀϊβοὶρ]ς," ἐμ. θθσδιιβο 
Βο 158 ἀἰβοῖρ!θ, ϑδῆεννβ [ῃδῖ (Π6 ἐἔἐέ2]ε οπξς ταυβὲ 
Ὀεὲ υμάογβίοοά 85 τρεαπίηρ ἀνωρί. ((ῇ 
Ζεοξ. ΧΙϊ!, 7.) “Ὅο οπε οἵ (δ6 Ἰεαϑὶ οὗ ΤῊΥ 
ἀϊβς: Ρ]65, Ὀδοδιιϑα ὸ 18 ἃ ἀϊ53. 1016." Ἐογ [(ἢ6 
ΘΧργοβϑίοῃ, “ἴῃ [6 πᾶτὴθ οὗ ἃ ἀϊβεὶρὶο," ςουγ» 
ρα Μδκ ἰχ. 41, ψνοτε (Π6 Ευδηρο οὶ 1568 
(ἢς δηυϊναϊοηΐ ἜΧργοββίοη, “' δθσδυδε γα θεϊοης 
ἴο Ομ τσὶ." ὙΤὉΤμὲε ἴνο ρδαϑβᾶρεβϑ, πουγευοσγ, οδη 
ΑΓ Ϊγ θ6 τεραγάθα 85 ἀἰεγοηΐ γοροσίβ οὗ (ἢ 
5816 ἀϊδκοουγθο. ΤῊ ηδιταίϊνο οὗ 81. Μδιίπον 
ἴῃ ἴῃ6 ρμαγί ράᾶγα] δὶ ἴο Μαγκ ἰχ. 18 50 5 γι Εν 
ςοηβοοινο πα νγὸ σδῃ ΒΑΓΑΪΥ 8ιι [μδἱ 
οῃς ἰβοϊδίεἀ γεσγϑε νγᾶ8 ἱγδηβέεττοὰ ας (μδΐ 

ἱπῖο ἴδ ὑγεϑεηΐ οοηΐοχί, ῬΧΌΘΔΟΪ ἴἴ νγῶβ ἴῃ 
ϑυϊδδίδηςε τεροδϊθα ἃ βδοοοηά {{π|6. 

ΠΗΑΡ. ΧΙ.---τ-2.ο. ΤῊΝ ΜΈΒΒΑΟΘΕ ΟΕ ΪΟΗ͂Ν. 
1. δὲ ἀεραγίεά ἐδεπεε. δῖ. Μαίδεν μοτεὲ 

ἀἰθενβ ἔτοπι 8581. Μαζί δηά 8{.1κ6. ὙΠΟ 
πδιταΐα ἴῃ Ἔχϑοιτοο ΟΥ̓ [Π6 ΑΡοϑβί!65 οὗ {πεῖν 
τηϊβϑίοη. 81, Μαϊζδπεν πιεπίίοηβ ἴῃ [ἢ 15 νογϑὲ 
ΟἿΥ 1, οτ δ ονπὶ σουγϑο ἀυτγίηρς [6 δῦϑοπος οὗ 
[ϊῸ Αροϑβίϊεβ: Ηἰδ ὑσγεδοιίηρ ἴῃ τὰς οἰ 65 οὗ 
[ς 7}ἐνγ8, οὐ ρεσβδρβ οἵ ἴ[π6 ρεορὶἊς οἵ (δ 5 
ἀϊδπίσοιῖ ([6 τοϊδεϊνς ἐδεῖσ 85 Ὧ0 ἱτηπηιοάϊδῖο 
δηζεςοάοηϊ, ςξ, οἰ. χὶϊ, 9), [που ἴῃ ἃ ἀϊἴογεηΐϊ 
εἰσγουϊ ἔγοται ἴμοβε ἴδίκδῃ ΕΥ̓͂ [Ὡς Αροϑί!ςβ. 

Φ. Νοευ ευδεη «]0οπ δαά δεαγά, (95. ΤῊΪ5 
ἰηοίάοηϊ δοεῖβ ἴο Ὀ6 ρ]αςθὰ ὃγ 81. Μαίπον 
βοήν δὲ ἰδῖοσ (ἤδη 115 σΠγοηοϊορίοδὶ ογάου. 
ΤὮΣ ᾿ηργϑοητηθηΐ οὗὁἨ [οὔη ἰοοῖκ ρῥίδος Ὀείογε 
ΟἿΓ οἷ βοοοηά ᾿ΟυΓΏΟΥ ἴο ΟΔ}1|66 (566 οὔ 
ςἢ. ἵν. 12), δηά 8 ἀφδῖϊ ἴοοκ ΡἷδοἊς ρσγοθδῦ νυ 
δϑουΐ [86 ἄτης οὗ ἴπ6 πηϊϑϑίοη οὗ (6 Τ τεἶνὲ 
866 Μαχκ ντἱ. 13,14). ὙΠῸ τηοϑϑᾶρο οὗ (ἢς 
ἀν κῶν τηυϑβί, τπεγείοσγο, θ6 ρ]δοθα βοπιὸ {ἰπὴ6 

ΓΕ [6 τηϊββίοῃ, ὈΥΟΌΔΟΌΙΥ δὲ [6 (ἰπ6 
δϑεϊχηοα Ὁγ 81. κ6. (δες ποῖδ οΒ οἷ. Υἱϊ. 
14: δῃηὰᾷ οἡ Μαζκ νἱ. 13.) 

ἐδε «υογᾷ: οἱ Οῤγμ. 1.6. τὴς τνοτῖκα ἔοτγο- 
(ο]ὰ οὗ [6 Μεκβίδῃ, δηὰ ἤον ἄοηθ ΌΥ [ε505. 
1 18 οη δοςουπί οὗ [Π]5 ἔεδίυσε ἴῃ [6 ννοσκ 
[πδἴ οὖσ ᾿μοσγὰ δ ΥΓΟΡΙΥῪ 15 Δ δῆϑννοσ ἴο [οδη 5 
αυσϑίίοη. [{15 ποῖ ΠΠΟΓΟΙΥ 85 πη ρ ογκϑ υυΐ 
ἃ5 ΟΥΚΒ ἰογεῖοϊὰ ὉΥ [6 ῥσγορδείβ, [δὶ {ΠῸῪ 
Ῥτονὸ ἴπ6 Ποογ ἴο Ὀε Ηδ [μδῖ βδουϊά ςοπιο. 

δὲ “ἐπέ, κῆδὰ ΤΠ6 ἴθμοσ οὗ ἴδ6 Ὡδγγαῦνε 
866 Π|8 0 ἱπιρὶγ πὲ [Π6 φυσδίίοη τννὰ8 ἀβκοὰ 

]οδη ἴον ἢἰπιϑοῖδ δηὰ ποῖ πλογοὶγ ἴο οὐ» 
ΨΊης6 115 αἰδοὶρίο5, 85 ἴδ 6 δῆδινεσ οὗ οὖγ ἴ,οτὰ 



αἱ Ἰεραϊ. 4ς. 
6. 

ν. 4--1ι1.} 

τῆδι βῃουϊὰ σοιης, οὐ ἄο ννγε ἰοοΐς ἔογ 
ΔΠΟΙΠΟΥ αὶ 

4 ]ε6βϑ08 δηδυγεγεά δηά βδὶά υἱπῖο 
τἢεπι, ὅο δηὰ 5ῆενν [οῆη δρδίῃ τἢοβϑα 
τηΐηρβ νῃϊοἢ γε ἀο ἢεᾶγ δηά 8εε : 

ς Ἅ4ΤῊς ὈΠΠπὰ τεςεῖνα τῃεὶγ βιρ ἢ, 
ἃπὰ τῆς ἰδπηθ νγαὶῖς, (ἢ6 ἰερεῖβ δῖε 
᾿οἰεαηβεά, δηά τὴς ἀεαῖ πεᾶγ, τς ἀεδά 

“ Ἱεαἱ, 6:. ἱ . [καὶ ὁ. ΑΓΕ ταϊϑεά ὑρ, Δηὰ “ἴμε ροοὸγ βᾶνε ἴῃε 
φοϑρεὶ ργθλομεά ἴο τ εηϊ. 

6 Απὰ Ὀὑ]εββεὰ ἰ8 ἦε, ψβοβοσνοῦ 
80]}] ποῖ Ὀς οεπάεά ἴῃ πα. 

" Δῃηά δ5 {πεὺ ἀερατγίεά, εϑιι8 
Ὀερδῃ ἴο 84Υ͂ ππίο τῆς τυ τυ ἀ68 σοη- 
ςεγηΐηρ [οδπ, ηδι ψτεπῖ γε οὐἵ ἱπῖο 
τὴ6 νν]ἀεγης88 ἴο 586 ἡ Α γεεὰ 5ῃδίζκεη 
νι τἢς τνῖπὰ ἡ 

51. ΜΑΤΤΗΕΥ͂. ΧΙ. 

8 Βυῖ ψιλδί ννεπί γε ουξ ἔογ ἴο βεε 
Α πιδη οἱοιῃεά ἴῃ βοῆς γαἰπιθηῖ ἡ δε- 
Βο]ά, Ἐπεγ τῆδὲ ννεᾶγ βοίς εἰσελίη ἅτε 
ἴῃ Κίηρβ᾽ Βοιι568. 

9 Βυὲ ψῆδὲ ψεηῖ γε οὐ ἔογ ἴο β8εε ὃ 
Α ριορδεῖὴ γεᾶ, 1 βᾶγ υπηΐο γου, ληά 
ΤῇοΓα [ἤδη ἃ ριορδεῖ. 

10 Εογ {πὶ8 15 ὧδ, οὗ ψνβοπι ἰξ 18 
νυυΣτοη, “5 Βεμοὶά, 1 βεηἀ ΠΙΥ π|ε8- 7 Μαὶ. Ὁ 
ΒΘΠΡΕΓ δαΐοτα ἐὰν ἔλεος, ψηἱοῖ 58}8}} ἢ 
ΡΓΈράγε ΤΥ ΨΑΥ Ὀείοτα (ἢ δε. 

11 ὙΈΟΠΙΥ 1 54Υ υπῖο γου, Απιοηρ 
(πεπὶ τῃαῖ ὅγε Ὀογῃ οὗ ψοιηξη ἴἤεγε 
Πδῖἢ ποῖ τίβεῃ ἃ ργεδῖεγ ἴδῃ [οἢη 
[6 Βεαριίϊεϊ : πον ϑιδησίηρ, ἢς δῖ 
18 1ἰεδϑὲ ἴῃ τῆς Κίηράοπι οὗ Ὠεᾶνθπ 18 
σταδίου (ἤδη ἢδ. 

15 δα ἀγεββεὰ ἴο ἴοῆπ, [ἔ ἀοεβ ποῖ, βουσευεσ, 
ἔοϊΐονν ἴμδὲ [6 Βαριϊ8ι᾽5 οὐ ἢ τῇ (ΠῈ 
Μοββιδη5ῃρ οὗ [65ὺ5 δὰ 16, τυ ῖοἢ ψου]ά 
δε ΒαγΩΪΥ ςοπδίσίθης ἢ οὐγ Τοτὰ δ τνογάβ 
ΠΟΠΟΟΓΏησ ᾿ἰπὶ ἴῃ Ὑογβα 7, δηὰ τ] ἢἰς οὐτῃ 
[εϑΕΠΊΟΩΥ͂ ἴο οὐγ [ογὰ. ὙΠ Εγε 8 βοπὶα ὑγο- 
ΔΌΣ ἴῃ πο ἴῃ οἰδίίοη ΒΟ ἢ ἘΌΡΡΟΣΕΣ 
1}: αυεδοῃ ἴο ὃὉς ἀϊοϊδιεά, ποί " ουδὲ 
αἴ ΌΥ ἱπραῦξδηςε; τπδὶ [ἴ 15, ἰῃ δεῖ, δὴ 

Ἰηάϊτεςξ ἃ ἴο [6508 ἴο ἀδοίαγο Ητηϑο 
δηά Πδϑεΐίθη ΗΪ8 κίησάοπ: δυῖ [ξ ἰ8 4150 ροββίὶα 
[δὶ [Π6 4υοβίοη ΤὨΔΥ ᾿ἰηὐϊΤςδῖο ἃ ἀουρὶ 
ΟὨ ἴδε ρματί οἵ [Ή0δη, (βουνὰ ηοΐ οὗ [μ6 Κιπά 
50211Υ βιιρροδοά. |[ο᾽π5 μδὰ πεοασγά ἰῷ ῥγίϑοῃ 
[δὲ “4 στοαῖ ργορδεῖ "δὰ σίβεῃ ὑρ" (κε 
ψ}}. 16), ἢς δά δεατὰ οὗ “1η)6 ᾿τψοσκβ οὗ ἴῃ6 
σμησι," Ὀυΐ τὲ ἅσγε ποῖ ροβι ὕνεϊγ (οἹά ἰῃδί 
6 Κπον ἴμδὲ [εϑὺ5 Η πλϑε]ῖ, ΟΣ δοπὶε ΟἴδοΓ 
ἴη Η:5 πᾶπιθ, ννὰ8 ἴῃ 6 ἀοοσ οὗ ἴδ 636 ττοσκ5: 
ΟΓ ἴἴ 15. ροβϑίδὶς τμδῖ, [που ἢ οοηνϊηςδά ἰπ ἢ]5 
οὐ πιΐη, ΒΘ ΤΔΥ γεῖ μᾶνς νυ ]ϑῃθα (ο βυχρεβί 
ἴο Ογ [ογά ἃ πιοσὲ αἀϊγεςΐ ἀεοϊαγαϊίοη οὗ 
Η Ἰπηϑε]ξ 245 ἴἢε Μεβϑίδῆ, ϑυςἢ ἃ ἀουδί ΠΊΔΥ 
ῬΟΒ5ΙΌΪΥ ἢανς οχἰϑιεὰ δηὰ 158 ροσῇδρ8 ἱπά σευ 
τηοῖ ὈΥ̓ ουγ 1ἃ,ογάϊξβ ΤΕΡΙΣ: 6 ποσί [Πο- 
ϑοῖνοϑ βιυι πη ςΙ ΘΓΥ ἃ [δὲ ἤοης Ὀυΐϊ ἴδς 
Μοβείδῃ 15 ἴ6 ἀοεσ οὔ [ποπὶ. 

ἐτυο 9 δὶς τὐρύ ἐφ Εοὺυγ οὗ ἴδπε οἹάεςὶ 
ΦΙ55 δηὰ ἰδίβ οἀὐϊίοσβ ἴᾶνε ὁ7 δὲς ἀῤεείρίεσ; 
δυϊ ἴδ Α. Ν. 15 δυρρογίοἀ ΟΥ̓ ξοοά Μ58 δηὰ 
νογϑίοηβ. Ε᾿ α. (. 

δ. ΤΡε δίκα γερεῖυε ἐδεῖν “ἰσδὶ, ἢ Απ 
Δρρ᾽!οδου οὗ Μεββίδηϊς ργορδβοῖεβ, ἽμεῆῪ 
ἔτοπι 1531]. χχῖχ' 18, 19: Χχχυ, 5: δηὰ Ἰχὶ. 1. 
ΤὨΟ γαϊβίηρ οἵ ἴδ ἀοδα 15 ἡοΐ τηϑηπίϊοηθά ἴῃ 
[8ε5ε. ῥγορδοςίοβθ, Ὀυῖ 118 δάδάϊίοη [85 ἃ 

Αἱ 5ἰργηϊδοδηοα 1 τὸ ἔθ ον ἴῆ6 ογάοσ οὗ 
δῖ. ΤΠ Κοῖβ πδιτδίνο, ἴῃ πίοι [6 πηδββᾶρὸ οὗ 
τε ταν Ἰδορ ἱτητη Ἰδίοϊυ [Ο]]οτνβ (Π6 ταϊβίης οὗ 
ἴδε υυνἱάονν ΒΒ ϑοὴ δ Νδίῃ, ὍΤδὲ ἰδησύυλρο οὔ 

οὐν Ἰιοτὰ δ ΤΕΡΙῪ 18 δἰπιοβὲ νογὰ ἴοσ ψογὰ δε 
ΒΆτ2 6 ἰῃ 186 ἔἴνγο Ενδηροὶῖ 

7. 44 γεεά «“ῥαξεη, ἐθ"..1 1.6. ἃ ντανετῖπε δηὰ 
ἘΠ51ΔΌ1]6 ἸΏΔη --οὴο |{κὸ ἴπῸ τεθάβ οἵ ἴδε 
]Ἰογάδη, σῆεσε Ϊομη ργεδοβοά. Ὅλε ἰδηρυαρα 
οὗ [πε ΤΟ] ον ίη σὑοῦϑοβ 566 Π|8 ἴο 5ῆον [πᾶ 
18 εχργεϑβίοῃ ἰβ ποῖ ἴο δε υπάεγβίοοά, 85 
δοίὴδ ἰηςογργεῖ, ἰῃ ἃ ᾿ἰτογὰ] βθῆβο (“γε ἀϊά ποῖ 
Ὁ ΙΏΘΓΕΙΥ ἰο 86εὲ ἴθ σεοὰβ οἡ ἴῃε σῖνετ 5 

δλὴξ »- δὴ ἱηϊογργείδιίοη συ οδ πιᾶκοβ [Π6 
ψγογὰβ σδαλεη ὁ δὲ «υἱπά βαρετῆυοι5), Ὀυΐ 
15 πηοδηΐ βχυγδίνεῖν οὗ ]οδῃ, δηὰ 5 ἰηϊτεηάεα 
ἴο οἶοασ δἷπὶ ἕγομι [6 σμάγρο οἵ ννανυθγίηρ ἴῃ 
ἢ5 (1}. 

10. ευδέοδ “δα]] ΤῊ 46) «υα»γ.1] Ιὰὲ 15 
τοιδσκαῦϊια (δὲ Ὀοῖν 81:,. Μαίζῃενν δηὰ 
δῖ. ΓΚ, 85 ΜῈΙ1 45 81. Μασκ ἴῃ δῃοίδπεγ 
Ρΐδος (1. 2), οἰΐε [19 ρτορβθογ οἵ Μαίδονι 8 
[δ κυδϑοτυξίοη εἰ “. ἐδγ ὍΔΥ ἀκ τ Ιη 
{86 οτὶρίπαὶ, Οοὰ ἰ8 χεργεβοηϊοά 48 ϑρεβκίηρ 
οὔ Ηἰπεθει: ἴῃ τις οἰἰδῦοη Ης δάάγεβϑϑοβ ἴῃς 
Μεβείδῃ. ὙΒῈ ᾿μογά (δυ5, ἰῃ Δρρὶ γίης [ἢ6 
ΡΓΟΡΒΕΟΥ͂ ἴο Ηἰπιϑο]Υ 25 Μεβϑίδι, δϑϑεσίβ Η 8 
ον οἸὙ, 885 οὐα ψῖὰ ἴδε 1 οτὰ οὗἁὨ δΒοδβίβ 
το σγουρὰ ΠΡ ΤΒο ἔλεϊ 
(δὲ (5 γεῦϑε ἰ5 αυοίεα ΟΥ̓ 81} (86 ἴῆγες 
Ευβηο ἰΞῖ5 ἱπ [6 βάτο ἴὈγπὶ, ἃ ἔοστῃ ψἈΙΟΒ 
ἄἀοε8 ἢοΐ οοστεϑροηά εἰμεν ἢ ἴπς ΕΧΧ οΥ 
ψἢ (ες Ἡδοῦτενν, οδηποί θὲ ἐχρί δηθὰ οἡ ἴπε 
[ΠΘΟΥΥ οὗ αυοϊίηρ ἔγοπι τθΙΠΟΥΥ. ὙΒΕΓΕ 15 
ΟἸΘΑΥΥ βοιῖθ ῥσίπορὶα οὗ αυοίδίιοη.. ((οτ» 
Ρᾶτε ἫΝ ] οοἴυγοβ οἡ [πϑρἰγδίίοη, ἢ. 358 
Β ἃ. 2. 

11. δὲ ἐδαὶ ἐε ἱεαςὲ ἐπ δε ἀἰπιφάο»ε ὁ δεσυεη.] 
Ἡς ιδαὲ Βοϊά8 (δ6 5πιδ] οδὲ ρἷδος 'ἰπ ἴδ 
Ομγϑύδη Οδυγοὶ (ςξ οἢ. Π. 2) 15 ξγεδλίεσ 28 
Τοραγὰβ ᾿ἴ8 οβῆσθ δε ψῆο ργεραγεά [πε 
ὙΑΥ ἴον [15 ἰουῃάΐηρ. ΤΆ ]5 15 βαιά ποῖ οὗ [δε 
ῬΟΥΘΟΙΔΪ τηοτ δ δυὰς οὗ ἴῃς οδῆοϊαὶ ροδίποῃ 



σό 

ΖΊακοό. 12 ΖΑπά ἔτοιλ τε ἀλγβ οἵ Ϊοῆηπ 
τῆε Βαριίδε ἀπε] πονν τῆς Κίηράοπι 

!Οτ, ἐς οἴ ἤθάνεη ᾿βυβεγεῖῃ νἱοίεηςς, ληἀ τὴς 
τέο ἐς νϊοϊεης τὰκο 'ξ ΌΥ ἔοτςα. 
μεν ’ ςχ, ἘῸγ ἃ]}] τῆε ργορμεῖβ δηά τἢς 
γιη, ΩΡ ῥγορμαβίεά ὑπ] Ϊοἤη. 

14 Απά ι΄ γε ψ}}] τεςεῖνε 1:, τη 9 
ἡ Μαὶ.4. 8 ὁ Ε]125, ποῦ γγΆ3 ἴ0γ ἴο ςΌΠΊ6. 
᾿ 1Ις Ηε τῆλε μια φαγβ ἴο ῃβαᾶγ, ἰεῖ 

δῖπι ἤδᾶγ, 
1ι6 4Βιυῖ ψῇῆεγευηῖο 5}4]} 1 ΠΠἰκεη 

ἢ 18 σεηεγαδιίοη ὃ [{ ἰ8 πε υπῖο οἰ] 4- 
ΓΘ 8ἰτείηρ᾽ ἰῃ τῃ6 πρατίκοῖβ, δηὰ Το] ηρ; 
υπῖο τΠεῖγ ἔθ] ον, 

17 Απά ϑ8Δγίηρ, Ὗὲ δανε ρἱρεά 
ππῖο γου, ἀηἀ γε ἢανα ποῖ ἀδηςεῶ ; 

ἐ1κικο 7. 
ι. 

51. ΜΑΤΤΗΒΥ͂. ΧΙ. ν. 12--2:. 

ψε πᾶνε πιουγηεά υπΐο γου, ἀπά γε 
ἢᾶνςε ποῖ Ϊλπιεηϊεά. 

18 Εογ [οῆπ ᾿ᾶπις ποτ Πεγ δδιίηρ, 
ΠΟΙ ἀππίκίηρ, ἀηὰ {πεῈγ 8ᾶγ, Ηἰε μαῖὴ 
ἃ 4εν}}. 

19 Τα ὅϑοη οὗ πλδῃ οδηὶς δλίϊηρ 
δηά ἀγίηκίηρ, δηἀ τΠεΥ 88γ. Βεμο]ά ἃ 
τηδη δ]ιυτίοηοιβ, δηὰ ἃ νη ὈΙ ὈΌεΓ, ἃ 
ἔπεπά οὗ ρυ δ] οδπ8 δπὰ βἰππεῖβ. Βιυῖ 
νυν βάση 18 ̓ ωϑεῆε4 οὗ μεῖ σμ]άγεη. 

2. ΦἘἼΜεη θερᾶπ ἢς ἴο υὑρρταὶὰ εἴακο το 
τῃς οἰε8 ψνῃογεΐῃ ταοβὲ οὗ 5 πιιρ ΠΥ 
ννοσΚβ γεσῖε ἄοης, Ὀεοδιι8ε τῇΟΥ τε- 
Ρεηιϊοά ποῖ: 

21 ὟΝος υπῖο ἴδες, (ΟἸΜΒογδζίη ἴ 
γγοα υηΐο τῆςο, Βει βαιά ! ἕογ 1 τῆς 

οὗ (δὲ ἴγο. (ΤῊ οεἶζυδε ΓΔΥ ὃὲ τοηάεγεὰ 
“ἢ [δῖ ἰ5Β 1688 ἐδαπ δὲ," ἄς. Ε. α. 6.) 

10. ἥορι ἐῤδε ἀαγε 97,7 υοῤη, Ὁ. ΤΟ 
ΤΑἸ ΞΕ οὗ ἴ[ς Βαρίϊ5ὲ τη ἢονν δα τείοττοὰ 
ἴο 88 ἃ [πίῃς οὗ {πε ρΡαβῖ, δείπρ ἰετμχίδδίεὰ ὉΥ 

ἸΠΛΡΓΙΒΟΏΙΊΘηζ, 

“εγειό υἱοίεπεσ, ὧδ..} 15 Ἐλφοτὶν ϑεἰζεὰ ὈΥ͂ 
ῬΕΙΘΟῚ8 ργεβϑίηρ ἱπίο 1ἴ; οὗ. [υκὲ6 χτϊ. τό, 
Πογα ἴδε 8δπ|ὸ {πουρῆΐξ ἰδ τερεδΐεὰ οἡ 
ΔηοίΠοΥ οσοδϑίοη. ΤΠη5 οδιτίοβ οἡ ἴῃς [πουρῆς 
οὗὨ ἴῃ ἰαϑὲ γεσβθ.0 [σμη ννᾶβ [Πθ ἰδϑῖ οἵ ἴποϑ8 
ΠΟ ῥγεάϊοϊεὰ ἃ ξπξαχε Κίηράοπι. Αἢετ Εἷπὶ 
ἴῃς Κιηράοπι Ὀεοάπιε ῥγεβεηΐ [Ὠχοῦ [ἢ 6 
Τοσηρ οὗἨ (ἢ τῖβῖ, ἀπά ον ΠΊΘΩ ἃΓῈ ΘΩΡΟΤΙΥ 
Ρτγοβδίηρ ἱπίο ἰζ. 

16. Ηε ἐραὶ δαὶ αγο, 45. Ὄβόβο νοσὰς 
ἸΔΥ δίγεββ ου [πε ἱπιροτίδηςε οὗἩ οὖς "μογά᾿ς 
ἱηϊεγργείϊδιίοη οὔ Μαϊδοϊῖ᾽8 ῬγορῃεουΥ, 8458 
δνονηρ Ηἰβ οὐσῃ Με ββιδμβῃΐρ, ἀπά ὈΥ 1π}ρ]}- 
ςαἴοη Η15 νη. [οδη 15 ἴῃ τς ΕἸΠ]4} 
οὗ ἴπε Ῥγορβεογ, ποῖ Ἰἰἴογα ν (5εα ]ομη ἱ. 21) 
Ὀυζ ἴῃ ορὶπί. ΕἸ )αἢ νγᾶβ ἴο οοπὶο Ὀεΐοσε τδ6 
ξτοαΐῖ δηά [ουτίθ]ς ἀδΥ οὗ ἴῃς Τογὰ. Βυΐ ἰῇ 
80, 186 ΓΟᾺΡ ΨῆῸ ἰ5 ἴο σοπῃα δῇογ Ϊ]οβη ἰ5 
ΠΟΩ6 ΟἴθοΥ [Π8Δηῃ [6818 ΟΠ Γιβῖ. 

10. Βωὲ «υδεγεμπίο “δα! ἔξει, 67 ὙὍΒς 
πδίυΓΑ! ἱπίεγργοίδίίοη οὗ [Π15 βΡαββαρὸ σου ΔΙ ὩῪ 
τεργεβεηῖβ ἐδ: σεπογαίίοα (ποῖ Ιοδῃ ἀπά οὐγῦ 
1, ογά) 85 ἴῃς ομΠάγεη τῆο ςοπιρίδίη μαῖ Ἐποὶγ 
ΡΙριῆρ δηά {πεὶγ τπηουγηίης ἀγὸ ποῖ τοβροηάοὰ 
ἴο. ὙΠ ογάεγ ἴοο, [ομῃ ςοπιίης ἤγεῖ, σοῃ- 
ἤγτηβ 1818 ᾿ητογργείδιοη. ὙΠῈ πηθδηΐηρ ἴμοη 
ΤΆΔΥ δε φίνοῃ ἃ5 ἔθ: ὙΠοβῈ ΠΟ ρἷρε 
ἅτ ἴῃς ᾿βιὼ ςοηδοχληϊης {Π6 ἀϑοοιςίϑηι οὗ 
7 Βη, ἀπὰ ςοπιρίαἰηίης; [μα ἢς ν}}} ποῖ γοβροηὰ 
ἴο {πεὶγ ἀειηδηὰ οὗ ἃ ποτε ἰὰχ πιοάο οἵ ᾿ἰΐ8. 
Τδοθε ΠΟ πιοῦτῃ ἄγε ἴπε βᾶπηθ [εὴν5 σΟΙη- 
Ρἰαἰπίης οὗ οὐὖῦγ [οτὰ 85 ποῖ Ὄχι εἶπ πα 
ΒΟΥΕΓΥ οὗ 15 δεοδιίϊηρ ἃ ργορῆεῖ. Βυΐϊ ἴῃ 
ὈοΟΙΒ ολ565 ἷκε «υῤτάογι ἐξ ἡμειβοα 9 δὲν 
εὐ άγεπ; ἴδε ἔσο] 58 Ομ] άσγθη ἀγὸ ἀϊϑοοηϊεηϊοὰ 

ἢ Ὀοΐ: [86 Ἑσμ]άγοη οὗ τυϊϑάομπι ἀοκπον- 
ἰοάχε ἔς αϊνίπε νυνυϊϑάοπμ πιδηϊεσῖ ἴῃ οί, 
(μεῖγ αἰεγοπὶ ταοάθϑ οὗ 1 Ὀεδιίης {δεῖ 
ἀϊβεγοηῖϊ τϊϑϑίοηθ. ΤῊΟ 5ἰπ|1]6 15 ἴάκοῃ πὶ 
οδΠ]άγεη ᾿πηατηρ ἰῃ ψΆπη65 ἃ ΤὩΔΥΓΙΔΡῈ ΟΥ̓ 8 
ἔχποτγαὶ, τυ ῖτἢ [6 Δοσοτωρδηϊπηθηΐβ οὗ ΠΊΕΙΤΥ ΟΥ̓ 
ΤΩ ΟΥΓΙῆΙΪ ᾿γυ1ὶς. 

19. Βυὲ «υἱάοε ἐς ἡιαεβεά, 67 ΤΈΣ 
πδῖυγαϊ! ἱπίογργοίδίοη οἵ {πεϑεὲ Ἰτογὰβ 966 18 
ἴο δὲ “(6 Ἑμ]άγοη οἵ τϑάοπι, ἴἤοϑθ Ὑ}80 
ΔΙῸ ΓΟΔΙΪΥ τυνΐβα, Ὑ1}}} τί ΠΥ οϑεπηαῖο [ἢ 6 ἀϊνίηα 
ὙΠ ΟΘαΙ, ὍΝ ν 2. Αὐμευλ ξλωςΣ ̓  ἀπῇεγοηῖ 
ΨΑΥ5 ἴογ ἀϊβδετγοηΐ ρυγροϑεβ.᾽" 6 ἱπἴοσρσο- 
οὐτα τς ἢ τοπάουβ ἐδικαιώθη ἐξ εοπάενππεώ, 
βθϑῖηβ υπϊοπδῦΐο, ὈοΪῃ Ὀοοδυβε ἴἢς ψοσζὰ ἀο68 
ἠοῖ ὕθαγ [18 Β6Ώ 86 ἰῃ ΔΩΥ͂ Οἴδεν ραβϑᾶρε οὔ [86 
Νενν Τεξίδπιοηΐῖ, αηὰ Ὀδοδιιβο ἴΠ 6 βάπλῈ τνογὰ 
15 ἘΧΡΥΕΒΟΙΥ υϑοὰ Υ 851. Μαίζμεν ἴῃ ἴπε πεχῖ 
σδδρίοσ (χιῖ. 27) ἰῃ ἀϊγεςξ ορροβιοη ἴο δὶ 
86η86. (ἰηϑιοδά οὗ εὐῥϊάγεη, ϑοῦλε ἰαῖς οἀ ]οΠ5 
ἴανα «ὐογᾷ:; 8ο Τίβοϊ., Ττερ., ἮΝ εἶ55, δηὰ 
νεβίοοϊς δηά Ἡοτσῖ, οὐ ἴῃε δυϊβουῦ!γ οἵ ἐξ 
διὰ Β". Τῆς Α. Ν. 8ᾶ5 διηρία βυρρογί οὗ 
Μ998, ΜΝεγϑβίοῃβ, δηὰ Ἑδΐμποσξ. Ε. Ὁ. Ὁ.) 

421-28. οε ὠπίο ἐδεε..... ἕο δε ὌΠοβα 
ννογὰβ ἅττα τεςογάθά ὈΥ 81, 1ψΚὸ 48 ἴοστηίηρ 
ρατί οὗ τῆς δάἀάγεββ ἴο ἴπο ϑδευθηίυ, ὑγῃοϑςα 
Τηϊβϑίοη 15 ποῖ πηοη!οηθά ὈΥ̓͂ [6 οἴπε Ενδη- 
ξε] 1515. [Ι{ 15 ροβϑίῦὶες ἴπαῖ ἴ86 ννογ 8 πιᾶ 
δᾶνο Ὀδοη υοὰ νος, 45 ἰ8 ϑιιρροϑεὰ Ὁ Μεγεῦ, 
ΑἸέογά, δηὰ οἴδμοσβ δῖ [ἢ τοοῦγτοησο 4150 
οὗ γοῦϑοβ 0 [ἀκ χ. 21, 22) ΓΟ ΟΥ8 ἰΐ 
ΤΔΟΓΟ Ργοθαῦϊο ἴμδῖ [6 ἔπτο τερογίβ τγεΐϑσ ἴο 
ἴῃς 5βᾶπι|6ὸ οὐσοδϑίοῃςἙ ΤὉὍῃὸ ἰδηριιδρὸ οὔ 581. 
Μαίϊμον δὲ νοῖβϑὲ 2. ἀϑόβ ποῖ ὨΘΟΟβ5ΑΓΙΪ 
ΤΛΔΥΚ ἃ ςοηπξππυουβ αἀἰδοουγδα Ὑῖ ἢ [ἢ 6 ρΓθ- 
σοάϊης ἐδέκοντο θεῖον οὔ νόθα 2ς); δηά 
ἴϊ 18 ροβϑβϑίδ]ς ταὶ {π|5 Ευδηρο σῖ, τσῆο οὐδ 
[16 πηϊϑδίοη οὔ [ἢ δεν ΠΥ, ΠΛΑΥ Βαανα γοοοσγάθὰ 
ΠοΙα ἃ ρογίίοῃ οὗ (δ6 αἰδοοιγϑοβ οοπποςίοα 
Μὰ τπδῖ ἐνθηΐ οἡ δοοοιηΐ οὗ [Ποἷγ 5: ΠΑ ΥΠ 



Υ. 22----27.} 

ταὶ νοῦΚβ, της τετα ἀοης ἴῃ 
γου, Ὀεοεη ἀοῃς ἰῇ ἼἽγτε δπά 
διάοη, [Π6Υ ψνου]ά ᾶνε τερεηῖεά ἰοηρ 
ΔΡῸ ἴΠ βδοκοίοιἢ δηὰ 28ἢ}ς8. 

22 Βυϊῖ] 58Υ υπῖο γου, [{ 5}8]] Ὀς 
ΤΏΊΟΓΕ τΟΪεγδῦϊα ἕο Ἴγγε δηὰ δίάοη δῖ 
[ῃς ἀδγ οἵ Ἰυάδρηγχεηῖ, τΠΔη ἔογ γου. 

23 Αηά τδοιι, (ὐλρεγπδυπι, νν πο ἢ 
αὶ Ἔχαϊτοὰ υὑπῖο ἤεᾶνθη, 8παῖ]ϊ δὲ 
Ὀτουρης ἀονγῃ ἴο Π6]]}: ἔογ ἰξ τῆε 
τΡΉ σοσΐίκβ. τυ ς ἢ ἢλνς θθθῃ ἀοῃα 
πῃ ἴῆεε, μαὰ Ὀεεη ἀοπε ἰπ δοάοῃμι, 
ἰἴς ψουά ἢδνε τεμδίπμθά 00}} (ἢ 8 
ἀλγ. 

24 Βυῖ 1 88} υπίο γου, Τπδὶ ἰξ 
84}} Ὀς πηοτα το] ΓΑ Ὁ ]ε ἐν ἴδε ἰαπὰ οὗ 

οὗ β8υδήεςῖ. Δ'ῆΥδε δᾶνγς βθοῆ οὔ ἔοσστον οὐ σ- 
ςλϑίουβ ἰπδΐ 8561. Μαίδμενβ νστοιρίηρ [8 
Βευττ ΟΥ̓ ἜΘ ΈΠεΙπες ΟΥ̓ 5᾿ πα Γ οὗ ενεηΐβ, 
ποῖ ὈΥ σὨγοΠοΪορΊΟΔ] ϑιιοςοββδίοη. (Οἱ, Κυχαβι, 
“ΟΒγοῦοὶϊ. υ. ΗΓ. Ρ. 110. 

21. Οῥογαςίη.... Βοιδεαίάα Π ΤΈΣ εἰἴε οὗ 
Ομδοεαζίη βεειηβϑ ἴο ἔάνε ὑδθεη ἀθη δε ὮΥ 
[δὲ γοοδηῖ γοβθΆσοῦοβ, ἰὴ σοηηδοϊοη τ ἴῃς 
Ῥαϊοκίίης Εχρὶοσγαϊίοη Ευπά, ννἱ [Πδ τπιοάσεσῃ 
Κετιδζοῆ δἱ ἴδε ΝΙ͂Νν. εηά οὗ ἴΠ6 Ἰἰακςο, ἵχο 
ΓΑ Ϊ65 ποῖ οὗ ΤΩΙ Η υπὰ ((δροσγβδυσω). ΟΒ 
τῆδι οὗ Βειϊῃιϑαἰάλ 5εςε Ὀεϊονν οἢ οἢ. χίν. 22. Νὸ 
πιΐγδο]ο οὕουγ [ψογὰ 15 τεοογάδά 85 Βανίηρ Ὀθθη 
ἄοπο δ Ομογαζίη. Τῆς ἐδοάϊης οἵ ἴδε ςφοοο 
ἴοοκ ρῥἶἷδοα ἴῃ ἃ ἀδβοσγί οἷδε δοϊοηρσίηρ ἴο Βεῖἢ- 
βαϊάδ, δυϊ {ποτα 15 βοῦιθ ρβεορτδρῃϊοδὶ ἀϊ- 
ΟΥΝΥ 45 τεραγάϑβ [8ς ἰἀοπεβοβίοη οὗἉ ἴμ6 ῥἷδςε. 
Βοῖῖι οἰο5, ἢοννονοσ, νοσὸ ἰῇ (ΠῸ6 ᾿τησηοάϊαϊο 
Ὠοϊρθουτῃοοὰ οὗ Οδρεγηδαυγη, οὐγ 1 οσὰ β 
ΡΓΠΟΙΡΑὶ τοϑιάεηςς, δηὰ {μογεΐογε ἘΠ η [Π6 
τοκίοη οὗ ἢ σι δ τηϊγας 65, δηὰ εγὸ ἀου 616 55 
[86 δοθὴς οὗ δοιὴς οὗ ἴποϑβε ᾿ΔΩΥ υηγεςογάοα 
τηῖγδοΐθβ βροίοη οὗ, ἰοῆῃ χχ. 30. ΤῊΙ5 ἕδυουγοά 
οἷἵγ 1156} ἐχαϊεὰ ἴο μοᾶυθῃ ΟΥ̓ ΟἸ γϑι 8 ὕγο- 
986η0 δ ἴῃ 1, 5 51}}} σῆοσε βουεγεὶυ σοπάετηηεά ; 
[86 σοι ρατίϑοη ἩὙΣ Ὦ ϑοάοιι ἱτ ΡΙ ΥΩ ἃ ἄθερεῦ 
τερσοδαίοη [ΒΔ [πδξ ἢ ΤΎΤΕ δὰ διάοη. 

48. ὁ δε. Ιῃ τῆς οτρίηαὶ, ο Ηκσά:. 
ΤἘς νογὰ ἀο685 ποῖ ΡΥ ἴδε Ρἷδος οὗ εἴογηδὶ 
ΡυπΙβμπιθηῖ, Ὀυῖ (Π6 δοοάς οὗ ἴδε ἀελά (8εε 
οὔ οἱ. χΥΐ. 13). [πῃ 16 ῥγεβεηῖ ρίδος, δβουγευοῦ, 
1 15. ΤΩΘΓΟΙΥ υϑοά 85 ἴῃς Δη{{ι|6518 οὗἨ Ποδυθῆ, 
ἴδε Ἰἰονεβὶ 485 Ἴοπίγαβιθα ἢ ἴα Ὠϊρῃεσί 
Ροβί ἴοῃ, 45 ἴπεὸ Ηοῦτγεν οαυϊναϊεπὶ ποσὰ ἰ5 
οπρὶογοά, 8. χσχχίχ. 8; Απηοβ ἰχ. 2. (ΤΒε 
γο οεἰδιιϑεβ ἅτε τεβάογοὰ οἡ ἴδε δυςβοῦ 
οὔ με οἰάἀεϑὶ δπὰ δεϑὲ Μ558, ( Ὁ), ἴῃ δἀάϊοη 
ἴο ἐὲ Β, “δαὶ δομ δὲ εχαδιοδ μπῖο δέαυο 
οι «δαἱ δὲ ὀγομσ δὲ ἄραυη, οΥ εορης ἰοαυ, 10 
Ηκάρ:. ὙΤὮο τεδάϊηρ οὗ [ἂς Α. Υ. ἰ8 ϑυρροτίοὰ 

51. ΜΑΤΤΗΒΥ͂. ΧΙ. 

ϑοάοιῃ ἰῃ ἔπε ἀδγ οὗ Ἰυάρσπηεηις, [ΠΔη 
ἴον τῆς. 

25 4 1Αἱ τηδὲ εἶπιε [εϑι5 δηβυνεγεά Ἢ ἴα ο, 
πὰ 4, 1 τῃδηΐς τες, Ο Εδιμοτ, 
Ιοτά οἵ μεάνεη δηὰ δαγίῃ, Ὀδοδιιδα 
του μιαϑὲ πιὰ τπ 686 τὨϊηρβ Ποπὶ [δε 
ννἶ86 ἀπά ρπιάσπι, ἀπά ᾿αϑὲ γενεαὶθά 
π6πὸ υηῖο ραῦα8. 

26 Ἐνεῃ 80, Βδίμεγ: ἔογ 80 ἴΐ 
ϑεοπιεά ροοά ἴῃ [ΠΥ κρῖ. 

27 ὅΑΙῚ τπΐηρβ γε ἀε]νεγεά πηῖο “ 7ομὴ 3 
6 οὗ ἢ 
ΚηονοῖὶΣ 

Ἐδίβεγ: δηὰ πὸ πίδῃ ̓" 
ε δοη, δυὲ τῆς ἔδίδεγ; 

Ποῖ ογ ἱκπουγειῃ ΔηΥ πλδη τῆς Εδίμογ, " 7οδμι 6. 
βᾶνα τ(ἢς ϑοῃ, δπά ἠδ ἴο βοπιβϑοενεῦ ἢ 
τε ὅοῃ ψἹ}} γενθαὶ λίηι. 

Όγ [ΚὸῸ χ, 1ς, δηὰ ἰ5. ἀεϊεπάοά Ὀγ ὟὟ εἰ58. 
Ρ.α. ὦ.) 

26. “ὲ ἐῥαὶ ἐῶ». Ἰδεθε ψογβ βεθηὶ ἴο 
ἱπεπιαῖο ἃ Ὀγοακ ἴῃ ἴδε ἀἰβοουγθε; δηά ἴο 
800 παῖ ἴ[πΠ6 ψόογὰ8 πο ἐοϊ ον, Του Ρἢ 
ΒΡΟΚο δδουϊ ἴ[ΠῸ βαπὴθ μηδ, ΨΤΕΓῈ Ποῖ ᾿Π1Π|6- 
ἀἸδίεὶυγ σοηηοεῖοά ψΠὩ ἴδε ῥγεσοάϊηρ. Ὑνὲ 
ΤΩΔΥ͂ ῬΕΙΒΔΡ5 ΓΔ ΓΙ Ραγρῆγαθε τ Ηδιηπιοηὰ 
“Δοιξ [δὶ {ἰπλ6,7 ὩΡΟη ϑόσῶθ οσοδϑβίοη ἰἌΐκθῃ. 
ΤΏο οοολϑίομ, ἢ νὰ ἑοϊϊονν 81, 106, ννδ8 (ἢ 6 
τεΐυσε οὗ ἴδε ϑουθηῖγυ, δηὰ ἰἔ 50, ἰδ ννογὰβ δὲ 
ἐδαὲ ΦἸΝΙΟ ΤΑΔῪ ΡετθΔρ8 δε ἱπίεγργείοαὰ νά ΕἸγ, 
5 ΚὨΪ γηρ Π ΒΙῺ ἃ ᾿πνϊοὰ ρετγοά, επηδγδοης 
[Π|6 χηϊββίοη οἵ ἴῃ ϑευθηιῦ  [ῃς ΌΙΤΩΘΥ τ ογ8 
(σεγβε8 2ο- 24) θείς βροκεὴ οἡ {πεὶγ 
ἴυγε, δηά 1ῃ6 ἀρ δε ὐδῆὶ Οὔ68 Οὔ 
τεζυγ. 

ΕΙΣ 

ἐδεε ἐδίαρ ἢ ἢ ψὲὸ βδρροβε ἴδ6 οἤγος- 
Βοϊορίοδλὶ εοηβοςίοη οὗ [656 νοσγὰβ ἴο θὲ 
τῆαϊ σίνεη Ὁγ 81, [Κ6, [Π6 Ἔχργοϑϑίοη “" [656 
τϊηρβ᾽ Ὑ1}} δῖυγα γ τοῖοσ ἴο (Παἴ Κηον]εάρε 
οὗ (ἢ γϑ5 Κιησάοτῃ γῆς ἢ δαά δε σευθαϊ θά 
ἴο [πε Ὑ τεῖνε δηὰ ἴο {πε δενεπίῦ ἔογ [πε ρὺγ- 
Ροϑο οὔτποὶγ τϊβϑίοη. ΤῊ 56η56, ᾿πάἀθοά, ψ}}} ΒΘ 
[6 ββγὴο ᾿ξ νὰ σοπηδςῖ {πὸ ψνοσὰβ. ὙΠ ΒΕΓ 
Ῥγεβεηΐ οοπίεχί. ὙΠῸ Μοβϑδῃϑῃρ οὗ |65ι5 
88 ἰεφίίβοά ὉΥῚῪ Ηΐ8 τοὶ πόσκβ, τπουρὴ 
υπδοκηονεάκχεά Ὁγ τῆς οἰε8 τισὶ δὰ ποῖ - 
ποϑδεὰ ποτὰ, μα [Ὠγουφὴ Ὠϊνίηθ Ἐδνεϊδοῃ 
Ὀεεη τηδή κηονσῃ ἴο δηἀ δοκπονϊεάρεα Ὁγ [ἢς 
ἀἰϑεΐρἰοβ. 

ὩἼ. πε δὲν ἀποαυείδ αῊ »ιαη ἐδὲ Ἐαΐδεγ, 
“αυε ἐδε 8οπ, 49 ..1ὺ ὙΤὨῈ ραγδ ]οἰβ θεν 
{5 δηά ἴπ6 Ἰδηζύυάχο οὗ 8.1. [οδη δηὰ οὗ ΟἿΓ 
Τιοτὰ ἃ8 τοοογάθα ὈΥ δ. [οη (566 σεῦ), ὅσ 
ΒΙΓΕΙ 50 ΠΠςσεηΐ ἴο σον ἴπδί ἴμεγὲ 15 πὸ 80- 
δίδηξιαὶ ἀϊβεγεηςα δεϊνεθεη τπς αἰβεγοηΐϊ 
ΕΥδηρο δῖθ ἰῃ [Π6} υἱοχβ οὗ ΟΣ 1, οτὰβ 
Ρεῦβοῖ δῃά Ὠλίυγε ; δηά {δὶ (6 Οοϑρεὶ οἵ 8ῖ, 
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Ὡπ 6. 

3: Ἰοβη 
5. 

5Τ. ΜΑΤΤΉΕΝ. ΧΙ. ΧΙ. 

28 ἡ (οηιχε υπῖο πιε, 81] γε τῆι [2- 
θοιΓ δηά ἂγὰὲ ἤεᾶνυ ἰδάδεη, δηὰ 1 ν"}}] 
δὶνε γου γαβῖ. 

29 Ἰακε ΠΥ γοκε ὕὑροη γοιι, δηά 
Ιεάγῃ οἴ πιὰ ; ἔογ ἶ πὶ πιεεῖὶς δηὰ ἰονν}ῦ 
ἴῃ Ποαγῖ : “Δηά γε 5}4]} ἢπά γεβῖ ὑπο 
γουγ 808. 

ο ΖΕογ πὶ γοΐκε ἐς εᾶϑγ, ἀπά πῊῪ 
δυγάδῃ ἰ5 Ἰίρῆες, 

ΓΟΗΑΡΤῈΕ ΧΙ]. 

1 Οἀγιέ γεῤγουσίλ ἐλό ὀἑκάρε:: ο7 ἐλε Ῥλαγέρεες 
εὐηοέγρερ 16 ὀὁγεαεά 977 Δ6 «αόδαίλ, 3 ὃν 
ῥίμγε;, 9 ὃγ γέασορ, 13 αν"ά ὃν α »εἰγαξί. 
22 47ε λεαξείᾳ ἐδὲ "μᾶβπ ο:ιεισεά ἐλαΐ τᾶς 
ὀ»ά απ ἀμ»εδ. 41 δίαερλενιν αραΐπεί {ἀξ 
ον σλοιί «λα κπενὲν ὑεὲ “σγρίυεπ. 46 4-- 
εονἐ σ“λαδί δὲ νεααΐξ οΥὙ ἐαΐδ τυογας. 418 272 
γεύμδεία ἐδέε πα μέ, τοὴσ “εξ αὐ ὦ 
σέρνε: 49 αμκαὶ “ἀεισείᾷ τοὴσ ἐξ ἀὲς ὀγολεέγ, 
σοῦ, απα τροοΐλέγ. 

οὔη, ἴαγ ἴσοι Ὀείηρ ἴῃς τοργοϑοηϊδλίίνε οὗ ἃ 
ἴεν [ΠΘΟΪΟΡΎ, ἀοοθ5 Ὀυῖΐ τόσο ΠΥ ἐχρουηά 
δῖ 15. ᾿Ρ ΙΟἸΙΕΥ͂ ςοηίδίποα ἰῃ ἴδ ς οαγ]οϑὶ οὗὅἁ 
[Ἐς ξοβροἶβ. 

48. Οον»"ε νέο γι, 45 ..1 Τ 686 ψοτβ ἀογίνα 
{Πεἰγ βἰσοϊηοδηςς ἔγοτα ἴα ὑχεσεάϊης δϑϑεγίίοη 
οὔ οὐτ 1,οτγά 5 ὉΠ} ἢ (6 ΒΑίμογ. [Ιἰ 15 
ΟΠΙΥ 48 Οοά [δαΐ Ηε ἰ5 δῖε ἴο ρῖνε γεϑὲ ἴο [8Βε 
8ου}5 οὗ ἴῃοϑ6 0 ἅγὸ ΨΟΑΣΥ 18 [6 δυγάση 
οὗ 5ἴη δηὰ οἵ [᾿ς ἰανν. 

ΟΗΑΡ. ΧΙΪ.-- ὦ 1... ΟΝ ΒΒΕΛΑΟΗΕΒ ΟΥ ΤῊΗΕΞ 
ΘΑΒΒΑΤΗ. 

1. “11 δας ἐ»ι..1 Ὑῆδ ἵἔτο ονυθηῖβ τς ἢ 
ἴο!ονν ἅἃγε οοπηδοίοα ΌΥ θοῖδ ἰδκίηρ ρῥὶδος 
οη ἴδε ϑαυδδι ἢ ἀν  ((ποι σὰ οἵ οἡ [6 52Πὶ6 
ὍΔΥ, 866 1ὐὺΚο νἱ. 6), ἀπά ΌΥ ἴδε ἰ6588βοὴ ἀγάνγῃ 
ἔτοτη δδο σοποογηηρ ἴΠ6 οὐϑεογνδηςο οὗ 
[παῖ ἀλγ. Βοῖπ, Βοννένεγ, ϑεεπὶ ἴο δείοηρ ἴο 
ΔΏ ΘΑΙΙΟΥ ρεσοα, 45 ΠΟΥ ἃγε ρἰδοοὰ 8. 
Μαῖκ δηὰ δῖ. ὐύκὲ Ὀεΐογε (ἢς οποῖος οὗ [86 
Τνεῖνο. Ὅδδῖ [818 Ἰδίτοῦ ἀστδηρεσιθηϊ 5ῃου]ὰ 
δ6 ΤΩΔΥ Ὀ6 ἀγχυκά 85 ἔο]]ον5: ΤΒΕε 

τγουκ ἴῃ 6 σοτηδοϊάς σαυϑὲ αν ἴδκοη 
πε ϑΟ0οῦ δ΄ῖῖεσ ἴ6 ῬάΆββονοσ (566 Ὡσχί ἠοΐρ). 

υἱ (Ὡς δεάϊηρ οὗ ἴδ6 ἔνε ἐβοιδαηὰ τϑη- 
Ὀοποαὰ ἴῃ οἷ. χίὶν. ἴοοϊ ρίδοθ Ἰυδὲ ὀξίογε ἃ 
Ῥάβϑϑονοῦ (1}οὁδη νἱ, 4). Τότε ταυϑῖ, ἰμοτείογο, 
παν Ὀδοη ὩΟΑΓΙΥ ἃ ΥΕΔΓ δεΐνοοη (ἢ ἴνο, 
ὙὩῖς ἢ ϑυρροτίβ ἴῃ ΘΑΓΠΟΓ Δγγδηροιδηῖ οὗ {ΠπῸ 
Ῥγεϑεπῖ πδσταῖίνε. ΤΏς το Τὁσεουγγθηοα 
1η δῖ, Μαϊπον οὗ ἴδ ἐχργοββίοη σέ ἐῥαΐ Ζέρεξ' 
τὰ τοχαγὰ ἴο, Ἔνοηῖβ πασταϊοά ουΐ οὗ ομόὔο- 
Ἰοψίοδὶ ογάδσ, βοόσῃβϑ ἴο βῆονν τδὲ ἴπ6 Ενδη- 
κεῖιοι ἀϊὰ ποῖ ἱπίεπά ἴο ἀεῃοίε ὈΥ ἰΐ Δηγ Ἔχδεῖ 
ἀοϊοτιίηδίίοη οὗἁὨ {ἰπ|6 ΟΥ σοῃτπυ  1η πὸ 
ογάοσ οὗ ουθηῖβ. (866 δῦουβ οὔ οἷ. χίὶ, 25.) 

[ν. 28---4. 

Τ᾽ τηδὲ της 7 [6808 σχεπῖ οὐ τῆς “ Ῥειι. 2. 
ΒΑ δθδιἢ ἀδὺ τὨγουρῃ [ἢ ςοΟΓῃ ; δία α. 

πὰ 8 ἀϊδοῖρ]εβ σγεῦα δὴ ἤυηρταα, 53:6 ς ;, 
δηὰ θερδη ἴο ρίυςῖϊκ [πὲ ελτβ οὗ σογῃ, 
Δηά ἴο οδδῖ. 

2 Βυῖ ψἤδη τῆς Ῥηαλγίβεεδ βαν 77, 
{ΠῈῪ 8 ὰ ιτἱπῖο Ἀΐπι, Βεμοἱά, την ἀ15- 
εἰρίες ἀο τῆδι ννῆϊς ἢ 185 ποῖ ἰδλινίῃ! ἴο 
ἀο ὑροη πε βαθὈδἢ ἀλγ. 

4 Βυῖ Βε 8414 υπῖο τῃδηὶ, Ηανε ἧς 
ποῖ τοδὰ "ψῃηδλι ᾿ανίά ἐϊά, νγῆδθη ἣς 
νν8 Δη Ὠυηρτοά, Δηὰ {Π6Ὺ τῆλὲ ὑγεγα 
νι ἢϊηλ ; 

4 ον δε εδηίεγεά ἱπίο [6 ἤουϑ6 
οὔ (σά, «πὰ ἀϊὰ εαὸ ἰἢς βῃεν- 
Ὀγεδλά, τ ῆϊοῆ νγᾶβ ποῖ ἰδννῆι! ἰογ 
᾿ϊπὶ ἴο ἐδ, πείτμεγ ἔογ ἴπεπὶ ψῃὶςἢ , Ὲ. . 
σεῖς τῇ πὶ, “δας ΟὨΪΥ ἔογ τῆς 45. 3. 
ΡΓεβῖβϑὺ διορο,, 

γ χ ὅλπι, 
:ι. 6. 

το ῥίμεξ δὲ ἐαγς φ ἐογη,] 8δῖ. Τὐκὸ δάάς, 
“αηῃὰ ἀϊά οαἴ, τυδϑίηρς ἴπεπλ ἰῃ τη ον μδη 5," 
νυνὶ ο ἢ ἱπιρ!ϊο5 τμδὲ [μ6 ΘΑΣ5 τηυδὲ βανε Ὀδθη 
ΠΟΑΡΙΥ τίρο. ΤΈο οι] εδὲ βαγνοβὲ οδηηοῖ ὃς 
Ρἰδοθὰ θαυ] θοῦ ἴδῃ (6 θοχίηπίηρς οὗ ΜᾶῪ (566 
Ἀοδίηϑοη, ᾿ Κ ἐβογομαβ, νοΐ. ἰϊ. Ρ. 99, Θά. 1841; 
ὙΤἸΒομιβοη, “1.Δηἀ δηὰ ΒοοκΧ,᾽ ἢ. 647, εἀ. 1864). 
ΤΠ 5ῃελέ οὗ ἤσβι ἔτυ5 οἴετεά δὲ ἴμ6 Ρᾳ55- 
ΟΥ̓οΣ ([μενξ. χχῖϊδ, 10) νᾶϑ ἃ ς,ΘΗ 8ῃηοδῇ (366 
Ρμὶῖο, “ἢ ς εη.᾿ 19, ᾳυοϊεὰ ὉΥ [1,οίη, 
“ Ἐδϑιὶ δδοτῖ, Νο. 1254). Ὗν ε τρδυ, [βετείΐοσε, 
Βχ ἴδε ὑγεϑεηΐ παγγδῖντο ἴο ϑοπγο [πῶ6 Ὀεϊνγοεη 
ῖιε Ῥάββουθοσ ἀπά Ροηϊοοοβῖ, δπὰ ἴπ8 ἔδσ οἵ 
ἰοαϑὲ ᾿ἰπλϊξ τ86 ναγίουβ ἰηϊεγρσγείδίίοηβ οὗ [πὸ 
“ βεοοηὐ-ἤγοϊ δαθθδίι" (ὐυκὸ νἱ. 1). 

Ὡ. ἐῤαὲὶ «υδίεδ ἐε ποῖ ἰατυ. Τὸ ρ]υςῖ τὰς 
εᾶγ5 ὙΓΠῈ [6 Βαπὰ νγὰ5 ἜΧρΓ βαὶυ ρεγταϊ εἀ ΠΥ 
ἂς [,ῃ΄7΄'7΄’ (ΒΘ ευῖ. χχὶῖ. 25), τπουρὴ 1 ον, χχῖϊ, 
14 ΤῊΔΥ ΡΟΤΒΔρΡ8 Ὀ6 υηάεγεϊοοὰ 45 ἑογυϊ ἀΐης 
τ (Π] δἴτον ἴῃς ρῥγεβϑοηίδίίοη οὗ ἴῃς 5ῃοδῇ οἵ 186 
ἢγβῖ ἔσυϊϊ8. [1 (8 ἱπιογργείδίίοη Ὁ ϑερεετα 
ἴϊ σοηβιτῃϑβ ἴΠ6 δυρροπίίοη [μδὲ ἴδ 6 ουθηΐῖ 
τεοογθά ἴοοϊ ρίδος δον ἴα Ῥαββονοσ. ΤῈδ 
οὈ͵]εςἄοη οὗ ἴπ6 ῬΠαγίϑοθθ, πούνονοσ, τυὐγηοά 
μὰν οὐ ἴδε βιιρροβεά υηϊαννῆ 655 οὗ ῥ᾽ υςκίης 

οδλϑπρς οὐ (Πς ϑαθδίη, μος 8 5 ἴο 
αν θϑθη ἡ ἰευλαν. 85 ὉΠΪΑνν ὉΥ ϑοῖς δ 
Ἰεαϑὲ οἵ ἴπε ἰαΐεγ Ἀδοδί8 (58ε6 1 ἱκμιίοοῖ οα 
1015 ρἷδοθ), δηὰ (18 νἱον ταῖσδ »ῬΥ ᾶνθ 
Ὀεδη ϑυρροτγίοα ὈΥ {πὸ ΔηδίοσΥ οὗ ἴδ τηδπηδ- 
ξαϊποσίης (Εχοά. χνυΐ. 22). 

4. ἐδὲ :ῥεαυόνεαΔ.} ἘτοΙα 1 ϑδπ. χχὶ. 6 ἴξ 
ΡΡΘΕΔΓΞ (δὶ ἴΠ6 βδῃηονυυτοδὰ ννὰβ ρίνθη ἴο 
Πανὶ οὐ ἴδε ἀδύὺ οἡ νψῶϊςος ἰξ ννγὰϑ οδδηροά, 
ΠΑΤΆΊΘΙΥ͂, οη ἴῃ6 ςοθαΐῃ (δεε 1 ον, χχῖν, 8). 
ΤΒΕ Ἔχϑηρὶς ἰδ ἴπ15 Δρρσγορτγίδίς 45 σεζαγάβ 
ἴῃς ἀδγ 85 γνῈ}} 85 ἴῃς δεῖ. 



Νυαι. 28. 

Ηοι. 6. 

Ἀ. 9. 13. 

Δίασεὶς 3. 

ἴαΐε 6. 6. 

Υ. 5--12. 

ς Οἵ διᾶνε γε ποῖ γεδὰ ἰῃ τῆς ἐἶδυν, 
δον τῇδε οἡ τὰς ϑβαθδδιῃ ἀδγβ τῆς 
ΡΙεβῖ8 ἴῃ ἴῃς τεηλρὶς ρῥγοΐδλης τῆς 84Ὁ- 
θαι, δηὰ ἂγὰ ὈΪδηο εβ88 ἡ 

6 Βυξῖ 54Υ υπῖο γου, ΤἬδι ἰη τ ϊ8 
Ρίδςα ἰ5 πε ργεδῖεγ (ἤδη ἴδε τετρ]ς. 

γη Βυῖ 1 γε μά Κπονῃ νγῆδὲ ἐλές 
τιοΘληαῖῃ, “1 νν}}} ἤάνε πιεγογ, ἀπά ποῖ 
βϑδστίῆςε, γε ψοιὰ ποῖ ἢᾶνε οοη- 
ἀεπιηεα τῃς ρου} {|ε88. 

8 Εογτῃς Ἔδὴ οὗ πιδῃ ἰ8 [οσγὰ ὄνεῃ 
οὗ τῆς βλδραΐῃ ἀδγ. 

9 Απάὰ ψῇεπ ἢὲ νγᾶβ ἀερατίεά 

δ. ῥγοΐαπε δὲ «αὐδα! δ. 1.6. ἀο αςῖβ ψ Ὡς Β 
δοοογάϊην ἴο γοὺγ Ἰἰυάρτηεης ψου]Ἱὰ 6 ΓῸ- 
ξἬατάδὰ 858 ὑγοΐδηλδλιίου, ξυςο ἢ 85 ἴδε δα δίς! 
[ως εἰτῖς - “Ὁ ̓ λνοα ΧΧΥΪΙΙ. 9), δηὰ οὐθη [(ἢθ 
ΤΟΙΏΟΥΑΙ οὗ ἴδ 5μονγυγεδὰ δ ἀθὰ ἴο ἴῃ ἴῃς 
Ῥτενίουβ νεῦβε. ΤῊ βεοοηᾶ σοίεγοηοθ ἴο 
ϑεηρίυγο 15 τοοογάδα ὃγ 81, Μαίίζπον ΟὨΪΥ. 

Θ. οπο φγεαίεῦ ἐδαπ ἐδὲ ἐφρηρίν.] Ἡδθηρσα 
ταῖς ὑπο 18 ρμεστηϊ(ἐὦ δηά ονὐθῃ ΟοπΊ" 
τηληδοα ἴῃ ἴα ο486 οὗ ἴμ6 βεγυδηΐῖβ οὗ (ἢε 
τα ρ 6 ΤΊΔΥ πλυς ἢ πογα ὃς ρΡεττηϊίοὰ ἴο ἴῃ 6 
δογυδηὶδ οἵ Ηἰπὶ ψῶο ἰ5 δτεδῖοσ. [βδὴ (ἢς 
τορῖθ. (Μογεσ (Τα τοδάϊηρ, “4 δίς 
Βτοοῖον," 5 Ξυρροτγίοὰ ὈΥ 411 τῆς δεϑί Μ55 
δῃᾶὰ ἰδλῖα Ἑαϊΐοσβ, ἱποϊυσϊης Δ εῖϑβ. Τῆς 
ΞΓεαΙεΡ ἐδίηρ 156 τθ6 ῥσίηςρὶς εβιδ Ὁ 1586 ἴῃ 
[Πς νογάβϑ ψπςῖ ἕο ον. Ε. Ὁ. Ο.) 

ἡ. 1 «υἱ]]! δαῦυε Ἥεγοῦ, ὦδ᾽ε.1 86ς ου οἷ. ἰχ. 
11. ΤῊΪ5 τεΐογεησα ἴῃ θοῖῃ ῥΪδοθβ 18 ρεου ᾶγ 
ἴο 81. Μαϊζβονγ. Ηδσσοὸ ᾿ξ ΠΊΑΥ δᾶνε ἃ ἀουδ]ς 
Τείοσεηοο ἴο ἴπῸ οδδὲ οὗ Πανὶ, δηὰ ἴο ἴδε 
ῬΑΓΔ11ε] οϑϑοὸ οὗ ἴδε ἀἰδεῖρίεβ1 ὍΤΒς ὑγοοορί οὗ 
τς ἰατνν (Ἰμενϊς. χχῖν. 9), σοῦ σαν ἴδε 
5ἢ ἴο ἴδια ργίοξίϑ, ουὐρξς ἢοΐ ἴο ὃς 
ἰηἰεγργεϊοά 50 Ἰ] γΥ 45 ἴο ἑοσυϊά [δε ὑτίεςί 
ἔγοτη το ονίησ ἴ[Π6 Ὠυηρεν οὗ αν, πε Π ον 
ουγρδῖ ἰπς ἰὰνν οὗ [6 ϑαῦδαῖη ἴο θὲ 80 ἰῃϊεῦ- 
Ρεεϊοὰ 85 ἴο ἔογυϊὰ 1ἢς 5διἰϑέγίης ἴδ6 Βυηροῦ 
οὗ ἴδε ἀϊδεΐρ!ε8. 

8. ον δὲ δὸπ 9 »ιαη, 49..1 ἴα 51. Μαυῖκ' 
ὨλΙταῦνο [ἢ 5 ϑοπίθησθ 5 ὑγοοοθοὰ (Ὡς 
τογάβ, “τὰς ϑαδῦαί τγᾶ8 πϊδάς ἔοΓ τηδλῃ, δηὰ 
Ὠοῖ πιδη ἴοσ ἴμ6 ϑαδῦδι," [Π6 Ὁ ἔο] ]ονν5 [86 
ἰπξοσοηςο, “ Τβογοίοστε ἴδ6 ϑοὴ οὗ Μδη," ἄς. 
Απὰ πο ἀοιδὲ τ} ϊ5 15 ἔπε σοτηρίείο δἰδίετηθηΐ 
ΜὩΪΟΝ 5 κίνεη Ὁγ 81. Μαῖμον ἰῃ δὴ δυχιἀξεὰ 
ἔοστω. υἱ (6 ἱηϊετργείδοη ψΒο ἢ 8οπὶς 
δανο δἴζειηρίοά ἴο Ῥυΐ οἡ με86 Ἰνογάϑβ “ τῆς 
δαῦδΑΙΝ τννᾶϑ τηλᾶςθ ὧν τὴ 5 Ὀοηοῆϊ, [ΠοΓοῖοτο 

τηδῇ (φμίυὶ. δοηιο--- Οτοί,) ἐβ ἰογὰ οὗ 6 
δαβ θαι} "15 ΒΌΓΤΕΙΥ υπῃϊεηδῦϊθ. Οὐ τυρδξ Ῥυϊη- 
εἰρίε οὗ Ἰεεἰβἰδίίοη οδη ἰἴξ ὃς τηδἰηίαϊηεὰ {δαΐ, 
δεοδυβο ἰατγδ ἅγε ἱπηροβοά ΟΥ̓ ἴδε τον ΓῸΓΣ 
(δὲ δεπεῖς οὗ ἴδε δυδ͵εςῖ, (δοτείοτε [Π6Ὺ 

5“Τ. ΜΑΤΤΗΒΕΒΡΝ. ΧΙ. 

ἴθεησο, ἢς ψοηὶ ἰηῖο [πεῖς β8γηδ- 
ϑοριε: 

Ιο Υ΄ Απά, Ὀεἢο]ά, ἔῆετε νγᾶ8 ἃ πιδη 
τ Ποἢ Ὠδὰ λὲς παπὰ νυ εγοά, Απὰ 
{ΠΟΥ δϑἰκεά ἢΐπι, βαγίηρ, [35 1 ἰαννίιϊ ἴο 
᾿εαὶ οὐ τῆς βαδθδιῃ ἀδγϑβὴὶ τῆλ {ΠῈῪ 
ταὶς ἀσσιϑ8ς ἢ ἰ ΠῚ. 

11 Απά ἢε 5414 υηῖο τῆ 6πι, ὟΝ Παῖ 
τηδη 8}|}} τῆεγε δε διηοηρ γοι, 1ῃδὲ 
80}} πᾶνε οὴς βἤῆεερ, δηὰ 1 ἰε (2]] ἰηῖο 
ἃ ρΡῖζ οἡ ἴῃς βδυδιἢ ἀδγ, νν1}} ἢς ποῖ 
ἴλγ Πο]ά οχ ἰξ, ἀπά [ππξ ἐὲ οὐεὺ 

12 Ηον πυςἢ τΠεη 15 ἃ πλλη δείίζες 

ΤΊΔΥ ὕε ἀϊδρουϑεὰ τ Ὁγ (δος διὺ͵εςϊ αἱ διἰ8 
ονγῃ ςοηγεηίοποε ἡ ΤῊ 5 15 υἱτ ΕΓ ἀπίεηδῦ 6 
83 ἐξ κσον ἴῃς ἰανν8 οὗ πηδῃ, 5{1}} τοσε 88 
τερατὰβ ἴῃς ἰδ οὗ σοά. ΦὍε σοδϑβοηίΐηρ 
8 ΤΑΙ 85 ΓΟ ]]ονν8 : ἴΠοΓῸ ἀγα ἰδννβ οὔ εἴδγῃδὶ 
Οὔ] αϊίοη ἴοσ τ ϑΐον τὴ ννὰβ πηδάς, δηὰ 
ψ01ο086 Δ ΠΟΥ͂ σΔη ἤενεσ ὃ6 5εἴ 481: 46. ὙΠΟΓΟ 
ἃτ6 οἴδιογβ οὗ [ει ΡΟΓΑΤΥ Οὐ] καϊίοη, τηδάς ἔῸΓ 
ΤΏΔῃ), ἀοαίγηεοα ἴογ ἢ5 ἀϊβοὶρίης, {11 ΟἩγῖδι 
βῃουϊὰ οσοπῖς δηά (πὸ οβδάον ρῖνε ρἷδοθ ἴο 
[δος βΒιυθοίδηςθ. (Ὁ γσίϑί 85 ἴδ δοη οὗ Μδῃ, [6 
Μεβϑίδῃ, ἴδ. δυΐδμον δηᾶ οηά οὗ ἴδε ἶανν, 15 
[15 1 οτάὰ, ποῖ ᾿ηἀοοὰ ἴο ἀεβίγου, δυϊ ἴο τηλίκο 
Εο ὦ σδδηρο 115 οὐϑογνδῆσε ἔγοπι ἴδ 
οἴίοεν ἴο ἴδε βριτίϊ. Οοιήρασγο ΤΥΘηΟἢ οἡ [Π6 
Μίγλςϊοβ, ρΡ. 318. (Ομ ενεπ Ὀεΐοτε “ οἵ 
ἴμς ϑαθθδι ἀΔγ." 80 “"} ἴῃς θεδί Μ55 δηὰ 
γεγβίοηβ. Εν. 6.) 

9. “1π4 «υδὲηι δὲ «υαΖΨ ἀεῤαγέεά ἐδέποε, 49" ε.ἢ 
ΟὨ δηοίδοσῦ ϑαυδαῖν, 45 ννὸ ἰθάσῃ ἔτοπι δ8ῖ. 
[μυὐκό, ΡΓΟΌΔΟΪΥ οα ἴππ πεχὶ ἕο] ον. ΤΈς 
ἴννο πδιτδῖνες ἅγὸ Ἴοηϑοουξίινε ἰῃ 411] (86 
ΒΥῃορΡ[δί5, νὰ Β δεεπὶ5 ἴο ἱηαϊςαῖς ἃ ςοη- 
Ὠεςοη ἐη πε 88 νν6}} 25 ἰῇ 50] θεῖ, 

10. “Ἵ1πά4 ἐδεν ατἐοά δύῃ, 8 ..1 Ιὴ 851. Μασκ 
δηὰ 51. υκὲ (δε υοϑίοη ἰ8 δϑκοά ὉΥ͂ οὔγ 
1,οτά οὔἴπε Ῥατγίϑοοβ, Ὀυϊ ἴῃ ἃ ἀϊεγοηΐ ἴοόστῃ. 
“9 1ἴ Ἰαινῆι! ἴο ἀο σοοά" ἄε. ἴῃ ἴδ Ἰαϊζεῦ 
ἔοτπι 1 15 εἶδαν τπαΐῖ ἱξ οουϊὰ ποῖ πᾶνε Ὀδοη 
ἀϑκοά ὃγ {πὸ Ῥαγίθοοβ. Βυῖ, 256 Αδρ. Ττεηςοὶ 
ἢ45 οὐβετυεά, [86 ἔοτστη οὔ ἴπε ᾳυσϑίίοη ἰη δῖ. 
[ΚῸ,1 ν}}} δϑκ γοι οὔθ [Ὠίηρ," 566 1π|5 ἴο 
ΤΡΙΥ Δὴ δῆβυεῦ ἴο ἃ ργενίοιβ αιιοβιίοη, δη 
ἴυς ἴδ6 ἔννο Δεσςουηβ Ξυρρίοιηθηΐ οᾶςἢ οΟἴδου. 
Ι: ψ} Ὀ6 οὐδεγυθά {παὶ Ὑοῦϑοβ 11, 12 816 
οπιίεά Ὁγ [με οἴμεῦ Ενδηχε ἰβῖβ, πὰ βεγβδρβ 
τῆς 5ἰπιρὶοδῖ τηοάς οἵ Ἔχρίδιπίηρς [Π6 νδγδίίοῃ 
15 ἴο ϑῦρροϑβε [αἱ 81. Μαῖδεν ἴῃ [ἢδ86 νεῦβο8 
Τεοογάβ ΠΥ οΟὐγ [οὐ δ8 ψογάβ, νῆα 51. 
Μαγσκ δηά δῖ. {λυκὸ γεςογὰ τοσγε ὈΓΙΕΗ͂Υ ΟὨΪΥ 
[δα τηϊεστοραϊίοη ψὩ]οἢ ἱηϊτοάιιοςοά τΠοτη. 

11. “μά δὲ «αἱά, 4.1 ὙΠεβα τογάβ ἃτὰ 
οπιτοὰ δῖ, Μαγκ δηὰ 8.. [υκς ἰη [5 
παιτδένο, Ὀυϊ ἃγε τεοογάδά ὉΥ ἴδε ἰδίζεσ (χίν. 
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51. ΜΑΤΤΗΒΕΒΡΝ. ΧΙ. 

ἴλη 4 βὁπβεερὶ ὙΝνεγείοτε ἴ ἰ8 
αν! ἴο ἀο νγὲὸῖ] οὐ τῆς ϑβδδθδιῇ 
ἀλγ3. 

12 ΤΏΘη 841 ἢ ἴο με πηδη, 
δίγεῖο ἢ ἕο τῆϊπα ἢδλπά. Απά ἢε 
ϑῖΓεῖ ἢ 66 2} ἑἰοττῇ ; δηά ἰἴ ννᾶ8 γεβίογεά 
γγΠοἷς, ἰΚεὰ 45 της οὐθεγ. 

14 ΦΤΎδεη της ΡὨαγβθαβ νγεηΐ οὐ, 
δηὰ ᾿μεϊ 4 ἃ Ἴουης!] δραίηβε Βίπι, Βοὺν 
{Π6Υ πλῖρμς ἀεβίγου ἢίηι. 

Ις Βυῖ ψῆεπῃ [εϑι8 Κηενν 12, 6 
νΠάγενν Ὠἰπ1861] ἔγοπι τπεπος : δηά 
σήεδῖ πλυϊτ τ ο5. ἔΟ]Πονγε ἢΐπὶ, δηά 
ἢς Περδὶςά τῃδπηὶ 4]] ; 

16 Απάὰ οδαγρεὰ τπεπὶ (δὲ {πεν 
8ῆοι 4 ποῖ πγδίςα ἢΐπ ποῦν : 

17 Τδαῖ τ πρῆς ὃς [16]16ἀ τῆς ἢ 

45) νὰ ἃ ἀἰϊβεγεηῖ ςοηίοχῖ, ὙΤἢδ εδν]]8 
δραϊηβὶ οὖν 1 ογαὰἶβ Πεολ ΐπς οὐ ἴδε ϑαθθδιἢ 
ὙΕ͵Ο 50 ἔτεηυοηΐ, δηὰ ἴΠ6 ΔΠΘΕΣ 830 ἄρργο- 
Ρῥγίδίς, [πδί 11 15 ΚΟ ἴο Βανε Ὀδεπ υϑεὰ τόσα 
(Πδὴ οὔςδ. 

1,4-ά2ὲῖι., ΟΥΚκ ΓΟΒΡῸ Β ΡΑΤΊΕΝΟΕ. 

17. Τραὶ ἐξ τπὶσδὲ δὲ Με) εά, Θ᾽. Ὅς 
ἔοστῃ οὗ [158 οἰϊδίίοη 5 γειηδγκαῦϊθ. ΨΕῦϑῈ Δ: 
8 ἰακοὴ ἴγοπι ἴδ6 ΧΧ, δηὰ αἰἔογα ἔγοσῃ 
"Ὲ ΡΠ δυο ΓΕ 158165 οὐ τίν ἴογ ἰεἷς 
αν." ΥὙοῖ [6 λυ οῦ ραᾶστί ο ΡΤΟΡΒ 
αἰ εγβ σοηβι ἀ ΓΔ ΌΪΥ ΠπῸπὶ ἴῃς ΧΧ, ἐπρεοίαινῦ 
'ν ἴς οροηΐϊηρ νγογάβ, “" Βεμο]ά σὴν βοεσνδηῖϊ," 
ΜΠ ἢ ἕο ον (δε Ηοὔτενν, τοϊοςίης τὰς ΓΧΧ 
εἶοΞβ5, “ΔοοὉ ΠῊῪ δοσγνδηΐ:᾽" “ 15Γ26]} ΠΥ σΒβΟβε ἢ 
(α εκἷοββ ἴο ψ Ὡς (δ6 ἰγδηβίδίοτ ψΈσα 
ΡΓΟΌΔΌΪΙ Ἰεὰ Ὁγ «εἶ. χὶ!. 8). Πα ΤΑῚ ὃὈἊ 
τεξαγάεα δ5 ἱπεπιδίϊηρ ἰμαῖ τπουρὰ ἴμετε 
Α΄ Ρογίίοῃβ οὗ [5414}}}8 Ῥγορῇθου 1ἢ ΜΒ ςἢ 
“Φ{Π6 1, ογά β βοσνδηξ " ἀεσβίψηδῖοβ [δε ρεϑορὶθ 
οὗ ἰβγδεὶ, γεῖ [ποτὰ ἃσγὸ ρογίίουβ, [686 γε ῦδ65 
ἰηο]υάεά, νὨΙοἢ οαη ΟἿΪΥ Ὀε υηάεγβίοοά οἵ 
(ἢὴ6 ρεγβοη οὐ [δὲ Μοβϑϑίδῃ. Τῇῃὸ ννοσκ οἵ 
ΓΟ γίϑίὶ 15 μῆνὶ ΡῬεοου Αγ ἴο ΗἰπΊ86] ἢ, ΠΥ 
βιδγοά ὃγ Η]5 (ἰδυγςοῇ, ΌΥ [86 [εὐν158 ΟἤυΓ 
Ὀείογε Ηἰβ δάνοηϊ, δὰ ὈγΥ ἴδε (ἢ γίβιίδη 
Οδυγοῖὶ βίης. Τηῖβδ ὑοσΚ 18 βϑροῖκοη οὗ ἰῃ 
ξεπεγδὶ ΤΠγοι ἢ (ἢ Ἰαΐοῦ ομαρίοτϑ οὗ [βαΐδδ, 
δηὰ δοοογαϊηρ! ννὲ βηὰ ρογίίοης δρρὶϊοδῦϊα 
ΟἿΪΥ ἴο ἴπε ρεζβοη οὗ ἴδε Μοεββιδῆ, τηϊηρὶ οὰ 
νὰ ΟἴΟΥ Ρογίίοηβ δρρ]οδΌϊο ἴο Ηἰ5 Οδυσοῖ 
Οὔ Θαγίδ, ἃ8 ϑῃδσίηρ ἱπρ σον ἴῃ ἴῃς 
Ἀράδοπιουβ οῆοθ. ΕῸΣ ϑδοπια υδὶιδθϊς σὸ- 
ΠΊΔΓ 5 Οἡ (δϊ8 ἱτηροτί οὗ ἴῃς ῥγορβεςῦ, 566 
Ὅτ. Ῥᾶγῃς δ ἢ οἡ ἴπ6 Μεοββϑιδηῖς ἰηἴοσργο- 
τλίοη οὗ 5αἰδῖν, Ρρ. 140-150. (866 α͵5ο ηοῖς 
ου ἴ54ἱ. χὶΐ. 8 ; νοὶ. νυ. Ρ. 22. .-Ὸ. 6.) 

4Ο. “ ὀνωμεά γεεά, 49"ς.2ὼ ΟἸΕΑΥΪΥ πιεδηΐῖ 
Βγυγαῦνεϊν οὗ ἴοδε ὁ ἀγὸ θονγεὰ ἄονγῃ ὉῪ 

[ν. 13--22. 

νγ88 βροίεη ὉΥ Ἐβαίδβ τε ρῥτορβεῖ, 
ΒΑΥ ΠΡ. 

18 “Βεβοϊά πὴγ ϑεγνδηῖ, ὑνῃοπιὶ 1 “1 μα 
να ςδοβεη ; ΠΥ δεϊονεά, πῃ ννβοπι δ 
ΓᾺΥ 8011} 8. νγ6}}] ρ]θαβεὰ : 1 νι} ρὰῖ 
ΓΩΥ͂ βρί τίς προη ἢΐπι, ηὰ ἢς 8}]] 5 ενν 
Ἰυάρπιεηϊ ἴο τῆς (ὐεπι!]ε8. 

Ι9 Ηε 541] ποῖ βιγῖνβ, Ποῦ ΟΓῪ : 
ΠΟΙΠΟΓ 5Π4]1 ΔΠΥ͂ πιὰ ἢεᾶγ ἢὨϊ5 νοὶςς 
ἴπ τῆς 5ϊτεεῖβ. 

20 Α δευΐϊβεά τεεά 5}4]] ἢς τοΐ 
Ὀγεαῖς, δηὰ βπιοϊκιηρ ἤδχ 3}4]} ἢς ποῖ 
ψυθης, 11} μα βεπὰ ἔοπῃ ἱμάρπιεηξ 
᾿Πῖο ΥἹΟΙΟΥΥ. 

21 Απά ἴῃ ἢΐβ ἤδπιδ 5Π4]] τς σεη- 
1168 τγυϑῖ. 

22 δ ἼΠεη νν48 Ὀγουρῆς υπἴο Πΐπὶ :, 

διυβοτγίην αὶ εἴη. Απὰ 80 οὖσ 1 οσγὰ δρεᾶκβ 
οἵ Βἰπιϑεϊζ, (δεε δῦονο, οἷ. χὶ, 28.) 

2.1} δὲ «επῶ γογδ ἡμάρσνιεεξ ὠπίο υἱείογγ.} ἢ, ε. 
ἘΠῚ πο δὶ} βανο Ἵοδιτίοὰ ουἕ ἢἷ5 Ἰυάσπποπίέ 
ἴο [15 ἤπαὶ] {τἰυπιρη. ὍὙε 5εῆϑε οὗ ἴδε μᾶ5- 
δῶρα ἰ5 ἴδ6 5δῖηθ, ἱηάίοδξίην ἰῃ6 ὅ1}} εβἴδ- 
ὈΠΙϑῃσηοης οἵ Ομ γίϑος Ἰυγ ϑἀϊοίοηυ, ΓΠπουρ [Ὡς 
ἰγδηβίδιοη ἰδ οί [ποσὰ]. 

1, “ΜΔ ἐπ δὶ παριε, Ὁ Ῥτοῖὰ [86 
ΧΧ΄ 866 Οἡ υϑῖβε :. ἴη ἴδε ογίρίπδὶ (ἢ}15 
ἰα ἱπηρίϊοὰ ΌΥ ἴδ οοηΐεχί, ἰΒουρᾷ ηοῖ Δοΐυ δ! 
βίδίεα, [6 “Ι5ἰδη 5" (ὦ... [Ὡς τειηοῖς οοδϑὶβ 
Ὀεγομὰ ἴδε ϑοῶ; ςξ [ετ΄ χχυ. 22) πιοληίηρ ἴδ6 
υγΒεβέ ἡδοης οὗ ἴῃς ΟὀμΏ 65, νῦο 5.12}} 
βυ δε ἴο Η 5 ἰδτν [Ὠγουρὴ τγυδῖ ἰη {πο υ5ῖ δηά 
τιοσοίθι! ομαγαςῖεσς οὗ Η]5 τυϊο, 85 ἀεϑοτ θοὰ ἴῃ 
[6 Ῥγοοθάϊης νογβ6β. 

211-327. ΤΗῊΕ ΟΠΑΒΟΕ ΟΡ ΘΑΤΑΝΙΟ ΑΟΘΈΝΟΥ. 

ὯΔ, δε «αὐαΓ ὀγοισδί, 49 .7ὺ ὍΤΏς ογάογ 
οἵ [δὲ παιγαῖίΐτε ϑεθτηβ ἴ0 556 ἴδδῖ (δὶ 
ΤΑΙΓΔΟΪΘ 5 [86 Ῥᾶγαΐεὶ ἴο Μαγκ 11. 22, ἄς, 
ΨΠογο ἴδ6 584π|6 οἰΓουπιβίδποοβ τὸ πδιταϊεῦ. 
δι, Μαγκ, μοννεένοσ, ἱπίογροϑθεβ ἴμ6 02]} οὗ 186 
Ὑνεἶῖνε δεΐνοοη [ἢ 5 πασταΐνο δηά (παῖ νης ἢ 
ἴη 851. Μαίίδλεν ἱπηπγοιδίο!Υ Ῥγεοθάσϑ ἴἴ; δηὰ 
1 6 Ῥγοῦδθϊὶς (μδῖ [8]8, τορεῖδος ἢ [δα 
ϑοτήοῃ οἱ ἴδ6 Μουπηί δηά [δε ονθηΐβ ἱπιηλθ- 
ἀϊδίου [ο]ονίης, θοϊοηρ ἴο ἴῃε ρεγοὰ οὗ 
το γοσηθηΐ τηθηςοηδα ἴῃ γοῖβο τς, Ὀθοίογο ΟΣ 
[οτὰ δραίῃ οοπιεβ ἴῃ οοηΐδοῖ ψΠ (πε ῬπΑσί- 
8668, 85 ἸΏ ΕΙ86 24. (δεε.ῃοῖς οἡ οὮἢ. Υἱῖϊ!. 14.) 
δῖ. Μαῖίζδενν, δρτθδΌΥ ἴο δἷβ εὐδίοτῃ οὗ 
στουρίηρς ενεηΐβ δοοοσαΐηρ ἴο δἰ σι οὗ 
ἔεδζυγοβ, ποῖ ἴο σὨγοποϊοριοδὶ οὐθσ, ὑπ 168 
(Π6 πδιταῖϊνε ἢ ἴἤοϑε ΟΥ̓ γΟῦβοβ 1 δηὰ 10, 
4}1 θείης οςολϑίοηβ οὐ νης οὐγ 1 οτὰ 8 οοη- 
ἄυς! ἁγτουβεά τῆο ΠΟΒΕΪΠΥ οὗ ἴῃς Ῥἢασίβοοβ. 
ἴη δὲ. {0κὸ χί. 14 ἴῃ ρῥγεβεηΐ παυγα νος ὁσοῦ, 

δΊρΚκε εἰ, 



“ εἷ. 9ο. 34. 

ν. 223-30. 

οΠ6 ροϑββεβϑεὰ ἢ ἃ ἀεν!], Ὀ]1πά., ἀπά 
ἀυπῦ : δηά ἢς μεαλὶεά ἢΐηι, ἰπβοπλις ἢ 
ἴδδῖ τὲ Ὀ]ΠΠ4 δηά ἀυπιῦ ὈοΙΒ βραᾶκε 
Δηὰ 8διν. 

23 ΑΠπά8]] τε ρεορίενεγε δηιαζεά, 
δηὰ 5414. [5 ποῖ 1ῃ}8 ἴἢς ὁοη οὗ Ὠανιὰ ὁ 

24. “Βυῖ ψ ἤδη ἴῃς ῬΠΔγιβθεβ μολγὰ 
ἐϊ, «Πεγ 114, ΤῊ8 Μελίοτυ ἀοῖῃ ποι 
ςϑβῖ ουἱξ ἀεν]}5, δυις Ὀγ ΒεοΖερυν τῆς 
Ρηποε οἴ τῃς ἀεν!]8. 

2ς Απὰ 6508 Κηον τ εἰν ΚΠουρ 8, 
ἃηἀ 5αἰά υπῖο ἴδε, νειν Κίηρ- 
ἄοπι ἀϊν!ἀεἀ ἀραίηϑε ἰἴ8ε 1 5 Ὀγοωρσς 
ἴο ἀεβοϊδϊίοη ; ἀπά δε ΟΥ̓ ΟΥ̓ 
ἤουβα αἰνιἀςἀ δραίηδβε 11861} 5}4]} ποῖ 
βῖδπά : 

ψ ἢ ἃ ἀϊδεγεης οομίοχί, ἀτηοηρ ἃ ςοἸ οι οὗ 
δαγίηρβ οὗ οὖν 1 ογά, νος ἀρροῶσ ἰο0 βανὸ 
Ὅδεη ρυΐ τοροῖποσ 88 ἃ οηθηΐ ἴο ἴδ6 
οοπβεουξίνε παιγαξίνες ὙΚΒΟυΣ ΔηΥ πιᾶτκ οὗ 
Όχπι6. 

ὀίμά απ ἀιρηδ. ΟἹ {πὸ πκίυτε αὐὨ [ε]5 
Ῥοϑβϑοϑδίοῃ, 866 ἄρονε οἱ Ἂἢ, ἱν. 24. 

24, Βωξ «υδέη ἐῤε Ῥδαγίεεες δεαγά, ὍΘ᾽. 
ΤΠΐ5 δοουβαϊϊοη ὨδίοΓΑΙΥ ταβὺ}]15 ἔτοσὶ [86 
σοῦης] Ποϊὰ (86 ῬΠασίθθ68, ἃ5 πηοπῆοησά 
ἴῃ γοῖβ6 14. 8 8 ἴῃς ἢἤγχϑε οσοδϑίοῃ οὔ 
ὙΠΟ Β {8ΠΕΥ δᾶνε δὴ ὁρρουτ ΠΥ οὗ ργοβεσυηρ 
{πεῖς ἀεπίση ; δηὰ [δεγείοσε ἴ 15 τιεηοηδα ΌΥ͂ 
[6 Ενδηρο σὲ ἰπ ςοηηδοῖῦοη ἢ τῆς ἀοϑίχῃ 
[15617, ἰΠουρῃ βοῆς ενὐεηῖβ δὰ ἰη ροϊπΐ οὗ 
χα ἱπτοσυθηεα Ὀθεΐψχεοη ἴπς ἔννο. 

46. ἐ" ϑαίαπ εαοὲ οἱμὐ ϑαίαπ Ουγ [Ιογὰ 
τὰς ΠΡΕΣῚ ϑϑοσίβ [6 οχίϑίθηςε οὗ ἃ ρεῖ"- 
ΒΟΩΔΪ Τετηρίοῦ δηὰ ἃ τεδὶ κίηράοπι οἵἉ 6γν]]. 
Νοσ οδη [ἢ15᾽Ὅε ονδάθα ΌΥ βιρροβίῃρ, 88 ϑ0πὶ6 
πανε ἄοπο, ἴδ Ηδ τηογοὶῦ δοοοτηπιοάδλίοά 
Η 5 ἰδηρυᾶρε ἴο ἴδε ρορυϊαγ δε οῖ, ἴοσ Ης 
υϑεὰ [86 58π|6 ἰδησιιᾶρα ἰῃ ὑγναῖε 8 Η 18 
ἀϊϑεῖρὶε5. (ες οἷ. ΧΙ. 39, ΧΧΥ. 41: ΜαΙκ ϊν. 
15: Τυκο χχιϊ. 11.) 

47. ὁγ τυδογε ἀο γοὼγ οδῥϊάγεπ εαε ἐδέρε 
ομΣ ἢ] [[ 566πὶῚ8 Ὠδίυγαὶ ἴο ἱπἴεγργεϊ [656 
γογβ 48 ᾿τηρί γίηρ [Πα βοιὴθ ὑγοίδϑϑοα οἰγε8 
οὗ πο κιἰηά πδά θόθὴ στουρϊ ΟΥ̓ [πε (ἰδ. 1 Ρ]68 
οὗ τὰς Ῥμαγίβοοβ. ΤὮς ἰηϊεγργείϊδοη ψ Ὡς ἢ 
δυρΡοΟϑοβ γοὼγ εὐίϊάγεπ ἴΟ τηθδῃ ἴδ6 ΑΡροβίϊεβ 
ΘΟΟΙῺΒ δἰταϊπθοά. Βυῖ ἰξ ΤΔῪ Ὅε 4ι.65- 
Ὀοηρὰ τ δεῖβοσ ἴπθβε οὐγὸβ ΟΕ τοδὶ ΟΥΓὙ 
Ῥγεϊεηδθα. Ὅποθε πιορηϊ᾿οποὰ ΟΥ̓ [οϑορἢυ8 
(Απί; νἱϊ]. 2, ὃὶ 5, "Β. ].᾽ νἱῖ. 6, 83) ἀγὸ ρα! ραδὶςε 
ἱπηροδίυγεβ. ΟἸΒεῖβ, τηοηϊϊομοὰ ΌὈΥ ΘΑΥΪΥ 
Ογιϑιίϊδη τυυζεῖθ (ἐ. σ. [υδιϊη, 14]. οὐπὶ 
Τρ" ς. ς; ᾿ΣΘΏΞ 115 11, ς, οἰϊοὰ ὧγ Οτοῖίυ5 ου 
[815 ρἷδοθ), πᾶνε ὕθεῃ δάϑάυςο 85 εὐἱάφηςς 
ἴμδὲ ἀν}! ογὸ γον οδδὲ οὖἱξ᾽ ΌΥ [εὐ 88 
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26 Απά 1 δαΐδη Ἵδβϑὲ ουἋκ δαΐδη. ἢς 
ἷἰς ἀϊνίἀεἀ ἀραϊπϑι Ὠἰπιβ6]; ἢονν 584] 
τλδη ἢ 5 ἘΠ ΕΟΟΙΣ βίαπά ἡ 

27 Απά {1 Ὁγ ΒεεϊζΖεδυὺ «5 ουἘ 
ἄεν!]8. Ὁγ τνβοηι ἀο γουγ ΠὨ] ἄγεη οδϑὲ 
ἐδέσι οὐκ ὃ τπμογείογα ΓΠ6Ὺ 841} δῈ γουγ 
͵υάρεϑ. 

28 Βυῖ [1 ςλϑὲ ουζ ἀεν}}]5 ὃγ τῆς 
ἜΡΩΣ οὗ Οοά, τπεη τῆς Κίπράοπι οὗ 

18 σοῦ ἈΠΟ γοιι!. 
29 Οτ᾽ εἶβε μονν οἂπ οἣς εηἴθγ ἱπίο 

ἃ ϑ[ΓΟΠΡ πιΔη᾽5 ἤοιι86. ἀπά 5001] ἢ 8 
βοοάβ, ἐχοερὶ ἢς ἢγβι Ὀἱπὰ τῆο β8[γοηρ 
τΔλῃ ἢ πὰ τΠεὰ 6 ν}}}}] 8Ρ011 ἢ18 
Ποιιβ6. : 

20 Ης «δὲ 5 ποῖ ψἱἢ} πὶε ἰ5 

Ἐκοσο δι ἰὴ {86 παπιο οὗ Οὐ. Απὰ νε Κῆονν 
ἴοο ||||ς οὗ [}}8 πιγαϊετίοιβ 48Ἰσοπ ἴο νγᾶγ- 
ΓΑΏΪ 8 ἴῃ δαγϊηρ ἐμδί τἢ15 18 ἱτηροβϑῖδίς Ὑεῖ 
οὖν 1,οτὰ δ ον τνογάβ βοθηὶ ἴ0 δυρρεδί ἃ αἰ 
ἔεγοηΐ ἰηϊογργείατίοω. ΒΥ ἐρρεαϊπα ἴο Ηἰς 
ολϑεϊην ουἽἭ οὗ ἀ6ν}}8 Ὀγ ἴδε δριγίς οἵ Οοά, 85 
ἃ νζοοῦ {πδὲ ἴδε Κίηράοπι οὗ ΟΟά ννγᾶ5 οοϊηθ, 
Ἡς βδδϑϑβ Οἰθδασὶγ ἴο αἰδιϊησυΐδῃ Ηΐ5 οὐ 
τηΐϊγδςοϊοα ἔγοπι οἵδεσβ ηοΐ στουρῆς ΟΥ ἴδε 
ϑάτηθ ϑρίγὶϊ, ΠΟΥ σοπνουίηρ ἴδε 88πιὸ ΟΥὐἹθησο. 
ΤΒε ἀγρυχηεηῖ, {ΠεΓΕΙΌΓΕ, ΤΑΥ͂ Ρεσμαρβ Ἀὲ τὲ- 

τοὰ 45 ἃ τεῦυκε οὗ ἴῃς ὮΥ͂ οὔ τπ6 
ματίϑοος, ᾿νᾶο ροιτηϊοἀ [Ποῖγ οὐγη ἀἶϑοῖρ 68 

ἴο ῥγείεηά ἴο τηἰγδουϊουβ βόυγεσ ὈΥ̓͂ ΠλΕΔῃ5 
οὗ βιυρογϑιϊείουβ 5ρ06}18 ἀπά τῃησφηϊαίο5 (566 
Ϊ]οόβερδυβ, Δ ω.), Ὀὰξ ν βοὴ Ης σλπια ργεδο ηρ 
ἴῃ6 Κκίηράομῃι οὗ Οοὐ «πὰ νογκίηρς ἴσια 
τηΐϊγδοΐθβ, υγουἹὰ ποῖ ᾿ἰϑίθῃ ἴο ΗΪ5 ἰθδομίης ΟΥ 
θεῖον Η 5 τοί, Ὀυῖ ργείεττεα ἴο 88 Υ, “" Ης 
οϑϑίοῖα οὐκ ἀ6ν1}5 [γουρὰ ΒοεϊΖεῦνυδ.᾽ 

ἐδεν “δα}} δὲ ζγοωγ ἡμάσε:.} ΤΥ βῃονίηρ [πεῖς 
τηδ᾽ουοίΐοησο ἰῃ δι θυϊηρν ΗΪ58 τηΐγας]θ8 (0 
ϑαΐδῃ, τυ οι ΠΟΥ ἀϊάὰ ἠοῖ ἀο ἴῃ 1Π6 οδϑε οὗ 
ΒΤΏΙΠΑΓ τηΐγαοὶθβ, οσὐὁἡ Ἔύθη ργεϊεηάδα χηϊγδοΐθδ, 
Ὁ͵ΤΟυΡΒΪ ΌὉΥ οΟἴΒοΙ5. 

428. ἐδέπ ἐδε ἀἰηράονε 9. Οοάδ ἧς οοριθ τπῖο 
πος Εογ πο ἀίησάονε 97 Οοά, 566 οὐ «ἢ. ἢ]. 
Δ. ΤῆΟ τγ80165 ΈΓα δὲ Ἰεδϑῖ δὴ ουἱάθηςο οὗ 
16 συ οἵ ΗΪ5 τηϊβεδίοη, δηὰ τπογείοσο ἃ 

οοὔ παῖ ἴδ6 Κίηράοπι οὗ ἴῃς Μοβϑδῃ ἩΏΙΟΣ 
ἢςε οἃ (566 οἷ. ἵν. 17) νγΑ5 ΤΟΙ ΟΟΙΊΘ. 
ον ἴδε ἀγρυπιοηΐ, 566 ἀῦους οἢ γεῦϑε 27. 

29. δοαυ εαπ ομὲ ἐπέεγ, 4ο"ς.1] ΑὮ {Πυδίγα- 
[ἰοη Ῥοβϑίθ!υ ἴδ κθη ἔγοτι [38]. χὶχ. 24. ΤΒὸ 
ΒΊΟΙΣ πιᾶῃ 8 ϑαίΐδῃ ; δὲ 1ῃαΐϊ δἰπάβ εἷπὶ 18 
Αἰγϑ, Οἶδε οου]ά ηοΐ 5ρΡ0]} ἴπ6 Βουβε οὗ 
δαΐδῃ--- Ἔχρεὶ ἢ 15 οὐ] βρίὶσ (5--- δὰ Ηδ ἠοΐ ἤγϑὶ 
ΟνογοοπΊς ϑαίδῃ δἰ γηϑο 

80. Ηἐ ἐδαὶ ἐ: ποὶ «οὖ» ὙΠΕΓΟ ἰ8. ὯΟ 
τα 16 οουτϑο δεΐμνοοη ΟἾγισὲ δηὰ ϑαΐίδη. 
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ἀραίηϑὲ πιε ; ἀπά ἢς τἢδλϊ ρδίμεγετβ 
ποῖ Ὑἱἢ πλε βολίζεγες δογοδά. 

41 Α νδεχοείογε 1 88Υ υπΐο γοιι, 
. 4 ΑΙ] πιᾶλπηοῦ οὗ 8ἰπ πὰ ὉΪΔϑρἢ ΘῈ ΠΊΥ 
84}} δ6 ἐογρίνβηῃ ιιηῖο πλεη : ὑυῖ ([Π6 

. δ᾽ ΑΘρβον ἀραίπεί τῇς ον ΟΒοβῖ 
ἀπ} ποῖ δε ἐογρίνθη ὑπηΐἴο πιθη. 

322 Απὰ νὑδοβοενεῦ βρθάκοι ἃ 
ψογὰ δρδίηϑε [ἢ ϑοη οὗ πιδη, ἰΐ 8}}8]} 
Ὀς ἰογρίνεπῃ δίπι: δυῖ ὙνΒΟΒΟΟνΟΓ 
ϑβροδίκεϊῃ δραίηβδὶ τῆς Ηοὶγ (βοβῖ, ἱξ 
80.4}] ποῖ Ὀς ἐογρίνθη ἰπι, Ποῖ Π6Γ 1 
(8 ννοῦἱά, πείτῆοῦ ἰῇ τῆς τυογίά ἴο 
ΠσοΙη6. 

ΤΠΟΥ το ψ01}} ποῖ Ἰοίη σψἱϊ ΟἾγσ ἰὴ Η18 
τυ μες ἀγαϊησὶ ϑαΐδη, πιυϑῖ αἰ γος ΠΥ οὐ ἰηάϊ- 
ΤΕΓΕΪΥ δἱἰά ϑαΐδη δραϊηϑὶ Ὁ" τϑὶι. ὍΤὨ8 866 Π|5 
[6 παἴυγαὶ πιεδηΐηρ οὗ ἴῃς τνογάϑ, υϑεὰ ὑγο- 
ΒΔΌΪ σι} τείεγεηος ἴο τεη 80, Ιἴκὸ [6 
Ῥμαγίβοεβϑ, σεῦ Ὀουπὰ ὈΥ {Ποῖ ῬοβιΟἢ 85 
ΤΟΙ σίουϑ ἰδαοῆοῦβ ἴο Ὀ6 8 ΟἸ τσὶ ἰη Η 8 
να ίΆτο δραίηϑίὶ οὐ], δηὰ ψῆο ἢγδι βἰοοά δἱοοῦ 
δηὰ {πο δος νογ ορροβοὰ Ηἰπι. ὙΕΤΘ ὁ068 
ποῖ βθεπὶ ἴο Ὅς ΔΩΥ͂ ϑρθοΐδὶ σεΐεγεηςς ἴο [86 
εν δι Ἵχοσοῖϑίβ ἃ8 ννουκίηρ σγίνδὶ σαΐγαςεβ. 
Ἴδε οοηϊοχί, ΒΟΥΨΕΥΟΣ, βθοῖὴβ ἴο ἐπ ρ} ἰδδῖὶ 
ἴ)6 ψογάβ τοϊδλῖα ἴο [ἢοδ6 ψῆο πᾶνε δά ἴῃς 
ΟΠΡΟΤΩΝΗΥ οὗ Κπονίηρς ΟΝ γίϑί, δηάὰ πᾶν ν1}- 
ΠΥ τεῤεοϊεὰ Ηΐπι. [Ι{ 15 βίσδηρε ἰδδῖ βδοπιε 
ΟΤΕςΟΒ 5μου]ὰ δᾶνε βθθῦ δὴ “ δρραγοηΐ σοῃΐγδ- 
ἀϊςτίοη " Ὀεΐνγδεη (ἢ15 σοῦϑθο δηά 1ἃ,ὐκὸ ἰχ. 5ο; 
ἴδετε θείης 20 τι άἶα σουγϑα, δας ἰ8 ἴῃς 
ΠΟΟΡΒΒΔΙΎ ἰορίοϑὶ οαυϊναϊοηϊ οὗ ἴῃς οἴδοῦ. 

81. ἐδὲ δίαερδενε ασαΐπε ἐδὲ Ἡοΐγν Οῥοωΐ, 
Φ Ὁ 581. Μαγκ (ἰϊ. 309) δὰ ἀβ τμ6 ἘΕΣΡΒΜΙΟΣΣ 
τογάβ, “ Βεοδυϑε {ΠΥ 52]4, Ης 8 υῃ-" 
εἰδῇ βρίσι." ΤῊ]5 δοσυδαίίοη ἤδη νγὰβ οἰ ΘΓ 
[ἢς οςοδδίοη τοὶ Ἰοὰ οὖν 1,οτὰ ἴο 86 [686 
αὐσίὰϊ τογάβ; δυΐ [86 4ιυσβίίοη ΤΔΔΥῪ 511}}} ὈἊ 
αϑὐκοὰ, ὕνεῖε [ΠΟΥ υδοὰ ἱπ Ἰυάστηοηϊ ΟΥἩ 1ῃ 
τυλτηΐϊηρ Σ ο {ΒΕ6γ πηοδὴ {παῖ [πὸ ῬΒΔΓ96 65 
δου}! Υ μαὰ ςοπηπεἀ [818 ὑπραγάοηδθϊε βίῃ, 
ΟΥ̓ δὲ [ὨΟΥ τεγα ἴὼ ἀδηροῦ οὔ ΤῊ 4065- 
[ἴοῦ, 48 τεχαγὰϑ [86 ἰηαϊνίἀιι415, γα ἀσγὸ ποῖ 
ΟΔ]Ἰοὰ ὕὑροη ἴο δῆβεῦ: 'ὸ ΚΗΟῊ ποῖ ἴΠ6 
εἐχδοῖ διἰδίε οὗ τηϊηὰ ἴῃ νης ΒΕ πνεγε; ὃυΐ 
ἴδε ἰεδϑοὴ οὗ ἴδε ἴοχί 18 δφαυδιν οἶδασ "ὖ να 
ἴακο 1 45 ἃ νγαγηΐηρ οσςαδοηδαὰ ΟΥ̓ τγμδῖ νγᾶ38 
αἱ Ἰοεδλδὲ ἃ ΠΟΑ͂ΣΓ ΔρΡΡΥΌΔΟΝ ἴο ἴδαϊ ὐσίιϊ βίη. 
Ης νΒο, {ἢ οσίάοηςε δηὰ κηονϊθάρε οὗ 
186 Ὠ να ΡΟΥΟΥ πιδηϊοσίο ΌΥ ΟἸγίϑῖ, ροῦ- 
δἰ5σὶ5 ἰῇ ΘΩΠΊΠΥ ἴο Ηἰπι, δηἀ Ὀ᾽Άσρἤοσηοβ ἴῃ 6 
σοῦκ ἤν ἢ οἱ δἰ κέν 5 "Ὲ μξοις ον ϑδΐδῃ, 
ψ8ο νἱὶ Δ οὐ ηρὶν ξοοὰ 
δηὰ χοοά εοΥἹ!, εῖνεβ ποσοῦ οὗ (δαὶ τεργοραῖε 
τηϊηὰ ψὩϊοῦ εἰνε8 ἢῸ δορε οὗ διΐιγε τορεηΐ- 
8ῆς6. ((οπὶ Ηδεῦ. νι. 4.6.) Τΐβ ᾿πῖεσ- 
Ῥτοϊδίίοῃ ἰδ 1ἢ βυνδίδηος δάορίοα ἰπ (δ τότ 

[ν. 31--ς35. 

4 Εἰθεγ πιᾶκε τῆς ἴτεα ροοά, 
"πῚ ἢΐἰ8 ἔτυϊε ροοά; οἵ εἶδε πηλίζε 
τὴς ἴγες ςοτγυρῖ, πὰ ἢἰβ ἔγυϊξ σοῖς 
τυρῖ : ἴογ ἴῆς ἴτας ἰδ Κπονγῃ ἈΥῪ δὲ: 
ἔτυϊε. : 

34 Ο ρεπεγαίίοη οὐ νἱρεγβ, μονν 
οδῃ γα, δεϊηρ, 6ν]]. βρεὰκ ροοά τΠΐπρΒ ἡ 
“ἴογ οιἷἽξ«Έ οὔτδο δδυπάδηςο οὗ [ἢ6 Πδαγῖ “κε 6. 

45. [ἢ6 πους βρεαϊκειῃ. 
5.Α ροοά πηλὴ οι οὗ τῇς 

τγεάϑιγα οὗ τῆς Πεαγὶ Ὀγηροίῃ ἰοσῃ 
δοοά τὨΐηρ8 : δηά δὴ εν] πιδῃ οι οὗ 
τῆς Ἔν] τγϑᾶϑιγε ὈΠΠρεῖ ἔστ εν] 
τΠΠρ5. 

Ατίοϊς οὗ 1:ςς2: “ Βίαβρῃεηυ δϑραϊηϑὶ {πὸ 
Ηοὶγν Οδοβὶ 15 ψβοη ἃ τδῃ, οὗ πιδιῖοο δηὰ 
δίυΟΓΏη655 οὗ τηϊηὰ, ἀοίἢ χα] προῦ τῇδ 
ἀυῖ οὗ Οοὐ᾽β ψογά πιδηϊ θβι]γ ρογοείϊνεά." 
Τὺ ἰηϊεγργεῖοά, [6 5ἰη 15 ποῖ ἃ ϑἰηρὶ)ςε δεῖ, 
Ὀυΐϊ ἃ βρ'τξ οὗ Βοϑε γ ἴο ΟἸγίϑί, πιδη ποδί 
[861 ἴἢ οοηξπυρὰ αοἴδ. [Ὁ 1ὴϊ15 ὃς ἴῃ οᾶ96, 
(ΠεΓῈ 18 ΠΟ σεδϑοη ΨΏὮΥ ΔΩΥ͂ τοροηίδηϊ δίπηετ 
ϑῃου!ὰ ἀεβραῖγ οὗ βαϊναϊίοη υπμάθσ [πὸ ἔδαγ 
ταὶ Πα 845 οοτηπηεἀ [5 δῃ. Τ8Πὸ ςῖ οὗ 
ἢἶ5 τερεηΐδησς 136} βῆδννβ παῖ ἢἰ5 δίδίς οὗ 
γα ὯΔ9 ηοῖ Ὀδεη [δῖ οὗὁἉ Ἐη γε ΘηΠ ΠΥ ; ἴπδῖ 
δα 85 ἠοῖ 50 φτἱονεά {π6 ΗΟΪΥ ϑριγϊ 85 ἴο ὃς 
ΒΏΔΙΪΥ ἔογβακοη ὉΥ Ηΐπι, Οἡ (δες πίισε οὗ 
115 5'η δραϊηϑὲ ἴ[ῃ6 Ηοὶγ Οδοβί, ϑοσὴς νδ υΔ0]6 
ΤΕ ΓΚ5 νἹἱ]} 6 ἑουηὰ ἰῃ Μύ]]οΣ, οὐ ἴπῸ 
“ΟΠ βίδη Ἀοςοίσίης οὗὨ δ.η,᾽ νοὶ. ἰϊ. Ὁ. 475, 
Επρ. Ττ., δηὰ ἴῃ ΟἸββδυβθη 8 (οση ΠΙΘΌΓΔΓΥ ΟὨ 
(5 ῥΡαββδρβθ. ; 

82. «υδοδοευεῦ “ῥεαζείδ᾽ α ευογ αραὶκεΐ ἐδὲ 
ϑὸη φῦ »παπ.}] 1.6. δραϊμδὶ [εβὺ8 [86 Με βϑίδῃ 
(πε ΟἹ «ἢ. ψ ϊ, 20), ποῖ, ποννόνοσ, γοοορτ σης 

τὴ 85 βις, ΠΟΥ ἱητεηάϊηρ ἴο ὈΔϑρηοπις ἴΠ6 
ΗΟοἱΙ͂Υ Οδοβίὶ δηὰ ρονγεσ τηδηϊξοσίοα ἰη Ηΐσὰ 
(Αςᾷβ χ. 38). Ιῃ [818 8δεῆβϑε δι, Ῥαὺϊ βροᾶκς} 
οὗὨ Πἰπι56} (1 Τίμι. ἱ. 13). .[ δυο Ῥοσβοῆϑβ 
ἴδετε 5 σοοῖλ ἴ0Ὑ Ὀεῖίεῦ Κηπονϊοάξε δηὰ 
Τοροηΐδηςο. 

838. Εέδεν "παῖε, 45... 1.ε. ἀο ἠοῖ «δογίδε 
ξοοὰ σχοΣκ8 ἴο δὴ ΕΥἹ] δυΐμοσ. [ἢ τπὸ τσ κ 
ψΙ ἢ 1 δανὰ ἀοης ἰ5 χοοά, δοκηονϊθάρο δα 
ἴ 15 οὗ Οοά, [ γε δϑοςογίδε ἰἴ ἴο [86 εΥἱ] οὔθ, 
5ῆον (δῖ 1Π6 τοῦ 156} 18 6Υ}. ὙἘ15 15 (86 
ΡΓΙΠΛΔΤΥ σοηποςίοη οὗ ἴπεϑ6 ᾿ννογάβ ; δυῖ [6 
ΘΏΘΤΑΙ ρῥσγίηςϊρίς ψμΐῖο ΓΏΕΥ͂ ἜχορΙν ἰ5 
Γῖμον δρρ θὰ ἴο ἴπ6 Ῥηδγίβοο (ἢ γε 5, 

ψγῇοβς ψογάβ δεϊγαγοα [86 το] δίδία οὗ {πεῖν 
Βεασίβ. ὍΒὲ ἴΓεὰ τηϊϑὶ ὕ6 ἰκὸ [5 ἔγυϊ. ΜῈ 
ψογ 5 δοίης ξοοά τυ οομο τοὶ Η πὶ 80 
8 σοοά. Ὑουγ μοατίβ, θείην εΥἱ}, υσίης ἔοσὰ 
ΟΥ̓] ννογάβ. 

85. οΥ 18. δεαγὶ ἢ Ὄδοθε ποσὰ ἀγὰ ποῖ 
ἔουπά ἴῃ δὴγ οὗ ἴμε οἰάεδὲ Μ585. δῃὰ ψοσε 
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26 Βυε] 88γΥ υπῖο γου, Τὶ ἘνΕΓΥ͂ 
1416 ννογά δῖ τγξῃ 8}2]1 βρεαῖς, τε Ὺ 
5} ρίνε δοοοιηΐ τΠεγεοῦ ἱπ ἴῃς ἀδῪ 
οὗ Ἰυάρτησηϊ. 

27 ον ὉΥ͂ (ὨΥ νογάβ τοι 88ι2]ϊ 
Ὀς Ἰυϑεῆεά, ἀπά ὈΥ τὴγ τγογάβ ποι 
8ῃαϊς Ὀς Ἡλι βϑαρδ 

8 4΄“ΎΤΠεη ςετγίδίη οὗ τῆς 8. γθε8 
δηὰ οὗ τῆς Ῥῃαγίβεεϑ δηβννεγεά, 84γ- 
ἱπρ, Μαβίεσ, γε ψουὰ δὲς ἃ 8:5} 
ἔγτοτῃ τῆς. 

29 Βυῖ δε ληϑυγεγεά δηά δά ιηῖο 
τῆ επλ, ΑἸ Ἔν] δηά δάιυϊζθγοιιβ ρεπογᾶ- 

ῬΤΟΒΑΟΪΥ ἰμϑεγιοαὰ 88 ἃ ρἷοββ τοστι πε πιατρίη 
δῖ ἃ ΨΕΥΥ ΘΑΓΙΥ Ἐἰπλθ, δίηςθ ΠΟΥ ἃγὸ Τοζοῦ- 
οἰϑοὰ Ὀγ ἴδε οἷά [τ2}|ὸ εγείοηβ. Ε. 6. 6.) 

86. ἑἐάΐε «υογά, “ὁ. ἘΥΕΤΥ σπογὰ 
ὙΥΒϊοἢ ἀοοβ οὶ ἀο ἴδε πῖτηρ ττογκ οὗ βρεθῇ, 
τυϑὶς ἢ ἀοεβ ποῖ ἢ116] [6 ρυγροβϑα ἴογ νυν ἢ 
τε οἱ οὗ Ξρεεςῖδ νγὰβ σίσεη ἴο πῆ. ἴῃ ἃ 
5: ΤῊ Δ δοῆδε ϑῖ. Ραὺ] (ΕΡ᾿. ν. 11) Ξρεᾶῖκβ οἵ 
ἴδ ἐπι οΥτκΒ οὗ ἀλυκηοθβ8, δ (ΕρΡΆ. 
Υ. 6) οὗ υαἱπ ψΟΓαΒ; δῃηὰ 81. Ρεΐοσς (181 Ερίϑι]ς 
ἰ. 18) οὗ υαὶπ ςοηνογβαϊΐἼοη. Ουγ 85 
Ὑ6}} 45 οὐῦ ἀεεάβ, μανα ἃ ροοᾶ οἵ ουἱὶ 
ΟΠΑΓΔοῖον Δοσουἷηρ, 48 [ΠΟΥ͂ ΤῸ ΟΥ 8.6 ποῖ ἴῃ 
δοςογάδηοα ἢ Οσα᾽ 5 ρυγροϑο, δῃὰ ἴοσῦ οὐγ 
τοσὰϑ 88 ΜῸ]] 25 ἴογ οὖγ ἀδοάβ (ἴδε ἴΌγπιοσ οὗ 
σουζϑὲ ἀοε8 ποῖ οχοϊυάς ἴδε ἰδίϊοῦ) ννὲ ἅγὸ 
ΓΟΒΡΟΠΒΙΌ]6 ἴῃ [86 δ'σῃς οὗ Οοά, ((οπιρᾶσγε 
εἶν ν᾿. 21, 22.) 

48-.1ς. ΤῊΕ ὨὈΕΜΑΝῸ ἘΟΒ Α 810Ν. 

868. εεγέαίπ 9 ἐδε “εγίδει, 49... Ὀϊβετεηῖ 
ὮΒ (ἴοϑε τηοηςοποα 1 γοΥ56 24. 

8:. 1ὺκὸ ρυῖν ἴἢς ἴνγο ϑ5ρθθςθο5 (οχείδπογ, δηὰ 
ΟΌΓ [οτἶδβ ἴνο διε ζ]οίηρ. ϑί. 
Μαῖῖδον εἰδῖοβ ἴπς βρεεςμος δηά {ποῖγ γὸ- 
βρεςῖνε δῆδνοσβ δοσγηδίοϊυ, Ὀυὲ ἴῃς 5υῦ- 
δῖδηῃςς οὗ ἴδε δγγαῖίνε σοϊποϊ 68 ἴῃ δδοῇ, 
του τεξεστίηρ ἴο ἀἰεγεης οςολβίοῃβ ; 866 
ῃοῖο οὐ [ὺκο χὶ, το. ΤῈ οσοδβίοῃ 15 οἰ ΘΑ 
ἐἀἰδεγεης ποσι δαὶ οὗ εἶ. χυὶ. 1, τ Βῖς ἢ σοΥ- 
τεβρομπάβ ἴο Μδσγκ υἱϊ, τι. 

89. σάμενοι. ῬΙΟΌΔΟΌΪ ἷἴπ ἴδε 56η86 
ΤΟΘΟΤὈ ρ [δὲ ὉΘΏΠΥ ιυϑοὰ ὈΥ͂ ἴδε ὑγο- 
Ῥεῖ οὗ ἴῃς ΟἹά Τοβίδσηθηΐζ, εὐρ νέον δε ἐσ 
κΚεηοταῦοη 15 στεϊεςης ΟἸγίδῖ 25 {Ποῦ ἐλ Ποσ8 
τοὐοοῖϊεὰ ἴδε 1ἃ,οτὰ ποῖ [ο] ονεὰ βίγδηξο ροίξβ. 
(δες Ὀδεῖονν ΟἹ νόσϑὲ 43.) 

ἐδεγο “δαΐ πὸ εἶσ δὲ ρίυεπ ἰοὸ 1 ΤὍΠὸ 
τηϊγδοῖς τς οὖν 1 ογὰ μδὰ 5ὲ στουρδς 
νγῶ5 ἰηἀοοα {56} ἃ δἰγη, δηὰ ἱπιοηθὰ 48 βιις ἢ 
(εξ, ]οΘδη νυ. 36, χ, 25, ΧΥ. 24), ὑυξ 1 ννᾶβ ποῖ 
δὺς ἢ ἃ 5ίσῃ δδῖ᾽ις Ῥῃδγίδεεβ γτε]υϊγοά. Τ ΠΟΥ ΓΟ- 
αυϊγοὰ 45 ἴ ΜΈΣ 8 εἰρη ἴο σοηβττη ἃ δίξζῃ, ἃ 

5Τ. ΜΑΤΤΗΕΝ. ΧΙ]. 

τἴίοη 86 οΐεῖ δῆεν ἃ εἰρῃ ; ἀπά {βογε 
84]] πο 5ἰρῃ ὃς ρίνδβη ἴο ἰξ, δυῖ τῆς 
βίσῃ οὗ ἴῃς ργορῆεὶ [οπ88 : 

40 ΦΕοΥ 48 ]οπᾶβ νγ͵ὰβϑ ἴἤγες ἀδγϑβ “ Τοῦδ τ. 
δηὰ τῆτες πἰρῃβ ἰη τῆς ννγ ἢ 4168 δε }]γ ; "7 
80 3041} τὴς ΟΝ οὗ πγδλῃ ὃς ἴἴγες ἀδγϑ8 
Δ τἢγεα πἰρηβ ἴῃ τὴς Πολγὶ οὗ τῆς 
ελγῃ. 

41 ΤῊς πιοη οὗ Νίπενθῆ 5}4]] γίβε 
ἴῃ Ἰυάρπιοπε τ ἢ τἢ]5 ρεπεγαϊίοη, ἀπά 
8[1ἃ}} σοπάεπιη ἰξ : ἔδδοδιιϑ8 [ΠΥ Γα- ἃ )οπδὶ 3. 
Ρεπίεά δὲ {πε ργεδοβίηρ οὗ οῃδ8; δηά, ὅ 
ὈεΒΟΪά, ἃ ρτεδῖογ [ἤδη 1 ᾿ς Ἦδτγε. 

[ΟΚοη οσα μοάνοῃ (ηοΐ στουρς Ὁ Η]πι} ἴο 
550ΓΕ ἔποπὶ ἐδδῖ ἴἢ6 τπγαοΌ]ου 5 ΡΟΥΤΕΣ σαπις 
ΤΕΔΪ ποπι Οοά. 

40. ἐδγδὲ ἀαγ: σπδ ἐδγεε πῖρ δί..} 1. 6. [γος 
οὗ ἴδε ρευοάβ οοτηροϑβοά οὗ ἃ ηἱρῃϊ δηὰ ἃ δγῪ 
(νυχθήμερον), ΜὨϊοΝ νγᾶ8 τος κοηθὰ 45 οηδ ἀδγ. 
Οη τμὲ [εννίβῃ ῥγηςῖρ]ε, ἐμδῖ ἃ ραγί οὗ δῃ 
ϑυςἢ πρός '5. ἃ5 ἴῃ6 ννΒο δ (8566 1ἰσῃίοοϊ οἡ 
(818 ρἷδςθ), ἃ 8 ο]6 ἀδγΥ δηὰ οἵ ὕνο οἴδοσ 
ἀδγ8 νουϊὰ Ὀε τεοκοηδὰ 85 (νυχθήμερα). 
Το νογὰ ἰβ υϑοῦ ὉΥ δι. Ραι], 2 (ον. χί. 25. 
ἴῃ 1 84π|. ΧΧΧ. 12, 13, ἴΠ6 ΘΧΡΓΟΘΒΘΙΟἢ5 ἐδγδέ 
447: απά ἐδγεέε πὲρ δίς, δηῃὰ ἐδγεε 447: ἀρὸῆο ἅτὸ 
υϑεὰ 845 5ΒΥΠΟΠΥΙΠΊΟΙΒ; ὃυϊ ἴδς {{π|Ὲ 5 ηοῖ 
δυ ΒΠς ΘΠ ϑρεςϊπεά ἴο 4]|οὸὺν ἃ ροδίνε ἰῃ- 
ἔεγεηςς 85 ἴο {86 ἀυγδίοη ἱπίεηὰ 

: ἐδὲ «υδαϊε, δεὶ.}Ὼ ἘἈίδοτς, ἐπ ἐδὸ 3:8): 
δεὶγ. Τῆς Οτθοκ ψνοσγά δἰρηΐῆεβ ΔΩΥ 96ᾶ- 
ΤηοΟηϑίοσ ΟὐὁἨΘ σα ἤϑιι, ψιβουΐ 
Κιπά. 80 ἰῃ ἰοῃδῖ ἱ. 17 ἰΐ 18. ΟἹΪΥ͂ 
5τεαῖ Ψεὁ. ΤΟ Τλν}}8 ἀδουΐ [86 ὨΔΙΤΟνΤΏΕ55 
οὗ [6 ψ 8168 ἰπγοδῖ γεδῖ 5 ΠΡ Οἢ ἃ τηΐϑ- 
᾿υδηϑἰδιίοηο.Ό Οὐὖγνγ 1] ογὰ οοηῆτιηβ ΟΥ̓ Ηἴ8 
δυϊβοΓΥ ἴἰς ἰγυϊῃ οὗ ἴπ6 τλλγνθ!]ου5 Ὠἰϑῖουυ 
οὗ Ϊοπαῖν, δῃηὰ βιοννβ ἰ[5 ἱπηρογὶ 845 ἃ ἴγρε οὗ 
Η!5 οσῃ ἀδαίῃ δηὰ γεβυγγεσίοη. 

ἐπ ἐδὲ δεαγὲ 97 δὲ εαγὶ δ. ΤὨΪ5 ὀχργοβδείοη 
ΤΩΔῪ Δ]]υἀς ἴο οὐγ [ογὰβ ἀεβοεπί ἰηΐο Βεὶ], 
ὙΠΙΟΒ 5 Ρεγμάρϑ, Ὀυϊ ποῖ ΟΕΓΙΔΙΏΪΥ, 4150 
ἰ]υάοα ἴο ἴῃ 5:π|ϊϊᾶγ ἰδησυάᾶχο ὉΥ 8.. Ῥαδυὶ], 
ΕρΡἢ. ἱν. 9. Τῆα ςοηάϊξοης οὗ εἰ, 
δΒονονοσ, νου]Ἱὰ ὃς 5βεαι5ῆοὰ ἔνεου ηὰ 
[ὃς νογὰβ ἸεΓΕΙ οὗ Ηἰβ Ὀυτγία! δηὰ σεδυγ- 
τοοϊίοη. [ηδίεδα οὗ της γογϑο, ννὸ πηὰ ἰῃ 1Π6 
ῬΑγΆ}16] ρἷδεοε οὗ δῖ 1ὐκὸ, “ ἴῸΓ 45 [οῃδϑ νυδβ 
ἃ 5ίζῃ υπίο [δες Νἰπεν 65, 80 αἰδὸ 86 
ϑοῃ οὗ Μδῃ ὃς ἴο (15 χοηεσγαϊίοη," ΤΟΙ 15 
ὯΟ οοπίγαάϊςτοη μετα Ὀεῖνοοη ἴδς ἴνο Ενδη- 
ξ6}15158: ὈοΪδ οχργοδδίοηβ στηϊρῆϊ μάνα Ὀδθη 
υβε ; ἱηάεεὰ [δ6 οἱς 15 Ὀυΐ Δ2η οχρἰδληδίίοη 
οὗ ἴδε οἴετ. [{ τνᾶβ τπγουρῇ 15 πηλγνο!]οιδ 
ἀεἸϊνεγδηος ἰμαῖ Ιομδῇ ζᾶνε ἴο ἴπε Νίμευεβ 
ἃ ἴσῃ οὗ μὶ5 ἀϊνίηθ πηϊδειίοη. Η118 ργοδοβίηρ, 
βονγενοῦ εβεςῖίνε, σὰ Ὠοΐ ἴῃ ἰζϑεϊ ἢ ἃ δίψῃ. 

εν ταϊτὰ ἃ 
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ἦχ Κίηρε 
το. 1. 

24. 

51. ΜΑΤΤΗΕΝ. ΧΙ]. [ν. 42--- 49. 

42 ἾΤῆε υεξεη οὗ τῆς βου ἢ 5141] 
τίβεα ᾧὑρ ἰῃ τῆς Ἰυάρτηεπτ νυν [15 
δεπεγδίίοη, δηά 5041} οοηάεπιῃ ἰζ : ἴῸγ 
βῇῆς οσδηιϊς ἔτοσι τς ιἱτεγπιοβί ρᾶγῖβ οὗ 
[Πα εἀγ ἴο μεᾶγ ἴἢς νυγίβάοαι οὗ ϑοῖο- 
του ; λἀηά, δεῃοϊά, ἃ ρτεδῖεσγ [δῆ 
δοϊοπιοη ἐς ἢδσε. 

ἄτακει:. 412 ἘΝΙεπ τῆς υποϊεδη 8ρὶ πὶ 8 
ἕοπε οι οὗ ἃ πιᾶη, ἢς Δ ]κειῃ 
ΚὨγουρῇ ἀτγ ρίδςαδβ, βεεκίηρ τγεϑί, δηὰ 
βηάετῃ ποης. 

44 Τδεη ἢς 8418, 1 ν1}} τεζαγη 
ἱπίο ΠΥ Πουβα ἔτοπι γῆεπος 1 οδΔΠ)6 
ουξ ; δηά τννῆδῃ ἢδ ἰ8 οοιης, ἢς βηάειῃ 
ἐξ επιρίγ,, βυγερί, 4π4 ρΑγη 8ῃςά, 

45 Ἴπεπ ροεῖθ Β6, διά ἰδίζειῃ 
τνῖτἢ Πἰ π186 1 βενεη ΟΕ ΒΡ ΓΠ8 ΠΔΟΓα 

48. ἤξῥεη ἐδὲ ὠηεΐραη “ῥὶγῖ, 49 ..}1] ΤὨϊβ 
Ῥᾶϑβᾶξε 5 ὑἰδοοά ΌΥ̓ δὲ. {ν0υκὸ ολυ] εγ ἰη (δ ς 
παιταῖϊννο 85 ρατΐί οὗ οὖῦγ 1, οὐδ αἀοίδηαρ οὗ 

ἱπη5 6} δραίηϑὲ [6 δοσυβαιίίοη ἴα Ηδ οδϑί 
ουξ ἄεν}}5 (γουρσὰ Βοοϊζερυθ. ὙΠεῖδ 15 ἢοῸ 
ἀουδί δη 4]}υϑίοη ἴο πε πιγαςοὶς δὶς Βδά 
᾿τγοα δῖε] ργεοθάθα, δὰ ψἢϊοδδ ΡΓΟΌΔΟΪΙΥ 
ἀεϊεγπιίηοα 51, 1 κε᾽5 ἀτταηρεπιεηΐ, Ὀυϊ ἴΠε 
ΟΓὰ5 5661 πλοῖα Δρργοργίδίς ψΠῈ (δοἱγ 
Ῥγοϑεηΐ οοπίοχί. Τδα ὁ“ πηοϊοδη βρ  γὶϊ ̓  8θθ:Ὼ8 
ἴο Ὀ6 βροΐη οὗ ποῖ Ἰΐογαῖγ, Ὀυς βρυγαῦνεϊγ, 
ἃ5 ἃ ἴσοι [86 οοποϊυβίοη οὗ νϑῦβα 4 ς 
(οπιῖεά Ὀγ δὲ 10κ6). ΤΪ5 χοηογδίοη 15 ἴῃ 
ἃ ὝΟΥΙΘΟ δἰδίε [ἢΔη (086 τὶς δδά ὑγεςοεάοά 
ἴϊ, 45 βαυΐης τγεὐεςϊεά ρτεαῖθν Ὀϊεββίηρβ. ὍΈΣ 
ὉΠΟΙοΔη 8ρισϊ οὗ Ἰἀοἰδίσυ μβδᾶὰ θθθη ςδϑί ουὐἱΐἱ 
ἴτοιῃ ἴδς [εὐνἰϑ ρεορὶο ἔτοπὶ ἴδ πιὸ οὗ τῆς 
σΔΡΕν ΠΥ : [Π6Υ Παά βινορί δηὰ ραγηϊϑβοά 
δηὰ ργερασγοά ἔογ ἴδ6 ἀρλυληβαρι οὗ δηοίπον 
δρϊγις οὗἁὨ προ] οὗ Όγ ἴμ6 ϑεσῖθε5 δηάὰ ῬμαδσγίϑεςἽβ. 
Τὰς τεΐυσῃ οὗ ἴδε ονὶϊ δριγίς 15. ἱπάϊςαϊοα ὉΥ͂ 
1ηεῖνγ ΙΑ βρθοπι 68 ἀραίηϑὲ ΟἸγσῖ ; δηᾶ [δ εὶγ 

ἰἸαϑ!ηρ ἴδ (6 ἔἤτγβί. (ὅεεὸ Οδγυβοβίοτῃ 
“Ἡοπιϊ.᾽ χἹ!., ἰΟ]οσεὰ Ὁ ΑἸίοσὰ διογθ.) 
ΤὨυβ [πΠουρὰ ἴΠ6Γὰ 18 ἃ ἀϊγοςῖ γοίογεηςε ἴο ἴπ6 
ὈΪΔΘΡἤΟΤΩΥ οὗ ἴῃς Ῥμδγίϑοος, [ἢ τηθηϊοη οὗ 
τῆς “εν δὰ δά υ]ΐογουβ σϑηθγδίίοη " 866 1Π18ἴο 
ΠΟΙΊ6 ῬΓΟΡΟΙ͂Υ δεῖϊννεεοη. 

46-ςοθ. ΟΥΚἈ ΓΟΒΡ5 ΜΟΤΗΕῈΒ ΑΝΡ 
ΒΕΕΤΗΒΚΕΝ. 

46. ἘῬριΐϊε δὲ γεῖ ἐαἰξεά, ΠῚ] 51. Μαγκ 
ἃῦτοοβ νυ 81. Μαίπον ἱπ (π 6 Ρἷδος δϑϑὶσηθά 
ἴο 115 εἰγουπιϑίδποθ. 8. [κὸ παγγαῖθς ἰξ 
στ ἃ ἀἰϊβογεηϊ σοηϊοχί, δἴτοσ ἴῃς ράγδῦϊς οἵ 
(86 ϑοννεγ, Ὀυϊ που ΔΠΥ ηοίς οὗ {πιὸ ([Π6 
ἐδεη οἵ τῆς Αὐτποτίϑοά Ν' ἐγβίοη (1 υυκὸ νἱϊ!. 19) 
15 ἃ τηϊβίγδηβ]δί!οη). Βοῖἢ Ὄνεηῖβ ἴοοῖκ ρἷδος 
ΟἿ ἴδε 58π|6 ἀδΥ (566 «ΓΒ. χίϊ!, 1), Ὀυϊ (ΠῸ ἴσὰθ 
ΟΓΥΩΟΣΥ 8 ῬΓΟΌΔΟΙ (πᾶ οὗ ἴδ6 ἔνο ἔοιτῃοσ 

ννϊοκεά τῆλ Ὠ]πι56], ἀηὰ ταν Θπῖεγ 
ἵπ διὰ ἄνγεὶὶ ἀπε : ἐδηά τῆς Ϊδϑῖ 2 Ηθὺ. ἃ 
“ἰασίε οὗ τῇαϊ πΊδη 8 νγοῦβε τπδη {πε ἢ α “. 
ἢτθί. Ἐνεη 80 581] ἰξ δὲ δἰδο υὑπῖο 3 ΡῪὲῖ. ς. 
τῆ 5 νυιοεά ρεπεγδίίοη. 

46 4ὙΜΉΠΕ μα γεὶ γαἰϊεά τὸ τῆς 
Ρεορῖὶο, γῬεῃο]ά, λὲς πλοῖμογ δηὰ ἢ 5 κν μοα, 
Ὀγεῖθγρη βιοοά υυτμους, ἀσβίγίηρ [0 ὑπ᾿ αι, 
βρελίς υυἱτῇ ἢϊηι. 
4 ὙΠεη ομα 8λἰά μηἴο ἢΐηπι, Βε- 

ΠοΙΪά, ΤΥ πλοῖβεῖ δηά τὰν Ὀγεῖῆγεη 
βἰδηἋα πῖδομῖ, ἀσδίηρ Ὧο δρεαὶς ἢ 
[ἢεε. 

48 Βυῖ ἢε δηβυγετοά δηά 5δἰά ιηῖο 
δὰ τῆδὲ τοϊὰ ἢ, Ἀο ἰ8 τὶ 
Τοῦ ἢ δηὰ γῆο ΔΓ ΠΥ Ὀγεϊῆγεη 

49 Αμπά ἢε 8ιγείεῃεά ἰογῃ Ὠΐ58 ῃαπά 

Ενδηρο  ῖα, δδοῖ οὗ ννποτῃ 1]Ἰυκίγαῖο5 [Π6 
οἴου. Εἰσί, ἢ εΥ νοοῖ ἰπῖο δὴ Ββουϑε "(Ματγκ 
11}. 19, ὝΠΒΟΙΟ 866 ποῖίς οἡ ἴῃς αἰνίβίοη οὗ ἴδ 
γρ186); ἴδοη ἴοϊονν (πε ἐνθηΐβ πασταῖοα Μδτκ 
ἢ]. 205-35: Μαῖί. χίῖὶ. λοςο. “Το ξἄτηθ ἀδύ 
76δυ5 ννεηῖ ουΐϊ οὗ [86 ουδο " (Μαῖϊ. χὶϑϊ, 1). 
ΑΒεν τ ῖο ἢ ἔρον ἴδια ραγαῦ]ε8 οὗ ἴδε ϑοννεσ, 
16 βοοὰ ὅρον ΒΟΟΓΕΙΥ, [ἴῃς σταίη οὗ τ}. 
ἰλγὰ βεοοά, ἄζο., Βροκθη ὥτοτ ἃ 51:0 οἡ ἴδε 562- 
δίογο. Οπ ([ἢ6 ουρηΐϊηρ οὗ ἴῃς πὸ ΟδΥ͂ 
(Μασκ ἐν. 39) |[6ϑ05 οτοβϑοὰ ἴδ δε δηά 
51:}}1δἀ (ἢς τεσηρεοϑί. 

Τῆς αἰγουμηβίδηςς, παῖ τὴς δηίγδηςς ἰηΐο 
(δε Ποιιδ6 15 τηθητοηδά ΟΪγ ὃγ δῖ. Μαγκ, δηὰ 
ἴῃς ροίης ουξ οὗ τ)6 ουδὲ ΟΠἿΥ ὮΥ δι. 
Μεαξμδονν, 15 δὴ υηδοκιρηοὰ ςοϊηςίάφῃςοσ, σοη- 
Βττηΐης ἴπ6 δοσυγαογ οὗὁἩ ἴδε παγταῖδνθο. Ἐδῖεσ-: 
τὶηρ ἴο ποῖδ οὐ οἷ. γἱ}}. 14. 1 ψ11}} Β6 ϑϑθη τῃδί 
[δε Ῥτοῦδθ]ε ογάοσ ἴο 6 ζοϊ]οννοὰ Γπγουρμουΐ 
ἴῃ (5 ραγί οὗὨ ἴΒς Ὠἰϑίογυ ἰ8 1μδί οὗ δῖ. Μαγκ 
ἔγοχῃ 111, 29 ἴο νἱ. ςό. 

δὲς »ποέδεν' πα δὲς ὀγεέῤδγεη) ,ΤὮδ ργοῦδΌϊς 
οοσδϑίοη οὗ [πε ῖσ σοπηης 18 τηοπίϊοπεὰ ὈΥ 8ῖ. 
Μαγκ 1.21. ὙὍἘ6 ΤΔΠπΟΓ ἰπ ΜὩϊςἢ ον [οτὰ 
τοςοῖνοα ἴῃς τλοϑϑαρο 18 [ἢι1.5 Δἴ οςο δοςουηίοα 
ἔοσ. Ετσοπι ἴδ τηθπίίοη οὗ μἰ5 πηοῖποῦ δηὰ ἢἷ5 
Ὀγεῖογοη Οἶγ, ἰξ Π85 Ὀδοη οοη᾽οοςυγοά, τὰ 
506 ὈΓΟΌΔΟΙΠ ΠΥ, ἴδ [οϑορῇ νγα5 ἢονν ἀσϑδά. 
[{ νὰ δά πη, ἃ5 ἴῃς τηοϑῖ ργοῦδῦϊς Ὠγροιποεὶς, 
[δῖ ἴΠ656 ὀγείῤγεπ ΝΕΓΕ οΟιιϑἰη8 (866 Ου ΟἿ, 
ΧΙ, 5.5λ, ἔχο οὗ ἴδεπὶ, [Δπ|65 δπὰ ἀαρξι ὍΕΣΟ 
ἂὶ (Π15 {ἰπ|6 ἀροβδίϊθβ, δῃὰ Ρ Ϊγ δος 
ἴμοϑε ἀἰβοῖρ᾽οβ ὑγῆο ννόγὰ ἴῃ 6 ἤοι86 (νογϑεῈ 
49). Το Ὀχσοίδγοη ψ8ο κἰοοὰ σψῆδουῖϊ κψ0}}} 
ἴῃ τθδῖ οςᾶϑε δὲ ᾿ἰπιϊϊοὰ ἴο [868 δπὰ βευμδρϑ 
ϑίπιοη υν ἢ [6 5ἰϑίογα. (566 Ὠγ. ΜΙ], “Οὔϑεῦ- 
νϑτοης,᾿ ἄζο., Ρ. 228.) 

41. διὶθ νοῦϑα 15 οτηϊοὰ ἰη βϑος Μ58, 
δυϊ ου βοοά δυὐϊδογγ. Ε. Ε. 6.) 

48. "72ο ἐς »ν "ιοΐδονγ, 9.1 Τδ οοπηπηοηῖ 



ν. 5ο--. 

τοννγαγά ἢ 5 ἀἰξβοῖρ[ε8, πὰ 8414, Βεμοὶὰ 
ΤΥ τηοῖῆεῦ ἂηά πγ ὀγεοίβγε 

50 Εογ ψθοβοανοῦ 8}]] ἀο τῆς νν}]}]} 
οὗ τὰῦ Ελιθεῦ ἢ ὶς ἢ 18 ἰπ Ὠεάνεη, ἴῃε 
ΒΩΠῚ6 ἰ8 ΠΥ ὑγοίθοσ, δπα 5ἰδίει, δηά 
τηοῖδοι. 

Ι 

Γ(ΗΑΡΤῈΒ ΧΙ]. 

4 736 ῥαγαδέε 4 ἐδέ τοτυεν απα 1Δε τε ; 18 ἐδέ 
ἐχβοετίον οὐ. 24 781: ῥαγαῤέίρ 97 ἐἠε ἐαγέ:, 
41 97 1Δε νεμσίαγα τεεά, 13. 7 ἐλ ἰξαυέρ, 44. Ψ 
2λε ἀίδάρε ἐγεασωνεέ, 45 7 ἐλε βεαγί, 47 97 ἐἀὰέ 

51. ΜΑΤΤΗΒΕΒΝ. ΧΙ]. ΧΗ]Ι. 

αἰγαισ»εἶ εαε ἡνπὲο 1λε ξεα ; 53 απα ἀοῖυ Οὐ 
ζ; εομίερερ δα 97 ἀΐξ οτῦρε ξομμ ΡΈΦΉ. 

ΗΕ 8ᾶπιε ἄδὺ νγεπὲ [εβϑὺβ ουἍξ οὗ 

814 ς. 
2 Απά ρτεαῖ πιυ]ετυάαβ τγεγα ρδ- 

{Πεγαά τορεῖθοῦ υπίο Πίπὶ, 80 τῃδῖ ἢς 
ψγεπῖ ἰηῖο 84 8ἢϊ])ρ, ἀπά 8δλῖ ; δηὰ τῆς 
ψνΠοἷς πιυϊτἰταάς βτοοά οη (ἢ 8ῆοζέα. 

2. Δπάὰ δε βρᾶκε ΠΊΔΠΥ ΠΡ υΠῖο 
τἤδπι ἱπ ρᾶγδῦΐεβ, βαγίηρ, 9 ΒΕ] 4, 8. “ Ἰμικε 8. 

ς. 
ϑΟΎΟΙ ψγοηΐϊ ἰογἢ ἴο 90 ; 

οἔὗ δι, Ομιιγϑοβίοσῃ οἡ ἴποβε ψοσὰβ '5 σοτλδγκ- 
8016. Ηε 54γ5 (Ηοπι. χ]ν.) “ὙνΒαῖ 5ῃ6 
αἰίετηρίοα οδπιε οὗ ονθστηις ἰονα οὗ μοηοιγ 
(φιλοτιμίας ἦν περιττῆς); ἴοΟΥ 56 ᾿]5μοὰ 
ἴο Βιὲενγ ἴο ἴδε ρεορὶς ἰδαῖ 5886 δὰ βονγοῦ 
δά δυϊπουγ οὐδοῦ ΠΕΣ 80η, ἱπηδρΊ πίη ποῖ 85 
γεῖ Δηγτΐηρ στοαὶ σοποογηίηρ Ηἰπὶ: βοῆς ο 
8130 ΟΔΙΏΘ ῃ96 50 Δ 0] Υγ. Οὔϑογνε ἴδβθη 
Μοῦ δηὰ {μεῖὶσγ σεςκ] οβ5η688 (ἀπόνοιαν). ΕῸΓ 
σι θη ΠΟΥ Οὐρῆς ἴο ᾶνα ρΌΠΟ ἴῃ δηά [ἰςἰθηδά 
ΜΉ τδ6 τυ τάθ, οὐ 1 ΨΟΓΟ ποῖ 580 
τηϊη θά, ἴο πᾶν νναἰἰοὰ ἔοσγ ΗΪ5 Ὀγϊηρίης Η 5 
ἀϊϑοουτεοο ἴο δὴ δηΐ, δπὰ ἴὔθη ἴο δᾶνθ Ἷοσὴθ 
ΠΘΔΓ, 21] Ηΐπι ουἱ, δηὰ ἀἄο (Πἰ5 Ὀεΐογο 
ἰδ, Ἔχ ὈΙ Πρ ονοιτηυςἢ ἰονςα οὗὁὨ ποπουσ, δηὰ 
ὙἸϑϊης ἴ0 δῇονν ἴπδὶ ψ ἢ τυς δυϊδο 
ΠΟΥ Θδη]οΐῃ πὶ, δηὰ {ἢ}5 ἴοο ἴῃς Ενδηρο ἰϑῖ 
δίιοννβ ἰῃδὲὶ ἢθ 15 ὈΪΔηγηρ: ἔοσ νἸἢ [85 ὙΕΤΥ 
δἰ] υϑοη ἢο βᾶγ8, τὐδὲϊε Ηρ γεῖ ἐαϊξεά ο ἐδὲ 
ῥεορίε; 85 ἴῇ πα 5βου]ὰ 58γ, Ν Βαῖ 1 ννᾶβ ἴῃθῦ 
ΠΟ Οἴδεῦ ορρογίυπιγ) ὉΝΒδῖ! οουϊὰ [ΒΟΥ 
ποῖ ἢδνο Κοη ψι Ηἰἴπ ἰη ὑγίναίοὶ . ., 
ἌΝ Βοηςε 1 15 ουάδηξ [πδί [ΠΕῪ ἀϊὰ [ἢ]15 5016} 
οιξ οὗὨ ναϊῃ- ῬΊΟΙΥ (κενοδοξίᾳ). ὍὉΠ6 ρυγροτί 
οὗ οὖνΡ 1 ,οτγὰἶβ νουβ ΠΙΔΥ͂ ῬΟΥΠἂΡρ5 ὯὈΘ6 ΠΊΟΓΟ 
οἰοα τ δοοη ἴσοι Μαγκ 11}. 21, Ὀὰϊ (6 αὔονε 
Ράβϑαρε, δυθῃ 1{ τὸ ἀο ποΐ δοςερί ἴπε ψῃοἷα 
οὗ τς Ἔχρδηδίίοῃ, 15 πηρογίδηϊξ 85 Ξε ης 
[δῖ ποὶ ΟὨΪΥ ἴπ6 ἱπιπηδουϊαῖα σοποορίου οὗ 
τς ΒΙεβϑεὰ νιγρία, δυῖ Ἔνθ ΠΟΥ δεῖυδὶ δ η]655- 
655, ᾿γ8ἃ5 ποῖ τεραγάορα γ΄ 81. Ὁ μγγβοβίοιῃ 85 
δῆ δύϊίςἰο οὗ ἴῃς Οδίμοϊῖ!ς ΒδιτὮ, 

ΟῊΗΑΡ. ΧΠΠ. 1. δὲ α»ιὸ 4.7.1] Ἐοτγ τῆς 
ἀιτδηροπιθηΐ οὗ ἴδε 0] ον ρδγαῦ]οβ ἴῃ 
τοἰδοη ἴο ἴῃς ργονίουβ δηά βυθϑεαυςηῖ εὐθπῖδβ, 
866 ποῖο οἡ ςἢ. ΧΙ 46. 

2-21. ΤῊΕ ΡΑΒΑΒΙΕ ΟΡ ΤῊΗΕ 5ΟΨΕΕ. 

5. ἐπ βαγαδίς:. Ῥαγαδίε (παραβολή) ταοδῃ8 
εἰγηβοϊοσίο δι ἃ ρυϊζίης ἔοσιἢ οὗ οπς [Ὠΐηρ Ὀ6- 
εἰ46 ἀποίμιοσ, υ502}}} ἔογ ἴ6 ρυγροβα οὗ ςοτῃ- 
ραγίϑοη ὑείνγοθη ἴδεπι. Ηδηςε ἰξ 18 δρρ ϊοὰ 
ἴο Δ παγγδῖϊνο [ἰκ6 [π6 ρασγδῦ}θβ οὗ ϑειρίυσο, 
πῃ τ ΒῖοΒ δυρροθεά ονεηῖβ θϑοηρίηρ ἴο ἴδ6 
ΟΥ̓ ΠΑ τπίηρμ5 οὗ Ἰ1δ ἅγε οτηρίογεὰ ἔοσγ (δε 

Λίσιν 7::1.----Ν οἱ, 1, 

Τεργοβοηίδίίοη δηὰ ἱ]Ἰυδίσαϊοη οὐὗὁἠἨἠἁ ὠδίρμεῦ 
βρι 8} ὐἴ5. ὙὍὙΠα ἀϊπιϊηοτίοη Ὀεΐνγεεῃ 
βαγαδίε, γαδίε, νιγέδιι, ῥγουεγὸ διὰ αἰΐεζονν 
18. ὙΜῸ2)}} οχρίδίηθά ἴῃ ἃ ἀϊββογίδίίοη 'ἰπ Αὔῦρ. 
Ττοης ἢ 8 Νοίοα οὐ ἴδ Ῥαγδῦ!οβ, οὗ ψ ϑςοἢ 
6 σδῇ ΟΠΙΥ οἰΐο (6 σοποϊυίοη, “ΤΟ 50πὶ 
ὉΡ 4}, τη, 1π6 Ῥαγδῦὶς ἀϊῆἔετς οπιὶ τῃς 
ἘΔΌΪ6, πηονὶπς 85 ἰξ ἄοεβ ἰῃ 4 ρίττυδὶ 
νοῦ], ἀπ ΠΥΡΟῚ ἰγαπβργοϑϑίηρ ἴθ δείυδὶ 
ογάογ οὗ [πΐηρθ πδίυγαὶ -- Ὸπὶ {με Μγίδι, 
ποτα Ὀοΐηρ 1ῃ ἴδ6 ἰδίίες ἂῃ ᾿ΠΟΟΏΒΟΪΟΙΒ 
δοηάϊηρς οὗ ἴδ6 ἀδερεῦ τηοδηΐης 18} [86 
ουϊνναγαὰ ϑγτηθοὶ, (ἢ 6 ἴννο τεπηδί πρὶ ϑορᾶγαῖα 
δΔηὰ δβοραγϑῦ 6 πῃ ἴδε ραγδθϊε---τοπὶ [ἢ6 
Ῥγονοσῦ, ἰπϑοιηυςῖ 845 ἰἴ 15 Ἰοῦρεσ οδιτιοά 
οὔ, ἀηὰ ἠοῖ τγεγ οὶ δος θη} δηὰ οςοδ- 
δἰ ΟΠ], Ὀυΐ ὨΘΟΟΞΒΑΤΥ ἤριγαῖίνο --- ἴστομι (ἢ 6 
ΑἸΪΟΡΟΓΥ͂, σοπιρασίης ἃ5 ἰἴ ἀοε68 οπα [Πρ φυὴτὁ 
ἰδίως δι, δἵ [6 5βᾶπιο {Ππς, ΡΥΈΒΟσνης ἴῃ 6 πὶ 
ΔΡΑΓΐ 85 Δ ἴπποῦ δηὰ δὴ ουΐετς, δηὰ ηοΐ [ΓΔη5- 
ξογτίηρ, 85 4068 ἴῃε 86 ΣΟΥ, ἴπε Ῥγορεσίεβ δηά 
402 }1:165 δηὰ γεϊδίϊοηβ οὗ οης ἴο [86 οἴδετγ." 

ὦ φοανθγ. ΟΥ, 89 ΒΟΟΣ. Τἢδ ΒΟΨΟΓ 15 
ἴῃς ἢχϑί οέουγ [,οτγά 5 ραγαῦϊεβ τοςογάοα ὃγ 81. 
Μαίίζπονν, ἀπά ργοθδῦὶυ 4150 [με ἢγβί δοίι δ] 
ΒροΚοη; {παῖ οὗ ἴῃς πιυδίατα 56θὰ 5 γεοογάἀεὰ 
ἴῃ ἴ86 βᾶτηθ οοππροίίοη ΟΥ̓ 81. Μαγκ, ννῆο αἷ8ο 
Δ 45 οπθ ρου αν ἴο πἰπηϑοῖξ, (μὲ οὗ [Π6 δβεβά 
δτονίης βεσεῖγ. δῖ. 1[υκὸ (ΧΙ! 18,21) σῖνεβ 
(Π6 ραγαδὶς οὗ [6 πιυδίαγά βοοὰ δηὰ {ῃε 
Ἰοαᾶυθὴ ἢ 4 ἀϊδογοης ςοηϊοχῖ ; ψὮΪ6 ἴῃς 
Τοπιαϊηΐηρ ἔου---ἢο ἴατοβ, ἴῃς Ἰἀάθη ὈΘΆΒΌΓΕ, 
[ἢ Ροᾶτὶ οὗ στγοαῖ ρὑγίοθ, δηὰ ἴῃς ἀγανν ῃεῖ---ἀγὰ 

αἰϊὰγ ἴο 81... Μαίϊζον. Εσοσ ὑΟΙβ6 53 
Π 15 ουἱάοηϊ τπαϊ᾽ 88. Μαίζπενν ἱηϊεπάς ἴο 
Τοργεβοηΐ 81} {Π686 ϑεύθῃ μασγδῦϊεβ ἃ5 ΒΡΟΚΘἢ οἢ 
(ῃς 8ϑᾶπιο οἼςοδϑίοη: [δ6 ἕουγ, πονονοσ, 
ἔτοπι ἴῃς δὲρ ἴο ἴῃ ρεορὶθ οἡ ἴῃ βῆοσε, [86 
ἰασῖ ἴγοο ἰῃ [86 ουδὲ ἴο ἴδε ἀἰ5ς1ρ]65 (566 
γ6Γ5: 16). ΤῊ ὕνο τεοογάεά ὃγ 81. {υΚ6 ἴῃ 
ἃ ἀἰβογοηξς σοπησοίίοη ἃγῈ ΔρρτΌΟρτδῖς ἴῃ ἴης 
Ρίδες ὑνθοτο (ΠΟΥ ΟσουΣ, δηὰ ἄγε ῬγΟ ΔΌΪ ἃ 
ἀοϑίψποά τοροϊ του οὗ οὐγ Ἰμογα 5 ΤΟΥΤΉΘΥ 
ννογάβ8, οοηῃοογηίης ἴπ6 στοντῃ οὗ Η!5 Κίπγ- 
ἄοπι, ποὺ 80 ΤΟΠΊΔΓΚΔΌΪ Ἔχε ἔεθά 'ἰπ Η 5 
τοςορίίοῃ Ὀγ ἴδε ρεορὶς (υκς ΧΙ. 17). 

Ε 

πε Βουβε, “δηά 88 Ὀγ [Πε 568 " δία 4. 
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4 Απά ψῇῆδη ἢς βΞοννεά, βϑοπηα «σαῖς; 
[61 ὉΥ τῆς νγὰν 58ἰάςε, ἀπά {6 ἔον]β 
οᾶπιε δηὰ ἀενοιγεά πε αρ : 

ς ϑοπῖα [61 τροῦ 8ἴοῃηγ ρίδοεβ, 
ννἤετγα (Π Υ δά ποῖ πιυςἢ φαγῇ : δπά 
ἔογτνν ἢ ΠΟΥ βρίθηρ τρ, Ὀεσδιι88 
ΠΟΥ δά πο ἀξερηεββ οὗ βαγῇ : 
ἢ Απά ψῇεη τῆς βιιη ννᾶ5 ὕρ. ΠΟΥ 

ὑνΕΓΘ βοοῖοῃεά; δηα Ὀεοδυβα {Πα γ Πδά 
ΠΟ τοοῖ, ΠΟΥ ὙΠ εγθά υνΑΥ. 

7 Απὰ βοῖπε ἔε]}] δηιοηρ τπογηβ ; 
ΔΠ4 τῆς (ἢογη8 βργιηρ πΡ. ἀπά σΠοΚοα 
(ἤδη : 

8 Βυῖ οἴδεγ [6]] ἰπῖο ροοά στουπά, 
ἀπά Ὀτουρῆς ἔστ ἔγυϊς, ϑοπλα δὴ ἢυη- 
ἀτεά(ο] 4, βοπης 5ἰχιίγίο!ά, βϑοπις τῆ ϊγῖγ- 
[0]ά. 

9 ὟΝ ο μαιῇ εαγϑ ἴο ἤθαᾶσ, ἰεῖ ἢϊπὶ 
ἤθᾶγ. 

Ιο Απά τε ἀϊβεὶρ᾽εβ. σδπιθ, δηὰ 
δ414 υπῖο Πΐπι, ΏΥ βρεάκεβὲ ἴδοι 
ὑπο {Πεπὶ 'π ρΑγαῦ 65 Ὁ 

ΎΤἢς 5υδ᾽εςϊ οὗ 411 [π686 ραγδαῦϊοβ 15 [Π6 
ςοπάϊίοη οὗ ἴδε Ομυγοῦ οἵἨ (μγίδὲ (ῃεγε 
Δ] θα της Κιηγάοπι οὗ Ὠδᾶνθῃ ; 866 οἡ οἷ. 1]. 2) 
ὌΡΟΩ εὐ. ἴῃ ἴδε ἢχβί δῃὰ βεοοηὰ δηὰ ἴῃ 
τῆ οὶ, [παῖ Ομ υγοἢ ἰ8 ἀορίοῖδά ἰη 18 ουϊνγαγὰ 
ἀϑρθοῖΐ, 48 σοηΐδ ηἰηρ Δρραγθηΐϊ 48 γγῈ}} 45 σοὶ 
ἀϊ5ς! Ρ]ε5---ἰἢδ ον] τϊηρὶοά τ τἢ6 ροοά. 
ΤῊο (Πἰγὰ δηὰ ἔουτίῃ τεργοβοηΐ {Π6 στον οὗ 
[ῃ6 ΟΒυγοῦ ἔτοπὶ ἃ 5π|2}} δεξί ηηΐηρς ἴο ονοσ- 
ϑργοδά ἴθ οσῖ, τ ῃ]6 ἴδ. ΠΛ δηὰ ϑἰχίῇῃ 
Ροΐπξ ουΐ ἴπ6 αὐ οὗ (τς ἰηάϊνϊάιι4] ἀἰπεὶρὶο 
ψ8Ὸ ψουϊὰ Ὀεσοπια {ΓΕΪΥ ἃ τλοπι δον οὗ [ἢ 6 
Ομυτοῖ, δηὰ δρργοργίαίῖς [18 Ὀ]οββίηρβ ἴῸ 
Ὠἰπιϑ6 1. 

4. ὁν ἐδὲ «υαν “142.1] 1.6. οΥἱ ἴδε Βαγὰ ἔοοῖ- 
τὰ οὗ [86 Πεϊὰ ψῇοσε ἴδ 5011 μβαὰ ποῖ θθθη 

ΤΟΚοη ὉΡ. ΑἹ] {δεβ6 ἔδαίυγοβϑ, ἴ[πῸ α«ὐα7 “ἐάε, 
[Π6 γοοΐγ ῥίαεε;, ἴῃ ΦΡΟΡΉ:, ΤΩΔΥ͂ ΔΟΊΠΔΙΥ ὈΆ 
866ῃ ἰὴ [πε 645 ἀγτουηὰ [Π6 ἰακὸ οὗ σεηηο- 
βαγοῖ, δηὰ ἅσγὸ ἀεβοσγ θεὰ ἴῃ ἃ δι κίης ραϑβαρα 
ἴῃ δίῃ) ' ϑίηδλὶ δηὰ Ραϊθϑιϊπο, φυοίοά 4180 
ὉΥ ΑΡρ. ΤτεηςὮ οα 1858 Ῥαγδῦϊα. 

δ. “Ἰοηγ ῥίαςε..1 ἈΔΙΠΕΥ γοζάγ ῥίαοε:; ἃ 
βρῆς σοδθης οὗ πιουϊὰ οονετίη ἃ Ππαγὰ 
ϑυγίδλοα οὗ τοςκ νβογε [86 βοοὰ Ἴοουϊὰ (ΔΚ 
τοοῖ, 45 ἴἴ οουἹὰ Ὀεΐννοοη ἰοοβο βίοῃσβ. 

10. “κά δὲ ἀεἰρἾε: εα»ιϑ. 8ῖ. Μαυκ δά άς, 
«υδεη δὲ «υαᾶς αἰοπε. ΊΝ5 ϑϑοσῃβ ἴο βῆονν παῖ 
δῖ. Μαίζδον μα5 δηϊοἰραϊοά [6 εχρἰδηδίϊοη 
οὗ ἴμ6 ραγαῦϊθ, νος δ ΡΓΟΌΔΟΙΥ ἴοοῖς ρἷδοθ 
δἴογ οὖν 1 ογὰ δδὰ φσοῆς ἱπίο {86 δοιιβο, 
γΟΓ56 16. 

13. ὀξέσιν ἐδ ὲῦ “εοῖη 9 4:6 ποί, 92] [ἴΙὴ 

[ν. 4---15. 

11 Ηε δηϑνγειεά δηά δά υπίο 
ἴπεπι, Βεοσδυβε ἰξ ἴ5. ρίνεπ ὑπο γοὺ 
ἴο Κπονν ἴῃς τηγϑβίεγεβ οὗ τῆς [ίπρ- 
ἄοπι οὗ Πεάνβη, δυῖ ἴο {Π6πὶ ἰξ 18. ποῖ 
δίνεη. 

12 “ΕῸΓ ψἤοβοανοῦ μαῖῃ, ἴο Πὶπι “ οἱ. 5. 
88|8}} θὲ ρίνεη, ἀπά ᾿ξ 3}4]] ἤᾶνε πῆογε Ἢ 
δδυπάδηςε : διιῖ νγοβοενεγ ἢδιἢ ποῖ, 
ἔτοπι ᾿ἰπὶ 85}|4}} Ὅ6 [ἌΚΘΠ ΥΑΥ͂ Ἔνεῃ 
τΠδῖ ες Παῖῃ. 

Ι ἶ ὙπΒοτγείογε βρεᾶῖκ [το τΠεπὶ ἰπ 
ΡΑΓΔΌΪΕ8β : Ὀεσδυδ86 [ΠΥ βεείηρ 866 ποῖ; 
δηὰ πεδηηρ ἐπ ἢθᾶγ ηοῖ, πεῖ Ποῦ (0 
ΠΟΥ υπάετείαπά. 

14 Απά ἰη τπεπὶ ἰ8. (6 ]1ςἀ τῆς 
ΡτορῆεοΥ οὗ Εϑαΐαβ, ννϊς ἢ βαίτῃ. ὁ ΒΥ ὁ ρα. 6.9 
Βεδγίηρ γε 534}1} εᾶγ, ἀπά 5308] πος Μδ ς 
υπάετβιδηὰ ; δηά ϑεείηρ γε 8}} 8ες, τυκεβ το 
δηὰ 5}.41}] ποῖ ρεσςἼεῖνε : τ. ς 

Ις Εογ [ἢ 5 ρεορὶ ε᾽8 μεαγῖ 18 υγαχϑά 56. 
σίοβ8, δηὰ ἐδεῖγ ελτ8 ἅτε 41}}} οὗ μεᾶγ- 
ἴηρ, δηὰ {Πεὶγ ἐγεβ8 [ΠΟΥ να ο]οβεά ; ̓  

8ῖ. Μαγκ δηὰ 8. [υυκο, (15 15 Ἐἐχργεβϑοα ποῖ 
ΤΆΘΓΟΙΥ 845 ἴ6 τράβϑοῃ, Ὀιξ 45 ἴθ ρυγροθϑε οὗ 
ΟΓ 1,οτγὰ β ἰεδοίηρ ἰῃ ραγδῦ εβ, “ ἴμδί, βεείηρ 
ΓΠΟΥ͂ ΤΔῪ 866 δῃὰ ποῖ ρεγοείνε, ἕο. [{ 15 ἐπ 
ἔλοξ Ὀοΐ. ΤΠ ὈΪΠπάηοβ5 οὗ (πε [8 ννᾶ5 
ἃ ῬεΠΔ] δἰ ἰηάπε88 ἀεπουπορα δΥ ἰ5φἴδῃ δραδϊηβι 
(ποτὰ ῸΥ {Ποῖγ βἰηβ : δηὰ [8158 ὉΠ: 64Π685 τεδοποὰ 
ἰῖ5 Πεοῖρπς ἰῃ (Ποῖ ᾿πδΌ] }Ὑ ἴο τοῖν ἴδε 
τοδοδίηρ οὗ Ομγίϑι. Οὖσ 1 γα πιοάς οὗ 
τοδοδίηρ 15 δάδριοὰ ἴο (8 ἀἰνίπο Ἰυάρτηεηῖ. 
Ιϊ: ννὰβ ϑυοῖὶβ 8458 ἰπ (δε ϑβρί γί} τυϊηάοὰ 
ἀϊδείρίος ψουϊὰ ἱπάϊοδίς ἃ ἀθογεσ τροδηΐηρ 
ΔΠἃ οχοῖϊϊο ἃ ἀδβίσγε ἴο ἰθάσῃ [πε τηγείοσιεβ οὗ 
(ἢς Κίηράοπι οὗ ποαυθη, ψ Ὡς [Π6 ΠΑΤΏΔΙΪΥ͂ 
τηϊηἀοα βϑεοίηρς ποιμίηρ ἰη ἰἴ, δηά ἀεπισίπρ ὩῸ 
ΓΟ Κπονοάσεο, ψουϊὰ Ὀε Ἰεῖ ἴῃ {ΠΕῚΓῚ 
ὈΠηη688. 866 ποῖθβ οἡ Μασ ἵν. 1ἱ, 12. 

14. ἐδε ῥγοῤῥες οὶ Ε:αία. Αγυοϊεά ἴτοπὶ 
ὯΙ ΧΧ. ΠΣ οτί χίηδὶ, [ἢ 6 ρΡ6η8] σπδγδοῖοσ 
οὔ [ἢ ἱπῆϊςςίου 15 τῶοσε δ ΟΩ ΡΥ οχρτεδϑε ἴῃ 
(ἢ6 ᾿ηρογαῖϊνο. ὙΒῈ πογάς πᾶνς ἃ ὈΥΪΠΛΔΤΥ 
δηὰ ἱπηπιοάϊαϊο τοίδγοηοθ ἴο [86 τηεββασὲ οὗ 
(ἢ ργορβδοῖ πἰγηϑοϊξ; δυΐϊ [δ6 54Π|6 δἰη ἀπὰ [8 
δ Π|6 ῬΘΏΔΙΥ ψνεγε τερεαίεα πε ἴπ6 ὕὉτο- 
ΡΒΘΟΥ͂ μδὰ 115 ἌἼγονγηῖηρ ΔΙΙΒΙπηοξ ἰῃ ἴδς 
τεϊεςοη οὗ Ομ. Ὑη6 τηοαηίηρ ἰ5 ἴΠ6 
5816 ὉΠπάδΥ οἰἴβονῦ τηοᾶὰς οὗ ἐχργοϑϑθίοη “1ἰ 
18 οῖ (8475 Αὐοδδίβδορ Τ τες) “ ἰδὲ ὉΥ͂ 
[δα οοτπιδηὰ ὁπᾶκο ἴδ6 πολγί οὗ [5 Ῥεορὶς 
ἔλι, νὰ ἄγε ἴο υπάογβίαπα (Πδῖ ΔΗΥ ῬΟΟΌΪΙΑΓ 
μαγάδηΐηρ ἴἢ8 ραβ58εα ὕροὴ ἴδεπι; δυΐ τι 
(πὸ Τοτὰ, μανίην οοηδεςζυϊεά 85 ἴ6 τἰρῃΐοους 
Ἰδνν οἵ ἢβ τλοσαὶ χονοσῃημπθηῖ, [δὲ 8η βῃουϊά 
τοάιϊιος ἀδγκπο85 οὗ μεασί δηὰ πιογδὶ 156 5]- 
δ ἐγ, ἀεοϊαγοὰ (πὶ Ηδς πουΪ]ὰ αἰϊονν 86 ἰδνν 

Ἀοα. τι. 



ιὐοσοίνοοι, δ, 

σἸκο το. 

ν. τ6---26. 

Ιεβὲ δὲ Δὴγ τἰπια ΠῈῪ 8μου ]ά ϑες τ ἢ 
ἐλεὶγ αγεβϑ, ἀπὰ ἤεὰγ τ ἐλ ει ΘΑΓΒ. 
Δη4 8δοιϊά υπάειβαπά νὰ ἐλεεῖν 
ἤιοατῖ, ἀπά 8ποι ἃ Ὀε Τσοηνεγῖεά, δηά 
[3ῃου]ά δε] τἢξεηι. 

16 Βιυιῖὲ δ]εββεά σγέ γοὺυγ εγεϑ, ἴὸ 
1ΠῈ} 86ε : δηὰ γοιγ δδγβ, ἔοσγ {ΠΥ 
ΘΓ. 

17 στ νεΠ]Υ [1 88γ υπῖο οι," ΤΠδῖ 
ΤΏΔΗΥ ΡΓΟρἢαῖβ δπὰ τρῃίθοιβ πη ἤανα 
ἀεβιγοά ἴο 8ε6 ἠΐοιό ἐδίηρε ΜΟΙ γα 
866, Δ8η4 ἢᾶνε ποῖ δεϑ ἐξέσγι; ἀπά ἴο 
Πεδῦ ἐλοεε ἐδέησε ΜΨὨϊσΟἢ γε ποᾶγ, δὰ 
ἢᾶνε ποῖ πολιὰ ἠἦθρι. 

18  Ηελγ γε τπεγείογε [6 ρδγδῦϊ]ε 
οὔτε 9οννεῦ. 

19 μεθ ἅηγ οἠς δπϑάγεῖῃ τῆς 
ψγογὰ οὗ τῆς Κίηράοημ, ἀπά υπάετ- 
βία πθῖ 27 ποῖ, τῃεη ςοπιεῖῃ τῆς 
γοΚεά ὁπό, δηὰ Τδίς Ποῖ ἌΥΤΑΥ τὶ 
 ἢ ννᾶ8 ϑούγῃ ἴῃ ἢΪ8 βεαγῖ, ΤῊ 8 
8 ἢς ΨΈΟΙ τεςεϊνεα 866 ὈΥ͂ τῃ6 ψψᾶῪ 
8.46. 

20 Βυῖ δε [δῖ τεςεἰνεά τἢς 8εεά 
πο 8(ΟΠΥ͂ ρίδοεϑ, ἴῃς 84Ππ|6 8 ἢς τἢδΐ 
Ποάγεῖῃ εἰς νογὰ, δηά ἅποῃ Ὑγ} ἸΟῪ 
τοςοίνεῖῇ 1; 

ἴῃ (ποὶΓ οα96 ἴο ἴδια ἰ[5 σουΣβο: δηά 850 4350 
σι ῖἢ 1.15 Ἰλίτοσ χοηογδίίοῃ. ἢ 

19. «πάεγείαπάείδ ἐξ πο. ὙὍΤδα γεάϑοη οὗ 
(Ποῖ ἠοῖ υπαἀοτϑίδηαϊηρ ἰ5 οἰθαῦῖ βεῖ ἕογί ἢ ἰη 
16 ραγαῦϊε; ἴπ6 ποαγί 15 παγάδηρά, ἰσοἀάθη 
ἄονῃ ; ἴδε 9θε οδηηοΐ ρεηείσαῖο. (ΑἸ ἕοσά.) 

εογείδ ἐδ α«υἱεξε οπε.}1 ἴῃ 81, Μασγκ, 
δαίση, ἴῃ 81. υκε, ἴδε ἐευΐ “ὙΒε μαγαδὶε 
196} 15 ἤογα πλοϑὶ 5} 5 ΔοϊΟΥΥ 45 ἴο ἴΠ6 »"2ΑἼῈΓ 
ἴῃ ψὨΙΟᾺ Δ. Εν] ΟἿς τω ΒΥ τυ οΓ 
4δε αἶτ᾿---Ῥαϑβίηρ ἰδουρδῖα δης ἀεϑιγοβ Μ᾿ ΒΙοἢ 
56: ἰηδισηϊποδηΐ δηὰ ὄνεη ἰηηοςοηῖ--- ἀο65 

δΡΟΔΚ8 οὗ {π6 ἀεν]] ἰη ἃ ἐἑάσεϊές »καηπεν, δηὰ 
(δὶ ἴοο νίζδουξ μανίην Ὀθοη 30] οἰτο, δηὰ ἰῃ 
ἴδς παττουνεβὶ αἰγοὶο οὔ Η5 ἀϊδοῖρ!.5,; Τα 
ἰδῆσυδρε οἵ 581, Μασγὶς δπὰ δ. [νὺκ6 Ἐϑρϑςοῖδι!γ, 
οδπηοΐῖ δὲ ἱπίογργεῖοά οἴμοσγνυθε (μὴ οὗ ἃ 
ΡΕΙΒΟΩΔ] Τοιηρίεοσ. 

40. δὲ ἐῤαΐ γεεείυεά ἐδὸ “εεὦ. ΟΥ̓, δε ἐδαΐ 
«να: :οαυη. Τἢ6 βοϑὰ ἰ5 (ἢς ννοτὰ οὗ Οοά, γεῖ 
{δε ἢ γοςείνίηρ 1 ἰ8 δαϊά ἰο δε δουχῃῆ. ΤὮΪ5, 
85 δδῃ ΑἸίογά δδ5 ο 5 ποῖ ἃ οοηῆι- 
δίοῃ οὔ πα 65, Ὀυ} ἃ ἀδεῤ ἐγ δ. Τῆς βορὰ 

51. ΜΑΤΤΗΒΝ. ΧΙΠΠ. 

21 Ὗεῖ παῖ ἢς ποῖ τοοῖ 'π ἢίηγ- 
861, δῖ ἀυγεῖῃ ογ ἃ ἢ : ἔοσ ἤθη 
ἀδυϊατίοπ οὐ ρεγβεουτίοπ δγίβει ἢ δ6- 
οδυβ6 οὗ (ἢς νγογά, ὉῚῪ ἀπά ὈῪ ἢς ἰ8 
οῇεπάεά. 

22 Ηε αἷδϑο παῖ τεοεϊνεά Ἴςςά 
δποηρ ἴῃς [ΠΟΓΠ8 18 ἢς ἴΠδῖ Πράγείῃ 
[δε ψνοσγά ; δηά τῆς Ἴστε οὔτ ]}8 νγογὶ ά, 
ἀπά τΠε ἀεςει ἢ} πε88 οὗ σγςἢθβ, σῃοΐζςα 
τῆς ννογά, δῃά ἢς Ὀεσοιῃςῖῃ υηΐτιυϊ- 
. 

232 Βυῖ δε (δαῖ τεςεϊνεά 8εεά ἰηΐο 
τ(ῃς ροοά ρτοιπά 18 ἢς τῆλε Πολγοῖῃ 
τὴς νογά, δηὰ υπάεγβίδηάει ἢ :Ζ; 
νγΠ] ἢ 4180 Ὀεάγεῖῃ ἔγυ!, ἀη ἃ ὈγηροῖΝ 
ἰογῃ, 8ϑοηῆς δὴ δυπάγεάί(οϊά, ϑβοιης 
βἰχίγ, δοηὶς {ΠΙΓ. 

24.  Αποίδεῖ ρᾶγδῦ]ς ριξ ἢς ἔστ 
ππίο {Π6πὶ, ϑαγίπρ, Τῆς ἰκϊηράοπι οὗ 
Ὠεάνθη 8 Κεπςὰ ὑπο ἃ πιᾶη ῬΏΪΟΒ 
δονγεὰ βεεὰ ἴῃ ἢἰβ8 βεϊά : 

2ς Βυῖ να πγεη 5]ερῖ, Πΐ8 ΘΏΘΙΩΥ 
σα δηά βονγεά ἴδγε8 δηιοηρ [ἢ 6 
ψ ἢ εδί, δηά νγεης ἢ18 ΨνΆΥ. 

26 Βιυςνἤεη τς δάε νγᾶβ βργιηρ, 
υΡ. Δπὰ Ὀγουρῇε ἕο ἔτ, (Πδη Δρ- 
Ρελγεὰ (ἢδ ἴδγεβ 8]50ο. ᾿ 

ΒΟΎΤΏ, ϑρΓΪηρίης ὉΡ ἰῃ [6 φαγί, δεεοριθς ἐξέ 
Ρίαπέ, ἀπὰ Ὀεαγβ ἴδ ἔγυϊξ οὐ [31]5 οἵ δεασίηρ 
1 : [ἴ 15, (βεγείοσγο, [6 σεργοβοηϊδλῆνε, θη 
δονγῃ, οὗ [π6 1ηἀϊνιάυ 4] οὗ νοτῃ ἴῃ 6 ἀἸΒΟΟΌΓΒΟ 
ἶδ6. Απά [δουχῇ ἰη [818 ἢχβί οἂβὲ ἴ ἀοεβ ἢοΐ 
βργίηρ ὑρ, γεῖ 16 88π16 ἔοττι οὗ Ξρεθοῖ 5 Κορί 
ὋΡ 45 ἴῃ ἴῃς ΟἴΠΟΥ ολ5685, ννῆογε ἴῃς δοίυδὶ] ρἰδηΐ 
15 Βροῖεὴ οὗ ννἱἢ γεΐδγεηςς ἴο 15 Ὀδαγίηρ. 80, 
ἰπ ἴῃς εχρ᾽απαϊίΐοη οὗ ἴῃς πεχῖ ραγδὺϊς (νθῦβα 
18) ἍΟ ᾶτὲ το]ά [δ ἴ[Π6 χοοά 5εθὰ ((. 6. 186 
βεϑά στονίηρ ἰῃ ἴῃς 614) ἀγὲ ἴδε οι] άγεη οὗ 
[86 Κιηράοῃι. 

24-521. ΟΥ̓ΕΒ ΡΑΒΑΒΙῈΒ ΨΊΙΤΗ ΤΗΕῚΙΒ 
ΓΝΤΕΒΚΡΕΕΤΑΤΙΟΝ. 

25. «υδέιϊο »ιερ «ἰὦὁ01.1 ὙΠὸ ποσὰ ἅτε 
ΒΟ)  1π|65 υπηὐεγβίοοά 45 ἱηἀϊοδίίηρ πορ σθηςα 
οὐ ἴδε ρμαστί οὗ ἴπ6 συϊογβ οὔ ἴῇς Οδυγοὶ 
ΥΒΘΓΘΟΥ ὈΠΡΟΟΙΪΥ τηδῃ σσεορ ἰηΐο ἰξ ππδννᾶγοβ. 
Βυῖ 45 ΑΥὐοΒΙβθορ Τγθης ἢ [48 οὐδβεγυεά, {πὸ 
ΟΧρΡΓΕΒβίΟη 18 ἰηῆηϊΐο; 1 ἰ8 ποῖ 814 ἴδαξ [6 
δεινδηΐβ ὙΠῸ Οὐρῃϊΐ ἴο ἤᾶνὸ νναϊοβοά Μετὰ. 
δϑίθερ, Ὀυϊ ΟὨΪΥ ξΟΠΟΓΑΙΥ “116 πηθη 5]ερί," 
νυ ποι ΠΥ ἱπετηδτίοη (παξ ΠΟΥ οὐρῃῖ ἴο 
πάτα ἀοπο οἰ βογνβεθ. Τα οχργαββίοῃ, ἴβοσα- 
ἴοτο, 15 ῬΓΟΌΔΟΙΥ ΟὨ]ΥῪ δηυίναϊθηΐ ἴο “δ ηἱρῃῖ," 
δηά ϑῃουἹὰ ἠοῖ δὲ ἔισῖεῦ ῥγοδβοά, ((ξ 
]οῦ χχχὶϊ!, 15.) 

Ἑ 24 



68 51. ΜΑΤΤΗΕΡ.. ΧΙΠΠ. 

27 80 ἴδε βογνδηΐβ οὗ τῆς δοιιβε- 
Βοϊάδθν σάπια δηά 3αἱά υπῖίο Πίπι, δ5:1Ὑ, 
αἰάθε ποῖ ἴῆου 8ονν ροοά 8εεὰ ἰῃ τῇ 
Βεϊά ὃ ἔτοπι ψγῆεπος τη πδῖῃ ἢ 
τᾶγαϑ ἢ 

28 Ηε 5841]4 υπίο (ἤδη, Απ δπεῖην 
Βαῖῃ ἀοης τη 8.0 ἼὙΠε βογνδηΐῖβ βαἱά 
πηῖο ἢίπι, Υ Πς του τἤδπ {Πδὲ νγὰ ρὸ 
δηὰ ρδίθεγ (ἤδη τυρὶ 
.290 Βυιῖ ἢς 5αϊ4, ΝΑ ; ἰε8ὲ ψῆϊ]ς 

γα ρϑῖθοῦ ὑρ ἴα ἴδγεβ, γε τοοῖ ὕρ 
4150 τῆς ψἤῆεαῖ σστἢ τῆδπι. 

40 [εἰ ΒοΙἢ στον τορεῖθεῦ ππὶ]] 
([Π6 δαγνοβῖ: δηὰ ἰπ τῆς τἰπὶς οὗ 
Παγνεϑὲ 1 νὉ}} 88.ὺ ἴο τῆς τεᾶροῖβ, 

ἐαγε:.} ΤῊΣ ψνογά βῃου]α γαῖδβοσ "6 γτοηἀδογοὰ 
ἀαγπεὶ (οί Ἰορμίεημρη), ἃ ννοθὰ οὗ ἃ 

ἰϑόηοι δ ηδΐυγε. Τῆς ἀδγηοὶ Ὀοίοτο ᾿ξ σοπΊο5 
1ηἴ0 ΘΑΓ 15 ΥὙΘΤΥ͂ δἰ πλ ἶΑγ ἰῃ ἀρροάγδῆςο ἴο ἩΠοδῖ, 
δου αἴογννασγαὰὰβ θαϑὶ ἀκ ηρυϊαμθῖς ΠῸΠι 
ἴ. ΜΟΥ οἴξῃ αἶϑο, “ἴδε σοοΐβ οὗ ἴδε ἴνο 
ΡΙαπίβ δ΄Ὲ 50 ἱηϊεγινηοδά, [μαὲ ἰζ 15 ἱπηροβϑίδὶα 
ἴο ϑοραγαῖα (δδπὶ τϊδουΐ ρ]υοκίηρ ρ ὈοΓ 
(ὙΒοπιβοη, "1 μ4πηὰ δηὰ Βοοκ, ἢ. 420). (ἕ 
δ" ὁ ' Ὠἱςῖ. οὗ ἴ[μ6 ΒΙΌ]ο, Αγίςϊα 7γε:. 

80, Ζεῖ δοὶὁ ξγοαυ ἰοσείδεν, 4ο"ς.] “ΑἸΙΒου γῇ 
ἴη 86 τἱϑῖ0]6 Ομυγοῦ τῆς ον] Ὀ6 νοῦ τηϊηρίοὰ 
ΜΠ τῆς ροοά;," γεῖ (πὰ εν], που ρἢ ἐπὶ τῆς 
ΟΒυτγοῆ, ἀγὸ ποῖ οὐ ἵἴ, (δου ἢ ΠΟΥ πιᾶῪ οὐἵ- 
ὙΑΓΟΪΥ ἂηὰ ΔΡΡΑΓΕΏΓΠΥ γτεπηαΐῃ ἴῃ ἱξ. 
ΑΥΟΒΌΪΒΠΟΡ ὙΤΘΏΟὮ ἔοὺσ βοὴ ἰηςογοβίηρ τγο- 
ΤΆ ΚΒ οἡ ἴἢ6 υ856 τιδάς οὗ [85 ΡαγΔΌ]6 ἰῃ [ἢ 6 
ΓΟΩΌΨΕΓΞΥ νὰ [πε ΠΤ οηδτίβίβ. 

81. “ποίδεν ῥαγαδί.} ὌΤἸβ ραγϑθ]ς δηᾶ 
[Πα [Ο]]οννίης τὰ ξίνθη ἴῃ ἃ ἀἱδγοηΐ ρἷδοο, ἀπὰ 
ἢ ἃ ἀἰϊβεγοηξς ςοπίοχί, ὉΥ 81. υκο χῆ!. 
18-21. ΝΕΙΠΕΓ οὗἩὨ ἴῃ6 Ενδηρο ἰϑ18 μἶνεβ ΔηῪ 
ἀϊδίΐηςί ποῖος οὗ {ππς ω (6 οτίχίηδὶ οὗ 81. 
[ΓἀΚὸ [Πογὰ 15 πο δαυϊναϊοπί ἴο {πε 2ῤεπ οὗ [Π6 
Αυϊπογϑεὰ Νετβίοη), Ὀὰς τῆς ΡΓΟΌΔΟΙ ΠΥ 15 
ἴῃ ἕλσουν οὗἉ δι. 1 Κοβ ἀυτδηρεπιθηῖ. τ 
ἘΠΙΙΡΗ οὗ οὖν 1 ογὰ οὐοὸσ Ηἰβ δάνδυβατίος 
(γοῦβα 17) ἰ8 δὴ δρριοργίαϊε οἼοδϑίοῃ οἵ 
ΜΏΙΓΝ ἴο βρθὰκ οὔ [πε βτοντὰ οὗ Ηἰ5 κίηράοπι, 
ὙΠῸ (ἢς Ροκίϊΐοη οὗ [πῸ ραγδθῖοβ ἰῃ 581. 
Μαζμον ΠΛΑΥ δὲ Θαδι οχρίαίηοὰ ὉΥ ἴδε 
ΔΙΠΠΠΥ οὗ ἴδς δυδήεοῖϊ ἴο 16 ραγαθὶθ οὗ {Π6 
ΒΟΥΕΙ, ἴο ὙΠΟὮ [ΠΟΥ ἀγα ἃ οὐ. ἴΙη ϑι. 
Μασκ, αἷδϑο, ἴ{π ἔοσπιοσ ραγαῦϊς οὁσουγβ ἰῇ ἃ 
δ' ΓΔ’ (ΟἸΪοοϊο οΥὗἨ ΡᾶγΆθ] 65 ου 86 δδπὴς 
διιδ)οςῖ, 

ὦ σγαΐπ φῇ »ιαίαγά “41 [τ 295 Ὀδοη 
αυδδιοηοδ ψῃεῖθεγ ἴῃς ρῥἷδαπί σΟΠΟΙΪΥ 
Κπονσῃ ὈΥ (18 ὨᾶπιῈ ἷδ Ποῖα τηρδηΐ, ΟΥ 6 
ἴφο Κπονῃ 85 ἴδε ϑαῤλυσάογα Ῥεγείεα, τ οδο 
ϑεοὰβ βάν ἃ 8: Π1}18Ὁ 402} 7 δηὰ ἅτε ἐσηρὶογεοὰ 

[ν. 27---3:. 

(ὐδίδεγ γε τορείμεγ ἢἤγδε τῆς ἴδγεβ, 
ἃπά δἱπᾷ (δῖ ἱπ Ὀυπα}ε5 ἴο Ὀυγη 
(ἤδη : δυῖ ργαῖμοῦ [Π6 τνῆθαῖ ἰηἴοΟ ΓᾺῪ 
Ὀάγῃ. 

21 4 Αποιίδεῦ ρᾶγδῦὶς ρυΐ ἢε ἔογιἢ 
τἰπἴο τῆεπι, βαγίπρ, ἦ ΤῊς Κίπράοαι οὗ 4 Μαιὶ ς. 
Πδανθη ἰβ8 [{κ6 ἴο ἃ ργδὶπ οὐ πιυϑίαγά ἴκκε 15. 
βεε, νη ο ἢ 4 πηδη ἴοοΐς, ἀπά βονγεά 9: 
ἴῃ ἢϊ5 Πε]ά : 

42 ὙΜΏΪςἢ ἱπάεεά ἰ5 τῆς Ἰεδβὶ οὗ 41] 
86 668 : διιῖ τνῆςη ἴτ ἰ8 ρτόνγη, ἰξ 15 τῆς 
διεδῖοϑε ἀπιοηρ Πεγρ8, δηὰ δεοοπιοῃ 
ἃ ἴζτοα, 80 ἴπαι ἴῃς δἰγάβ οὗὁὨ τς δἱγ 
οοῖηδ δηά ἰοάρε ἴῃ τῆς Ὀγάηοῇα8 τΠογὸ- 
οἵ. 

ἴου [8.6 58 π|6ὸ ΡΊΌΓΡΟΒΟΒ 45 τϑιιϑίαγάα. ΤῊς ᾿δίϊοσ 
Ὀεῖοῦ δηδνγοΥβ ἴο (6 ἀεϑοτρίίοη ἴῃ 86 ἰοχῖ, 
(παῖ ἰξ ““ θοοοιηθῖῃ ἃ ἴγθο ;" δι οἡ ἴδε οἴδεγ 
δδηὰ [ἃ νου]ὰ ἠοῖ Ὀ6 50 δοεουγαίοὶυ ἀεβον δοὰ 
85 “16 σγεαίοβὶ ἀπιοης ποῦ. δ φομΠΊΟΏ 
τηυξίατα ΡΪδηΐ ζτονβ ἰῇ Ῥαϊεβίίηε ἴο ἃ 5126 
δ ο πουἹὰ 51} 118 θείης βδροκεη οἱ 88 
ΤΏΟΓΟ ΓΟΘΟΙΘ ΠΣ ἃ ἴγθ6 (πη ἃ ποῦ. Ὧγτ. 
ΤὨΒοπβοη (' μδηἀ δηὰ Βοοκ,᾽ ἢ. 414) 5ρε8Κ8 οὗ 
δος “45 141} 45 ἴῃ6 ἤοῦβε δηὰ ἢἰβ στο " 
(δε ἀανοδον ἘΑ Νὰ οὗ δοϊὴς ἐλαία 
τντίίοτβ, οἰϊ ἱς ἴ, ζοθ5 οὔ 
{Π|5); Όγ “τῆς δἰτάϑ οὔ ἴδῃς δἱν,᾿ ἅγῈ ῬγοΌΔΟΪΥ 
Ταθδηΐ 51:8}} Ὀἱγάς ννῃϊο ἢ 8ες[6 οὐ ἴδε ρῥἰδηΐ 
ἴο ρῥίςεκ ἴδε βεεάϑ. 
(Τε ποῖος οὗ Μαϊάοηδίιις τείδιτοά ἴο ὉΥ͂ 

Ατὐοδδίβδδορ Τσεης 15 ρογίδηϊ. “ον οδῃ 
ἰς Ὀδοοηθ ἃ ἴγεθ, θείης δὴ δογῦ, δοῖὴθς δδκ 
δηὰ ἀϊδβρυΐε, νγῆο, ἃ5 1 ΞΏρΡροδο, πανθ ηοΐ δθθῇ 
[δε τηιΞίαγα ρἷἱδηί, [ἢ το ψάστῃ ρῥΐδοεβ ἴξ 
Τίϑ68 ἃ ἀθουθ ἴῃς δεοίρῃϊ οὗ ἃ πιῆ. ἴ δᾶνθ 
οἴη 566ὴ ἴῃ ϑρδίη ἰδῦρε ουθηβ ποαϊθά ΌὈΥ 186 
τηυδιαγά ρἷαπὶ ἴῃ ρἷδοθ οὗ ψοοά. Βγάβ ἅτε 
ΘΧοδο ΡΥ ἔοπὰ οἵ 118 δβεθά, δπὰ πἤθῃ ἰἰ 15 
τἱροηοα 86[[|6ὸ οἡ ἰἴ5 Ὀγαησῖοβ, Ὡς ἢ ἅΓὲ 
δίγοης δηουξῇ ἴο Ὀθαγ ποτα, ποννουοῦ ΠυΠ|6- 
ΤΟΥ {Π6Υ ΠΊΔΥ Ὀ6." ὙΤῆε ῥγονεγθίδὶ βδγίηρβ 
οὗ [πὸ ἈδΌΡ᾽ 5 νος ἢ ἴακὸ [Π6 πιυίαγα 5οθὰ 
85 ἰῃς τοργοβεηζαῖίνο οὗ 531: 8|1ε5ῖ οὐ]εςῖβ, ἃσὰ 
ςοἸ]ος ρα Ὀγ ΚΝ εἰϑιοἰη. Ατλοης [ποτὶ οπ6 ὈΘΆΓΒ 
4190 ἀἰγοςΥ ὑροη ἴῃς 526 δηὰ ϑίγεηρίῃ οὗ 
[Π6 πΒογΌ. ““Ἀδθδὶ ϑιπηθοὴ 8αϊά, 1 δά ἃ 5αἱκ 
οὔ τπηυπίατα ἰῃ ΠΥ ραγάθη, υρ ψὩ]Γἢ Ἵ οἰ θεὰ 
8ἃ5 ΟΠ6 οἰἰπιδα ἴο ἴῃ ἴορ οὗ ἃ ἤχ-ἴγ86.᾽ [{|5 
βἰησυϊαγ [παι Μεγοεσ, ἔ]ουνίηρ Ἀογὶς, δῃου]ά 
501} μοὶ ά (παῖ ἃ ἴγες ([ς δα υσάογα Ῥετγεῖςα) 
15 τηδβδηῖ, ἘΚ. (.) 

ἐδ ἰεα:ὶ 9 αἱ! “εε4.ς.1 1 1τΟΥΑΙ͂ΪΥ, 1.55 ἐδαη αἰ 
“τε4.. ΤΉΘΒο ψογάβ ποοὰ ηοῖ δε 5] ἘῪ Ἰηῖογ- 
Ργεϊοά, 45 ἴῃ τηυβίατά βοθὰ νγὰβ ἃ ργονεγὶδὶ 
ἴΡε ἔογ δηγιπϊπρ ΥΕΤΥ 5π|8}}. (86εε οἷν. χυΐ!. 2ο, 
δηὰ ἴδς Ἀδθδίηιϊςα) ργονοσῦθ οἰϊοὰ ὃγ {ἰφῃϊ- 
ἔοοϊ) [τ ΤΔΔΥῪ αἰϑὸ ὕὃε τπηὐοτοίοο, 85 τ. 



ν. 33-.38.} 51. ΜΑΤΤΗΕ.. ΧΙΠΠ. 

ε ἴαικε 3. 22 ἥ “Αποῖδεῖ ΡΆγαὈΪε ϑρᾶκε ἢξς 
ι Τμεναὰ πο ἴπεπὶ; ΤῊς Κίηράοπι οὗ πεάνθῃ 
ἰᾳ ἴ5 ἰδ {κα ἀπο ἰεάνθη, Ὡς ἢ ἃ ψοπιλῃ 
απάανς ἴοοῖς, δηὰ Πιά ἰπ τἤγες ᾿'πγδᾶϑιγεβ οὗ 
οὐμέσεμενς γ6 Δ]. {1}} (6 ννῇο]α νγαβ ἰεανθηδά. 
κά 14 “ ΑΙΙ ἐλεβε τῆϊηρβ βρᾶκε 6ϑι8 
τοακίίς ὈΠῖῸ ἴΠ6 πλι]τἰτυ 46 ἰῃ ΡΑγδῦΪε8 ; δηά 
τε ἀν ὙΠ πους 4. ραγδῦὶς βρακε ἢς ποῖ υπῖο 
αμέπ. τἢδη: 

κε. ἧς Ὅλες πιρῆς ὃς ΚΙ] Ε]1εἀ νυ ΐς ἢ 
νΥΔ8 8ροκθη δΥ τῆς ρῥγορῆἢεῖ, βϑδυίηρ, 

.. 76 Ζ] 1} ὀρδη ΤΩΥ πιουτῃ ἰπ ράγϑδ]68 ; 

ΙΓ ν}}} υτέογ τλιηρβ νος ἢ πᾶνε θδδη 
κερὶ βεσγεῖ ἔοπλ τῆς ἐουηάδίίοη οὗ 
τῆς ννοτ]ά. 

426 ἼΤΒεη εβϑ05 βεηξ τῆς ταυϊτυάς 
ΑΥΝΑΥ͂, Δηὰ νγεηΐϊ ἰηΐο [Π6 Πουϑε: δπά 
ἢ 18. αἀἰδβοίρίεβ σαπιθ ὑπίο Ἠίΐπι, βαγίπρ, 
εοίατε ὑπο 8 τῃ6 ραγδδὶς οὗ τῆς 
ἴΔγε8 οὗ τῆς Πεϊά, 

27 Ηες δηϑννεῖεά δηὰ 84 υπίο 
τπεπὶ, Ης τῆλε βδονγεῖ τῆς ροοά 9εεὰ 
18 τῆς. ϑοη οὗ πηδῃ : 

48 ΤἼς δΒεϊὰ ἰ5. τῆς νγου]Ἱά ; τε 

ΤΒοζηϑοη σεμάγκϑ8, (δέ [π6 πιυδίαγαά νγᾶ8 ἴδ 
512|1ε5ῖ οὗ [με 8665 τῆς τῆς Βυβθαηάτηδη 
ψΔ453 Δοςσυίομηοά ἴο 5ονν, 811 τῆς ρίδηῖ, ἤθη 
[.}} στόνγῃ, ννῶβ ἰαγρεσ [ἤδη ΔΩΥ οἴδιον Βογὺ ἴῃ 
μὶ5 σάγάδεῃ. Το οομηρατίδοη οὗ ἴδε κγοντ οὗ 
ἃ Κιηράοῃ ἴο 8ἃ ἴγεε ἰ5 ἔγεαυφηΐ ἴῃ (ῃς ΟἹά 
Τοεϑίδπιοηξ (566 Ρ8. ἰχχχ. 8, Εζεὶκ. χυ]. 22- 
24) Χχχὶ. 3.9; ΓΤ δη. ἶν. 10512).. 

858. δε ὠπίο ἰσαυεημ.} “ΤῊ ΡάγΑΌΪς ΓῸ- 
ἰδλῖοβ αἷϑο ἴο ἴ86 στρδγνθοιβ ἰπογοαϑθα οὗ [86 
κιπράοτῃ οὗ Οοὐ ; Ὀυΐζ, ΨὮ1|6 1ῃ6 Ἰαβὲ 9εῖ ἕοτίι 
τς ουϊννατὰ γ᾽ 5:0] 6 πιδηϊϑειαϊίοη, [8 ἀδοίαγοβ 
15 ἰδάδη τηγδίετίους ᾿νογκίηρ, [15 ἱπῆυσπος 
οὔ ἴδε ννοῦἹά ψ Ὡϊο ἢ οἢ 4}} 5ἰάθα ἴξ τους ῃο8." 
Ασοδοίβῆορ Ττεηςἢ.) ὙΒουρὰ ἐεαύθη ἰδ τηοβῖ 

ΟΘΏΠΥ υϑεὰ ἰῃ δοτρίυγο 85 ἃ Ὀοὶ οὗ 
ΕΥ̓] (φεε ἔυκα χὶϊ τ; τ Οοτ. ν᾿ 8; Οα!. ν. 9), 
[18 15 ὯῸ Τοδϑοῦ ὙὮΥ͂ 1 ΠΊΔΥ ἢοΐ δὲ δπιρίογοά 
ΠΟΤΕ ἴῃ 8 Αὐγῶ 8686, ἴο ἀδσηοῖο ἴΠ6 ρεῃείγαϊηρ, 
Ῥονεῦ οἱ τῇς Οοβρεὶ. Νοῖ ΟἿΪΥ ἀοοβ {διὸ 
Ῥεοσεάϊηρ Γ ὨδίυΓΑ ΠΥ διιρχεϑὶ {15 Ἰηἴογ- 

ἴοη, δυῖ ἴπ6 οἴδεῦ Ἔχροδιτοη 5 ἰηγοϊνοά 
ἸῺ ἱπβιιρεσγδῦϊς οἰ που 8. [ἢ 45 ἰ5 πιοαῖ 
ὨδῖιΓΑΙ, τὰ υηδοτειδηα [Π6 “ΤΠΓΘ6 ΣΤ ΘΆ5ΙΓΟΒ 
οὗ πιο] " το δἰψην [86 νοσ]ά, [δὶ ἐχροβιὕοη 
νου τλᾶκὸ ἴπ6 Ομυγοῖ δὴ εΥἱ] ἰηἤυδηςο ἰῃ 
[6 νον. [δ οὐ (Π6 οἴου παηά, ΠΟῪ ἅγα 
τηδάε 1655 ὨδῖΌΓΑΙΥ ἴο 5: (ἢ ΟΠυτγοῖ, της 
᾿χλριῇ ταυϑῖ γοργεϑεηΐ {Π6 ἢ ο]6 ΟΒυΣΟἢ 85 

ΟἸΩρ ΟἿΘ Ππιᾶ535 οὗ ον]}, νυ! ςἢ ἰδ ΠΟΠΕΓΑΓΥ͂ 
ἴο ἴπ ἢο]ς Ἰδησυάᾶρε οὗ δετίρίυγο, δηὰ ἴο {π6 
ἴδον οὗ 8}} (πὸ οἴπεσ ραγβϑῦ 65 ἴῃ [ἢ 15 ρδοα. 

ὦ «υο»25.} ΤΠο οἶος οὗ Ὀγοδλά-τηρκίηρ 
θείης ἴῃ δηςίθης Εἴὐπηεβ υϑ0.2}}}7 δϑϑίχηθά ἴο 
το ςΏ, [ἴ 5665 ΠΑΓΟΪΥ͂ ὨΘΟΘΕΒΑΓΥ ἴ0 86οἷς ὺὉ σ 
ΔῺΥ Βρχιγαῖϊνο πηεδηΐϊηρ (βυς 85 δε Οδωγορ, 
οσ δε Ὀευίπε Ἡμάο») ἰὰῺ οἠδ οὗ ἴ6 πδῖυγαὶ 
δοοδββασιοα οὗ [6 ρασγδῦϊο. 

ἐόγεε »πδασωγε. ΟΥΓ »ισα!. ΤῊ 
4190 [28 θθθΏ βοιῃθπηε8 ΠρΌΓΔΌνΟΙΥ ἱῃίοτ- 

ἃ98 πἰχηϊγίης (6 ἰὔγος ρμαγίβ ἴδθη 
οὗ [Π6 το], οὗ [6 τῆγοο ἔδη]6 5 οὗ 

τοδηκίηὰ ἀοβοεηάοα ἔσγοσῃη ἴδ 80η5 οὗ Νοδῇ, 
ΟΣ [86 (ἢγεο ρβασίβ οὗ πιδῆ, ὈΟάΥ, βουϊ, διὰ 
κρῖ, Βυῖ δὺς ΘΧρ δηδί 5 5θοπὶ ὩΠηΘΟΟ5- 

ΒΑΙῪ ΜΏΘΏ ὙἋῈ ΤΕΠΊΘΙΔΌΕΥ ἴδαϊ “[ὮΓΕΘ τηθᾶ- 
80Γ6Β ᾿" (ὦ. 6. [ὔγεθ “σέ ΟΥ̓ “εαὖὲ, Θφυϊναϊοηΐ ἴο 
ὁη6 ΕΡἢΔ8} νγᾶϑ ἃ ἡ. Δ ΠΕ Υ͂ ΘΟΠΊΓΠΟΠΙΥ υδεὰ αἱ 
ΟΠ6 {π|6 (8.66 Οεπ. χυῇ!. 6: Τυάρ. νἱ. το; 
1 84π). ἰ. 24). ὁ ὙὝΒΟ ἴῆγοο σηδᾶβιγοβ,᾽, ἰηδοοά, 
ΘΟΟΙῺΒ ἴο Ὦδνο Ὀδθη ἃ σγϑοορηδθοα ἴογηι ἴον [ἢ 6 
ἐρβδὴ (8ε6 ἴπ6ὸ υχὺχ᾽ νεγβίοη οὗ Εχοά. χυί, 
36; [881]. Υ. 1ο, οοτῃραγεὰ νὴ Οεη. χυὶϊ!. 6). 

85. ὁγν 266. ῥγορδε!. Αβδρῇ, ἴ6 στοῦ οὗ 
τῆς γ8(} Ῥαλδὶπι, οι ]θὰ “βαρ ἴδῃς 8εεῦ,᾿" 
4 (Βγσοῃ. χχίχ. 3.οθ. Τἷ8 ῥδδὶτη ἰ5 ἀοϑοσίδο 
85 σοηϑὶβίίηρ οἵ ῥαγαόδεε οΥ ἀαγὰ ταγίπρ:, ὑτος 
ὈΔΌΪΥ Ὀεςδυδε ) δροακίης ΌὈΥ ἴῃς Ῥγορβδεῖ, 
ἄοεβ ποῖ ἀφολθι βονροηρὰ Ηἰ8 Ρυγροϑὲ ἰονγασὰβ 
[86 ΠΕΎ]Υ εβιδ Ὁ} 5η6 ἃ Βουϑ6 δηὰ Κιηράοτῃ οὗ 
᾿ανὶά, Ὀυζ Ἰεάνεβ ᾿ὶ ἴο Ὀς γχαϊπογοὰ ἔγοπι [86 
Βιϑίοτυ οὗ Ηἰ8 ραβδί ἀθδιηρβ υυἱτ Η158 Ῥϑορὶο. 
ΤὨυ5 115 (οδοΒίηρ ἰ5 ἰγρίςαὶ οὗ [μδΐ οἵ (Ηγίβῖ, 
ΠΟ ἰῇ κ6 τδηηοσ γο]οὰ ([ῃ6 ΡυΓΡοΟϑῈ8 οὗ 
Οοά νι τορασὰ ἴο ἴδ6 πὸνν ἰηράοπι οὗ 
Ποάνθῃ ἴῃ ράγαῦϊεδ τ οϑ6 τηϑδηΐηρ νν85 διδάθη 
ἔτοτλ ἴῃς Τάγοίθβδ δηὰ τηδάς Κπούσῃ ΟἿΪΥ ἴο 
ἴδοϑε σγδο αἰ σΈ ΠΕ βουρηΐ ἕοσ τ. Τα ἤγεϊ 
Ῥατί οὗ ἴῃς Ενδηρο 158 οἰ ΔΈ] Οἢ ΘΧΔΟΙΪΥ ἀρῷγοα8 
σ [86 ΓΧΧ᾿ [δ βδοοοπὰ μαζί 15 σδί μου δῇ 
ΔΌΡΙϊςαἴίοη (μᾶπ δὴ οχᾶςί ἰγδηβαἴίοη, ὑείην 
Ἔχίοπάρά ἔτομλ ἴδε ἢἰβίογυ οὗ [βγδεὶ σείεγγοα. 
ἴο ἰη [δε »βδλ]πὶ ἴο Οοὐβ ρυγροβεβ ἔγοπι ἴδ6 
θεκγίπηΐης 1 τορασγὰ ἴο (ἂς ψΒο]ς νου]. 

398. Τόε Μεϊά ἐξ 1δε «υον]4.] Ὑεῖ [86 ἰε 
8 ἱηπιγοάυορα 45 τοϊαιίηρ ἴο ἴδε Κίηχάοπι οὗ 
Βοάνθῃ, ὦ.5. ἴο ἴῃς Οδυγοῖ. Βυΐ ἴμοΓὰ 15 0 
ἀἰβογορᾶῆςγ. Το ΟΒυγοῦ 5 ἴῃ ἴπ6 του]ά, 
δηὰ ἴδε νοῦ] οχίϑιθα Ὀεΐοσο {πὸ ῥἰδηϊτης οὗ 
(ῃ6 ΟΒδαυτγοῖ, Ἰυ5ῖ 45 [856 Πεϊὰ οχίϑβιοα Ὀοΐογο 
[Π6 ϑονίης οὗ ἴδε ϑεεὰ, ΤΠ Οδυτγοὶ ἴῃ [86 
ννοτ]ά ̓  {πευτρα ὈγΥ τς Ὀνοΐοϊ ἃ οσὸρ ἰῃ [δος 
Π6]4) νυ»}}} οοηίαίη διηγοηρς [5 Ὠοππαὶ πο ΘΥΒ 
(ἴδ οὐ] 25 νν6}} 48 ἴς κοοά, {1}} τπ6 Βατγνεβῖ, 
ψ δὴ ἰξ 15 γειηονθά ἔγοτῃ ἴδ Ποϊὰ οὗ ἴδε τοῦ] ὰ 
ἴο ἴῃς θάγη οὗ πεᾶνθῃ. 

δε εὐῥάγεμ ο δὲ ἀϊπρ ἄον».}1 “Νοῖ ἰῃ {86 
ΒΔΠῚΘ 8686 45 ἰῃ οἷν. Ὑ]1, 12: “052 ἔδέγε, ὉΥ͂ 
ςονοηδηΐ ἀπὰ δχίογηδὶ ῥγίνιθσε, δεγεγ ὉῚ [86 
εβοοῖυδὶ στᾶοε οὗ δαορίοη," (ΑἸίοσάα.) 

όο 



γο 

86 δα αγε τῆς Ἑἢ]άγεη οἵ τῆς ἰκπηρ- 
οὔϊ ; διιῖ τῆς ἴλγοβ8 δῖα ἴῃς σὨ]άγοη 

οὗ ἴ[ὴ6 νυἱἱιοϊκοά ὁπ; 
29 ΤἼῊΣε Ἔπεη τΠδὲ βϑονγεά τἢεπὶ 

ἃ Ἰοεῖ,ω. 8 τῆς ἀεν]]; ἔτῃς Παγνεβὲ ἰ5 ἴῃς οπά 
ἴὰν..,. οὔ τῆς νου] ; δηὰ τῆς γεᾶροῖβ ἅγε τῃῈ 
15 ΔηρεΪβ. 

40 ΑΚ τῃεγεΐογε τς ἴδγεβ δα ρὰ- 
{πετοὰ δηὰ δυτπεά ἱπ τῆς ἢτε; 80 
804]} ἰξ Ὀ6 ἴῃ τἢς ἐπὰ οὗἉ 1ἢϊ58 ψου]ά. 

41 ΤἸῊς δοη οἴ δη 3Π4]] βεηα ἔογἢ 
ἢ8. Δηρεῖβ, ἀῃμά {ΠΥ 841} ρσαῖθογ οὐ 

1 ΟΥ, κεα.- Οὗ 8 Κίηράοαι 41] ᾿τὨΐπρβ δῖ οἤεπά, 
ἀκα. χῃᾷ τῆθηι ψἢϊςἢ ἀο ἱπίαυ Ὁ ; 

42 Απά 53}|4]] ςαϑὲ τῃεπ ἱπῖο ἃ ἢιτ- 
πᾶςε οὗ ἤτε : ἴΠεγὰ 8304} δ6ὲ νγδιϊηρ 
δηὰ ρηδβῃϊηρ οἵ τεοῖῇ. 

ἐ Ὅαη. τ. 43. ΤΊΉΘη 5}4]] τῆς τἱρῃζοοι 58ῃ1η6 
3 ἴοι 48 τῆς ϑοη ἰπ τς Κίπράοπι οὗ 

τηεῖν Βδῖμεσ. ὟΝ Βο Παῖῃ δδγβ ἴο ἢεᾶγ, 
ες Πϊπὶ ἢαᾶγ. 

44. {δε μπίο ὦ ἐγεασμγε) ΤὨῖ5 ἀπά ἴδε ἔο]"- 
Ἰοννίης ρασδῦϊθ, πο ΤΕ βροίκοη, ἠοῖ ἴο {86 
τυ τυάς, Ὀυϊ ἰο ἴῃς αἰδοῖ ρ 68 ἴῃ ἴ6 ἤοιι56, 
ἀἰβεν ἔτοσιὶ ἴμ6 ργοσθαϊηρ ομ65 ἴῃ [πδὶ [ΠΟῪ 
Τερσγοβϑοηΐ ἴ86 Οδυγοῦ ἴῃ 115 τεϊδ!ου ἴο [86 
ἰηάϊνίἀυδ] Ὀεϊϊενογσ, ποῖ ἴο ἴῃς τοὶ ἃ ἴῃ 
Βοηογαὶ, ἴη [86 ἤγβί, μβοψόυεσ, ἱξ δβουϊὰ ὃς 
οὐδογυοὰ τπαΐ ἰξ 15 ἴ06 δΑρογηθββ οὗ ἴῃ τηδη 
ἴο ἈΪπ1561} οὗ [6 ἰΓοάβυγο δὲ ΔΥ͂ ὑσὶοδ 
ὙΏΙΟΒ ἃοπο ἕοστῃβ [6 ροϊηΐ οἵἁὨ Ἴοϊῃρασγίϑοῃ 
δηὰ Ἄοοτητπηιοηάδίοη. ΤὍὮδ τηθ8η8 δάορίεα, τ[μδὲ 
οὗ ρυτοβαβίη,, ἴπ6 βο]ὰ Ψ 116 σοηςθδ] ηρ 15 
νδῖυς ἴτοπι ἴΠ6 ΟΥΠΕΙ (ἔῸΓ [ἢ 15 5866 π|5 πῃ ρ] εὰ 
η [6 παγγαῖίνθ) ἰ5 ποῖ σοϊτηπηθηἀθα ΔΗΥ͂ ΠΊΟΓΟ 
τῆλη [86 (ἰβμβοηοδῖυ οὗ ἴΠ6 υη͵]υδί 5ἰονναγα ἰβ 
ςοιμπηοηπάοα δοης στ ἢ 5 ννϊϑάοτη. [Ι͂ἢ {86 
Ῥτεϑεηΐ οᾶβα, ἰηάεεά, [5 ἔεαδΐυγε οὗἉ ἴδε ραγδῦ]ε 
15 ἔγοιῃ [δ ὙΕΥῪ πδίυγε οὗ [Πς ολ86 ἐχοϊυδοὰ 
ἴτοπι ἴδε ἀν τρξβε) Α νοΥ ΑΪγ {τεδϑυσγο 
ΟΔῃ ΟἾΪ ὕὈε οὐίδίποα ὈΥ οἤθ πιδῃ ἰπγουσ ἢ 
Ὀείης ρασίεά νἱἢ ΟΥ̓ δποῖπεγ: ἴδε Ὁ] σϑίηρβ 
οὗ ἴπ6 Οὐοϑροῖ τὺ δ 5πδγοὰ ὃγ 4}} ψπουΐ 
θείης ἀϊπιίηϑηεὰ ἴο Δὴγ οὔθ. Τῆς ροϊηϊ οὗ 
ΟΟΠΊΡΑΓΒΟη ΟσΟἤ 8,515 5016 } 7 ἴῃ [δε ΡΡΓο- 
ἀὐμρίμα ἴο οποϑβοὶξ, ποῖ ἰη {ΠπῸ γα τοῖα 
δηοίδοσ. 

456. ἠξο μπ!ο ὦ »πεγοδαπὶ "55. Τιΐ8 ρὰ- 
τ ϊο αἰ ἴογα ἔτοσι ἴπ6 ργοσθαϊηρ ΟἹΪΥ ἴῃ ἴδ6 
οδαγδοῖοῦ δη οἰγουτηβίδηοοβ οἵ ἴπε ἐἰβοῖρὶο 
Τοργοβϑοηϊοα ἴη ἴπ6 ΤΌΓΙΠΕΙ οῶ86 6 ἷἰβ Γδ- 
ξατάεὰ 85 βηάϊηρ ἴδε (γεβδυγε ΟΥ̓ δοοίάεηῖ : 
ἴῃ [μ]5 οαϑ96 δ 18 αἰ ΠΥ βθεϊκιηρ ἔοσ {86 
Ῥεδτῖβ. “᾿νε τοῖριῖ ᾿πδίδηοθ," 847γ5 ΑΥῸ ἢ» 
ἰδορ ΤτεηςΒ, “ Νδίμδηδοὶ 25 δὴ ὀχδπιρὶο οὗ 

πὸ πλοῖο στοοορνε πδίισγο, οὗ οὔθ ννῦο ἢδ5 
[δ τσυΐὰ ἰουηγὰ ἔοΥ Ηἰπὶ: ΟΥ ἃ 51}}} στηογε 

51. ΜΑΤΤΊΗΕΝ. ΧΙΠΠΠ. [ν. 39-49. 

44 ἴ Αραΐπ, τῆς Κίηράοπι οὗ Π6α- 
γΘη ἰ8 {Κὸ υπΐο 4 ἐγεάβιιγα ἢ ἴῃ ἃ 
δεϊά. τῆς ψὩϊοἢ θη ἃ πιᾶη Πδίἢ 
[ουπά, ἢς πίάεςῃ, ἀπὰ ἰοσγ Ἰοὺ τπδγεοῦ 

τῇ δηά 56]]εῖῃ 41} τηδὲ ἢς ἰμιῖς δηά 
γε (ἢ τηδς Πεϊά. 
4ς Γ΄ Αρδίη, τῆς ἰπηράοπι οὗ ἢδα- 

γοη ἰ8 [ἴκαὲ υπῖο ἃ πιεγοῆδηϊς πιδῃ, 
86 ἰκίπ Υ ρῥεδι]β: 

46 ὟΝἢο, ψῆῇθπ ἢς Πδὰ ἰουπά οπε 
Ρελι] οὗ ρτεδῖ ρηίος, ἡψεηΐ δηά 5014 1] 
(δῖ ἢς δαά, δΔηά Ῥουρῆ [ἴ. 

47 Γ᾽ Αραΐη, τῆε Κίπράοπι οὗὨ Πεᾶ- 
γοΠ ἰ8 κα πηΐο ἃ πεῖ, [Πδῖ νγᾶβ δεῖ 
ἱπῖο τῆς 864, ἀπὰ ρδίῃεγεὰ οὗ βνβιῦ 
Κιηά: 

48 ΝὨϊςΝ, ἤδη ἰξ νγᾶ8 ὅ1}}}. ΤΠ 6 Υ 
ἄγανν ἴο βῆογε, δπὰ 84 ἀονῃ, «πὰ 
ραιπεγεά (ἢ6 ροοά ἰηΐο νεβϑϑ6ΐ8, θυΐζ 
οαβί τῆς θὰ ἀννΑΥ. 

49 80 5884]] ἰε θὲ δἵ τῆς εηά οὗ τῆς 

διτἸΚίηρ ἐχδηιρίε, [ἢ ϑαιηδγιίδη πσοσλδῃ, 180 
νν85 1διηκίηρ οὗἩ δηγίΐηρ ταῖμογ [Βδῃ οὗἩ Ἰίσι- 
ἰηρ οὐ ἴδε διὰ γδδϑυσε, ΏΘΏ 856 σδηηθ ἴο 
ἄγαν ΔΊΟΥ ἔγοπὶ ἴδ6 ψ6}}...... Οὐ ἴδε οἴοῦ 
μδηά, νγαὰ πᾶνε ρβεύμδρα Ὧ0 βυςὶ ἱποΐδηςε οὗ 
ἨΟΌ]6 ἠδῖυγο βεεκίηρ ἴδ Ρολτ] οἴ  φγίοο, 
δηὰ ποῖ τοίη [1] Βα δὰ ἔουπά ἴϊ, 45 [παὶ 
νοῦ ΑὐχυΞπίης εἶνε οὗ πἰπι9ο 1 ἴῃ ἢἷ5 “(οη- 
[εββί ουβ "᾽᾿ τῃουρὴ ψγὲ ΠαΥΘ 480 ΠΊΔΏΥ ΠΊΟΓΟ, 
βυςἢ 25 [υδη Ματγίγιβ δοοουηΐ οὗ ἢἰ5 οἢ 
ςορνουβίοῃ, ἰῃ νυν] ἢ δ [6115 υ5 ονν ἢς δὰ 
(γανο θὰ τῆγουρ ἴδ Βοος εἴτοὶε οὗὁἨ Οτεοῖκ 
ΡΒΠΟΒΟΡΆΥ, βοο κιης ἐνογυνβογε ἴον [δῖ ΜΠ] Οἢ 
ΜΟΙ] 5λΕ|5 16 ἀεεροβῖ ποοάβ οὗ ἢἰβ βουϊ, 
δηα ὄνον βοοκίηρ ἰῃ νδίη, Ε1}1} μῈ ἑουηὰ ἰξ δ 
Ἰεησίδ 'π ἴδ Οοβρεὶ οὗ Ομ γδι,ἢ 

47. α πε.) 14. ἃ ἀτανγοῦοεῖ, ΤῈ τνογὰ 
ἴη [δς οτχίηδὶ 15 ἀϊβεγεης ἔγοῦι (πλὶ υδεὰ δἱ 
«ἢ. ἵν. 18, δἰ κοὐ γη!ς ἃ σαϑιηρ- πεῖ. ΤΕ εἰρ- 
ηἰβοκρίίοη οὗὨ {818 Ραγδῦϊθ 18 ὩΘΑΥΪΥ ἴδε 88πὶ6 
85 ἰδαΐ οὗἩἨ ἴῃ6 ἴατοβ, Ὀυΐϊ ΙΓ τοίσγοηςο ἴο 8 
ἀἰβεγεηξ ροίηϊ οὗ {ἰπ|ὸ. [ἴῃ {δαῖ, ἴπ6 5[1688 ἰ5 
οἰ εἢγ Ἰαϊὰ οἡ ἴπε σοπεηιϊδηςς οἵ ἔπε πιχίυτε 
οὗ ξοοά δῃηά εον]} ἴῃ ἴ86 Οδυγοῖ ἀυτίηρ [6 
ῬΓοϑοηΐ δίδϊο ; ἰη 1Π]18, οὐ [86 Πηδ)] ἸΟΏ 
ἂῖ (δε εηὰ οὗ ἴ6 νον. ε δῃουϊὰ τοῖ 
ὍΓΟ85 ἴΠ6 εἰγουμπηπίδπος [παῖ ἴΠπ6 58π|Ὲὲ ροῦβοῃς 
ὍΓῸ ΔΡΡΑΓΟΏΓΥ Γεργοβοηίοα 85 ἀγανίης ἴῃς πεῖ 
δηὰ βεραγδηρ ἴδε βῆ. ΤῈ “ ἤβῆογε οὗ πηδη," 
1δουγὶι ἱπιρ) ἰεά, ἀγὸ ἢοΐ Ἔχρσοϑϑὶυ πηεητοηοά ; 
ἴῃς βεραγδιίοη, 88 ἰῃ ἴδε ραγδῦϊε οὗ 116 ἴδγεβ, 
18 τηδάδ ὈΥ͂ ἴ86 δηρεῖβ. 

48. δαά.} 1,1|οΓΑΪΠΎ, ἐσμουπά; ροτΠΔΡ6, 85 
Ηαπιπιομά ραγαρῆγαβεβ, “(πδὲ ὑβῖοὴ ττᾶδ 5ίοκ 
ΟΥ υηννοϊοϑοιηο δὲ ἴΠ 6 80, 90ῃ.᾽" 



ν. 50-58] 51. ΜΑΤΤΊΤΗΕΝ. ΧΙ]. 
νου] : τῃ6 δηρεὶβ 5}4]}: σοπλς ἑογίῃ, 
πὰ βενεῦ ἴῃς τψοκεὰ ἔτοπι δπιοηρ; 
τῆς 1υ5ῖ, 

50 Απά 5841] σλδὲ πεῖ ἱπῖο τῆς 
ἔσγηδςςε οὗ ἔτεα : τἢετε 85}}4}} θεὲ ννδης 
δηὰ ρῃδϑηϊηρ οἵ τδοίἢ. 

51 εβιι8 δ ὑπο πεῖ, Ηδνε 
γε υπάετετοοά 81] [Π656 τῃηρε ὶ ὙΠΟ 
84Υ ππἴο Ὠἰπι, Ὗε8, [νοτά. 

52 Ἴεη 5δἰά ἢς υηΐο τῆςαι, ΤΠ ετε- 
ἔἴογε δνεῖ 8 πρε τυλέεὐ ἰς ἰηδιγυςιεὰ 
ὑπο πε Κίπράοπι οὗ Ὠεάνθη ἰ8 [ἰκς 
πο ἃ πιδληῃ ἐἠαί ἐς Δὴ Ἠουβεδοϊάετ, . 
ψγῃς ἢ ὈΠΠρεῖι ἔοι οὐξ οὗὨ ἢ 8 ἴΓδᾶ- 
διΓα Ζλίησε πον δηά ο]ά. 

4 ΦΑΠπά [τ ᾿ᾶπὶθῈ ἴο ρᾶ88, ἐἦαὲ 
ψΏ θη [ε5ι5 Πλὰ βηϊϑηεα [ἢ686 ρΑγδῦ ]ε8. 

“ μακό6. ἢς ἀεραγίοά τῃδηςα. 
[3 αι... 54 Απά νβδη δα νγὰ8 σοπλς ἰηῖο 

δ1. ει, 1,ον 71] Τῆγος Μϑ5 οπἶ ἴδε Ἰαϑὶ 
ψογά, Ὀυϊ 1 ἰ5 τεϊδίηθα ΟΥ̓ 41} οἴμεν Μ55, 
δηςιοπΐ τογβίοηβ, δηὰ δίμοσβ. Εν (Ὁ. (Ὁ. 

δΆ. ΤΡεγεζογε Τὸ (δ]5 οηά, ἰη ογτάεγ [παΐ 
ἢἰ8 ΠΟΆΓΟΙΒ Γ]ΔΥ͂ ὑπάεγϑίδηά, [Π6 ἰησίγυςοά 
ἴοδοβοῦ Ὀγΐηρβ ἰογυγαγὰ [15 ἢονν ἀοςτΓίηθ5 ἴῃ 
ςοηὐυηςοιίου τῖῖπ, δηὰ ὉΥ πιεδηβ8 οὗ, (]ηρ8 
ξατα]ἶατ ἴο ΤΠοτη. 

58. δὲ ἀερβαγίεα ἐδέπες. Ἐτοτὴ Μαῖκ ἵν. 3ς 
ὍὙὉ6 Ἰοάτγῃ ἴπαΐ οὐ ἴδε ονοηΐης οὗἉ [Π]5 ἀαΥ Η6 
ογοβϑβοά [8 ἰακα ἴο [Π6 σουθίγΥ οὗ [86 Οδάδ- 
τοΏρ5, 5ΠΠ1|ὴρ’ ἴὰς τοτηροϑῖ ἀυγίης ΗΪ5 ραββᾶρα. 
ΒΟ πασγδῦνο οὗ Μασκ ἵν. 35 ἴο νυ. 43 δηβυγουην 
ἴο Μαῖι. τἱῖβδ. 18-34,) ΙΧ. 1ο0-34) Βῃουϊὰ ρῥτοὸ- 
ὈΔΌΪΥ οοπια ἴῃ Βετο, ὈΕΓγΘΘΏ γογβο8 53 δηά 
54. (8εε ποῖε δἵ [δ εηὰ οἵ (ἢ. ἴχ.) 

5,--7ς8. ῬΒΕΕΑΟΗΙΝΟ ΑΥ ΝΑΖΑΒΕΤΗ. 

δ4. ἐπίο δἷὶς αὐ κομμ 7.7.1 1... ΝΔΖΔΥΤΟΙΝ, 
866 Οἡ (ἢ. ἰχ. τ. [ἴ [28 ιοϑοηοά 
ὙΠΟΙΠΟΣ τΠ}18 υἱδῖ! ἴο Νδζδγοῖῃ, 84π|6 848 
τδδῖ παγζαῖοά ἰῇ Μαζκ νἱ. 1- 6, 15. 150 Ἰἰάθηξςδὶ 
τὰ τπαῖ οὗ Γὺκ6 ἵν. 16, ννβογα 566 ποῖδ, 
1 ϑοοι8 πιοϑὲ Ῥγοῦδθϊε, 48 πιαϊηἰδίηθα ὉΥ͂ 
Ὁ ερεῖοσ, Τἰβοδβεπάοτέ, Κταθῖ, ἀπά Μεγεσ, 
ἰδὲ ἔδ6 ἰνγο υἱϑίβ ἂἀῦὲ ἀϊβίίηςς ἤοπιὶ θᾶςοῖ 
οἴπεγ. [ἢ δααϊτίοη ἴο (τς αἰ θῆςι Υ οὗ ςἤγο- 
ποϊορίςλ] ἀγταηξευλθηξ οὐ ἴμε βυρροϑβιίοη οὗ 
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ἢϊ5. οὐνγῆ σομηῖγυ, ἢ τΔυρῆς τ επὶ ἴῃ 
τῆ εῖγ ϑγπάρόριε, ἱπβοπλιοῇ (παῖ {ΠῈῪ 
ψεῖε δϑιοηϊβδηεά, δηὰ εαἱὰ, ΝΒ εηος 
Παῖῃ τ}15 πιαρ τἢ!}5 νυιβάοπμῃ, δηὰ {δέεό 
ΤΡ Π ννογκϑ 

δς ὁ18 ποῖ [ἢ]8 [ες σγρεηζει᾿β 801 ὴ ὁ 7οδη 6. 
18 ποῖ 8 πιοῖθεσ οδ]εὰ Μδιγ ἡ δπὰ “Ὁ 
ἢἷβ Ὀγείδγεη, [4π|ὲ8 δηά [0868 δηά 
δίπιοπ, δπηά [49 ὴ 

56 Αηὰ ἢ Ϊ5 5ἰβζεγβ, ἅΓὰ {ΠῈγ ποῖ 41] 
ἢ υὴ Πεπος τε Πδῖῃ τ} ]8 
πιαη 8}1 τῆεβε τῃίϊηρϑὶ 

57 Απὰ {πε} νεγε οβεπάεά. ἴῃ 
πὶ. Βυῖ 7|εβ8ι8 βαἱά ὑπο τῆςδπι, 
ΖΑ ρτορδδῖ 185 ποῖ ψιβοις ΠοηουΓ, “ Μαι 6. 
ϑᾶνε ἰῇ 8 ΟΥ̓Π ΠΟΙ ΠΕ, ἀπά ἴῃ ἢΐ5 ἔωκε,. ο,. 
οὕνῃ ἢοιβ6. ΤΟΒη 4.24: 

κ8 Απὰ ἢε ἀϊά ποῖ ᾿ΔΔΠΥ ἀν ον} 
ΨοΥΚ8 τότε Ὀδοδιβο οὗ [Π6Ὶγ πη ο] οῖ, 

(οῖν ἰάἀοηκν, ἴποτο ϑϑοβ ἴο δὲ ἃ ἀϊδιϊηςῖ 
τεςορηπίοη ΟΥ̓ 51. Μεῖζον οὗ 8ῃ θδσίεσ 
ΤΑΪΏΙΒΊΓΥ οὗ οὐὐ Τοτὰ ἴῃ ΝαΖαγεῖῃ ῥὑσΐοσ ἴο 
Η!8 τεβϑίδεηοε ἴῃ Οδρεγδυπι, ΠΟΤ ΘροΟηης 
ἴο ἰδαῖ εἴνθη ἴῃ ἀείδ!! ΟΥ̓ δῖ. κε. (866 
δον, οἡ ςἢ. ἵν. 12.) 

δ5. δὲ; ὀγείδγΊγεη, αἤ»ιε:, ὠεἢ 866 ηοΐο δ 
ἴῃς εηά οὗἁὨ Επ|8 ομδρίοσ, οἡ ἴδε Ὀγεΐλγοη οὗ 
τῆς 1 οτά, 

γ66}} Τῆς ΜΘϑ5 ἴῃ {{|5 ρδοθ νΑΎῪ ὃ6- 
ἔνοοη ἔτος τεδα ρ8, .]00:4:, Χοεῤῥ, ἀπὰ οῤη. 
ΤΌ ᾿αϑὲ 18 οἰθαυΪ δῇ ἜΥΤΟΥ, ρευῆδρβ ἀκ ἴο ἃ 
ςοηδιβίοη οὗὨ [4168 ἴῃς Ὀγοίδοῦ οὗ [0568 118 
Ϊάτλοβ ἴῃς βοὴ οὗ Ζερεάθρο. Τῆς τεδάϊη 
0.2} 5 αἀοριοἀ ὈΥ 1, Δοβηλδηη, Τιἰβοδοηάοσί, 
Ἴτορε ]ο5, δὰ Αἰϊοσά, δηὰ βδοοπβ [9 ἢᾶνα 
Βο6 ργοροπάογαηςε οἵ Μ5 δυϊμου ἴῃ 18 
ἔλνουγῦ. Βιυῖ, οἡ ἴδε οἴδοὺ δαπά, ἴῃ ἴῃ 6 ρΡὰ- 
ται οἱ ραββϑαρε (Μασγκ νἱ. 3) 16 ψμοὶς ψεῖρῖ 
οὗ ΜΘ δυϊπουῖγ (Ἰ]]οννοὰ ὉΥῚ ἴπ6 ἃδονς 
οὐϊζοτβ) 15 ἰὴ ἔδτουσ οὗ ἴδ γοδάϊηρ οἷο δ, 
ψαυυϊηρ ΟὨΪΥ θεΐνοεη ἔνο ἕοσιβ οὗ [Π6 ρϑηϊ- 
τἶνε ςᾶ86: ἴο ψΒὶοἢ ᾿ξ ΤΔΔΥ ὃε δάἀάεά [δαὶ 
οιερό, 48 ἴδε τῇογ σογηηοῃ ἔοττῃ οὗ {86 
ΠΆΙΊΘ, ἰ8 ἴῃ6 οὔς τόσα ᾿ἰκΚ ὶῪὺ ἴο μανα Ὀθέῃ 
βιυϊθϑιτυϊεά ἔογ ἴπε οἴδοῦ ΟΥ̓ ΨΑΥ οὗ οχρίδ- 
ῃαῖίοη. ἸὙδοθο σοπϑιἀογδίίοηβ 866πλ ἴο Ῥοϊηΐ 
ἴο ἴδε τοδάϊηρ οὗ ἴῃς ἰοχὶ 85 ἴῃ ἴγς ΟὨΘ. 



72 51. ΜΑΤΤΗΕΥ͂.. ΧΙΠΠ. [ν. 55. 

ΝΟΤῈ ΟΝ ΤΗΕ ΒΑΕΤΗΚΕΝ ΟΕ ΤΗΝ ΤΟΚΌ. 

ΤὮγοο ρυηοῖραὶ Ὠγροίμοβοϑ ἤανα ΘΕΟῚ πιδῖη- 
ἰαϊηδα σοηςεγηίηρ ἴπ6 Ὀγεϊῆσεη οὗ ἴῃς 1 οτγά. 

Ι, ὝΠε δγροίμοβὶβ πιδἰηζδιηθά Ὁγ Ηεἰν! 1:5 
δηά οἴδοῦβ ἢ [Π6 ἐουτίῃ σεηζυτγΥ, δὰ ΌΥ 5οΠιῈ 
ταοάσγη οι ς5, [δ ΠΟΥ ᾿εγα δοῖαδὶ υἰογίης 
Ὀγοΐδοῦβ οὗ οὔὖῦ 1 ογά, [δε 50η5 οὗ [οβϑερὴ δπὰ 
ΜατΥ. 

1. Το Βγροίοϑβὶβ οσ᾽ βίη! γ ἀοτγί να ἔγοτῃ 
[6 Δροσσυρἣα] ροβροὶ οὗ Ῥεΐοσ οὐ ἴδς Ρσοῖ- 
δνδηρο πὶ οὗ [41π|68 (866 Οτίζεη οἡ Μεαί. χιϊὶ. 
55), Δηά δαορίεά ΌΥ ἴδε πλδ)] οΥΥ οὗ [6 ΟΥ̓Κ 
ΕίδεΥβ, [παῖ ΠΟΥ σόα ἰοραὶ ἢ) "ογοίδμοῦβ οὗ 
ΟὔΥ [οτγάὰ, 1ῃ6 80η8 οὗἨἉ οϑερῇ ΟΥ̓ ἃ ἰουΤΉῈΓ 
τηαλιτίασο. ΤῊ]8 8 ἀἰδιηρυ ϑηθά Ὀγ τ, 1ἰρπῖ- 
ἴοοΐϊ 45 ἴπ6 Εῤιῥαπίαπ ἈΥροίῃ 65:5, δεϊηρ τηδίη- 
ταἰηδὰ ΟΥ̓ ἰΒδὶ ἔβίβεν δρδίπες ἴῃ6 Απηκαϊςο- 
Τλλγδηϊί. 

ΠΙ. Τῇ γροίμεϑίβ βιιρρογίεὰ ΟΥ̓ 51. 
]εγοπῖθ, ἀπ βθηογα! νυ δάἀοριθα ἴῃ ἴδ6 1,ατη 
ΟΒυτοῖ, (δα ΓΠΕΟΥ͂ γογα σοιιδίη5 οὗ οὖν 1 οτά, 
(Πε 80ῃ5 οὗ Ο]ορᾶβ (ου Αἰρἤδεϑ) δπὰ ΜδΙῪ 
ἢ5 ψ δ, τηθπ!ὶοποα [οδη χιχ. 25. 

ΤΠΟ βοςοηά ΒΥροιμοβίβ, νυν ϊςῆ 48 ἔουπα 
δυῖ {π||6 ἕδνουσ ἴῃ Ἰδίεσ {{π|68, μ88 γεοοπν 
Ὀδοη γοννοὰ δηά ἀοίοπάοά νυ στοαὶ ἰοασηϊηρ 
ὉγΥ Ὁγ. ἰρπείοος ἰη 15 οἀϊξίοπ οὗ ἴΠ6 Ἐρίϑβι]6 
ἴο 86 Οκαἰδιίδηβ8. ὙΠῸ δπιουηΐ οὗ ἐςς]65145- 
τς] δυϊδογυ δαἀάιυςεά ἰῃ ἰἴ8 δι ρροῦί (ενθη 
ἀσάιςτρ, οὔθ ΟΥ̓ ἴνγο ὙὙΥΙ[ΟΥ5 ΠΟ ἀρρϑᾶγ ἴο 
δᾶνθ δεθὴ σαῖθοῦ ργοβϑοά ἰηΐο 6 βογνίςο ἴ), 15 
ΠΟ ἄἀουδέ ΄σοπβίἀογαῦϊο. Βυῖΐῖ, οὐ ἰδὲ οἴδοῦ 
Παηά, 1 σδη οἰαὶπὶ Ὧ0 δρεςίδὶ βϑυρρογί πὶ 
ϑογρίιγο ονάθηςο, δηὰ ἴξ βιιατοβ νττἢ [86 ἤγεί 
οΥ Πεϊνίάἀϊδηῃ Ὠγροίμεβὶβ ἰῃ 4}1 [86 οὈ)δοι ΟΠ 8 
ΠΟ ΤΠΊΔῪ 6 ὑγροὰ ἀραϊηβέ [Π6 βοραγαίίοῃ οὗ 
Ἶλτλοβ ἴμ6 1 οτὰ 8 Ὀγοῖμποῦ ἔγοτῃ [π|ὲ8 (ἢς βοὴ 
οὗ ΑἸρβαυβ. ΤΠ6 δουρίυγε ἀυρυπιθηίβ ἀραϊπϑῖ 
οί (Πεβ6 βιυρροϑβιξίοηβ, δηὰ ἴῃ ἕδνουσ οἵ ἴδ6 
(Ὠϊγὰ, ἀγὸ 28 ἕο ἰονν8 :--- 

(1) ΤΒοΓγα 15 ουϊάθπος οὔ ἴδε οχίϑίοηςο οὗ 
ἔοι βοηβ οἵ Οἱοραβ δπὰ ΜδΊγ, παπιοὰ [4π|65,9 
͵1οβ65, δίπηιοη (ογ΄ ϑυπΊθοπ), δηά [ιά445. Μδγγ 
[6 ν]ῖς οὗ ΟΙἹοραβ ([|οδῃ χίχ. 25) ἰ8 ἴδ 

δ ϑυς ἢ ἀρρεαῖβ ἴο 6 (86 οδ86 αἱ ᾿εαϑὶ ψὮ 
Ἡδερεβίρρυβ ἀπὰ (]οπιοηξ οὗ ΑἸθχαπάτια. Τμὲ 
ἰοτπλοσ (αραὰ Ευ5ερ., “Η. ἘΕ.᾽ 111. 32) 5σρθακβ οὗ 
γτάθοῦ, ἴῃ βοὴ οὗ (]οραβ, 85 ἴῃ βοὴ οἵ ἴδε 
Ιοτα᾽β ὑηοϊε; Ψ Ὦ1Π|6 ἰπ ἀποίμοσ ἡταρστηθης (ἐῤέώ, 
ἦν. 22) 6 βϑϑῃβ, δοοογάϊηρ ἴο ἴῃ τηοβί παίυγαὶ 
Ἰηϊογρσοίαϊοη οὗ ἢἷ5 Ἰδησύᾶρο, ἰο 5ρθαῖκ οἵ ἴῃ 6 
Β81ὴ6 ΘΥΏΘΟΏ ἃ5 “ἃ ϑεςοπὰ ἰκἰπϑηγδη οὗ ἰδ6 
Ιοτὰ," ᾿ς ῥὑγεάβδοδϑβθοσ δσηθβ Ὀεΐηρ ΔρρΑγΌΠΕΥ 

εὦ 8ἃ5 ἴδε ἢτεβὶ. Ααπὰ ΟἸεπιεπὶ (αρυὰ 
Ελ5εὈ., “Η, Ἐ.᾽ ἰϊν 1), ἰπουρἢ ποῖ αἰκε πον 
ἀδηγίηρ ἴῃς οχίβίεηος οὗ ἃ {πἰγὰ 7απ|65, βθοπὶβ 
ΟἸΘΑΥΙ͂ ἴο τερατά [4π|65 ἴμ6 [υ8ῖ ἃ5 βανίηρ Ὀδοη 
8} ΔΡΟΒ[]6 ἀυτίηρ [Π6 ἰοτ ἀδγ5 δίϊεσ οὐυγ 1 ογά 5 
ΓΕΒΌ γος Οη. 

τλοῖδοῦ οὗ [4π|65 ἴῃς 1.655 δΔηὰ οὗ [0568 (Μαῖϊ, 
ΧΧΥΪ. ς6; Ματκ χυ. 490). [υἀ 45, [με Ὀτγοίβεῦ 
οὗ [Απι|68 ([μυκο χὶ, τό; Αςᾷβ ,. 13},) οδῇ ΒΑγΑΥ 
Ὀὲ τεΐεγγεα ἴο ΔηΥ οἴδοσ [Δπ|65 ἴδῃ πε βοῇ 
οἵ ΑἹρδαιβ ᾿υ5ῖ Ὀεΐογε τηρπίὶοποά, δηὰ ΠΠΔΥ 
ϑγιήθοη [86 βοῇ οὗ (]ορᾶβ8 15 τηεηϊ᾿οηθὰ ἴῃ 
[86 ἔγαρτηθηίβ οὗ Ηεροβίρρυβ, δηὰ οἰϑοιν ποτα 
(ἀρυὰ Ευβεῦ., Η. ΒΕ. 11.. 3.2, 1ν. 22). Οη ἴδε 
ἸΔΘΠΕΙΥ͂ οὗ [86 πδπηε5 αἰοβα: δῃὰ “μίῥῥαιω, 5θὲ 
δῦονο ου (ἢ. Χ. 3. 

(1) Αςοοτάϊης ἴο {πε πιοδῖ ργοθδῦϊο ἰηΐετ. 
Ῥγεϊδ[ίοη οὗ [οδπ χίχ. 2ς, ΜαγΥ ἴδε υἱῖε οἵ 
ΕἸορδβ 18 οδ δὰ τῃς εἰβίῖεσ οὗ ἴδ Υἱγρίη, δηά 
ΠΟΙ οπ]άγοη τδοσοΐογε του Ὀὲ ςοιίη8 οὗἉ 
ουγἸογὰ. ΕΑΥΙ͂Υ δος βἰδβεῖς 8] ἰγδαϊ ] οἢ πιδῖκοϑ 
ἴση ἰοχαὶ οουβὶπ8 οὐ τῆς ἔΠ6 Γ᾽ 8 δ 6 δἷ5ο, 
Ποϑορῇ ἂπὰ (Ἱορβδβ θείης Ὀγοῦιοτα (Η οξεβίρριιβ 
ἂρυὰ Ευϑοῦ., “Η. ΕΚ. 1}. 11). Ὑδ6 δὔονε 
ἱπϊεγργοιδίοῃ οἵ [οδηῃ χίχ. 25 15 πιοβὲ πδίυγαὶ, 
Ὀοσδιιϑο [6 οπιϊβϑίοη οὗ ἴῃ6 σοηϊπηςοζοη δθ6- 
ἔνθθ “ ἷβ5 πηοῖμου᾿ 8 βἰδίεῦ ἢ δηὰ “ ΜαΑσΥῪ [6 
να οὗὁἨ ΟἸ]ορδβ᾽" βθθπη8 ἴο Τεΐεσ Ὀοΐῃ ἴο ἴδε 
βᾶ 6 ροΐβοη. ΤΒῸ οδ͵εςϊίοη ἥἤτοπὶ ἔπε ἱπὶ- 
ΓΟΌΔΌΙΠΥ οΥὗὨ ἴννο 5ἰϑβίεσβ δοίῃρ ὑοζιι οδ)]οά 

ΜΜαιν 5 οὗ ΠῚῚ|6 ννεῖίχῃς. [Ι͂ἡ ἴῃς ἤγεί ρίδος, 
(Π6 ἴουτ σὐπέο ΤΑΥ͂ ΡΟΒΒΙΟΪΥ ἱπαάϊ!ςδλῖα ἃ ΤΊΟΓΟ 
τοιηοῖο σοϊαϊίοη, βιις 45 {πδΐ οὗ ἤγβξ σοιυβίηϑ, 
ἴῃ πο οᾶ86 τῆς Ὀτγείῆχεη οὗ ουγ 1 ογὰ ᾿πνου]Ἱὰ 
6 ΟἹ ἴδε τηὴοῖῃοτ᾿β σἰἀ6 ἢϊ8 βοοοηδ Ἴουίηβ. 
ἴῃ ἴῃς βοοοηὰ ρῥἷδος πεῖ ἄγε ἰπϑίδῃηςσθβ οἵ 
ἃ τορε οη οὗ ἴπε6 ϑαπὶὸ πᾶπηδ ὄύθη ἴπ ἴΠ6 
ςῶ86 οὗ δοίυδὶ Ὀγεΐμγγεη. Αἰηοηρ [πδῸ 9008 
οὗ Ηετοὰ ἴδε Οτοδλῖ νὰ βηά ἰπ [ἴ{κὸ τηδηπεῦ 
ἴνο Ἡογοάς “ Ηεσγοὰ ἴῃς τεϊγαγοῖ " (γῆοϑθε 
δοςοῃά Ὠδπιο, Αητρα5, ἀρ δίῃ 15 θυ ΔηΟΙ ΟΣ ΙΌΤΤΩ 
οὗ τ[ῃλξ οὗ δ5 Ὀγοῖποῦ Απεραῖοτ), ἀηὰ ἃ βοῇ ὉΥ͂ 
ΟἸεοοραῖγα, δηὰ ἴἔνο ΡΒ 5, ἴπ6 ἰείγαγοῖι δηά 
ἴπ6 υβθαπὰ οὗ Ηεοτούϊδβ; δηὰ δρδίη, ΔΠΟῚ ΚΡ 
(ῃΠ6 980η8 οὗ Ατ᾽βίοδυιβ, ΗἩεογοά Αρτῖρρᾶ 
(Ἡετοά ἴδε Κίηρ," Δςοῖβ χίὶϊ. 1), δηὰ ἢϊ9 
Ὁσοῖθοσ ΗἩοτγοά, Κίης οἵ Ομαὶςΐ8βΊ6 Βιυῖ 1}}}5 
ἰηϊεγργείδιίίοῃ 15 Ὡοΐ ὨδΟθβδΎ ἴο [Πε γοΐδ- 
ἘΕἰοηβῃίρ, νοῦ που ὰ δὲ ΘΑ ΠΥ 65.805 6 
ὃΥ ἴιε Ὀγοϊμεγποοά οὗ [οϑορῇ δπά Οἱοραδβ. 

(3) Ὑῆε ἴεττῃ ὀγεέφγοη ἰ8 ἔγθα υ ΠΕΥ υϑ6α ἴῃ 
ϑοτιρίυγε οὗ οἴδεγ ἤδᾶσ σεϊδιϊνεα ; οὗ Ατγδηὶ 
δηὰ 1 οἵ (Οεη. χίν. 14), δῃὰ [Δςοῦ δηὰ 1, θδῃ 
(Ο:εη. χχίχ. 12:15); οὗ πε οοιὶπ8 οἵ Νδάδὺ 
δὰ Αδίμυ ([μον. χ, 4); οὗ υποῖε8 δηθὰ {δοὶγ 
8005 (ον. χχν. 48, 49); δηά ὑγορδοὶΥ αἷδὸ οὗ 
[86 ηοἷε8 οὗἁ [Θςοη!88 (8ε6 οὐ (ἢ. ἱ. 11). 80 
Αἶβο ἴβ88δς (818 ἈΘΡε Κδἢ [ιἷ8 5ἰϑῖεσ (Οθη. χχυί. 
7), ΡΓΟΌΔΟΪΥ Ὀεοδυδε 8ὴ6 νγᾶ8 [18 σουδίη; δηΐ 
τ6 Ὀγεΐδγοη οὗ Αδμαζίδὴ (2 Κίῃρβ χ. 11) δ.ὲ 
ς816ἀ ἴῃς 50η5 οὗ 58 Ὀτεϊῆγεη (2 (ἔτ. χχίϊ. 8), 
Δηἃ ΡΓΟΌΔΟΪΥ νΟΓῈ ἰῃ τολ] ΕΥ̓͂ Π]8 σοιϑἰη8, [86 
80η58 οὗ ἴὴ6 Ὀὑγείῆγεη οὗ ἷἰ8 [δε [ἘΠ ΟΓΔΠῚ, 
τοοπίοποά 2 Οἢγ. χχὶ. 2, 4. (δεὲ Οὐόσνε 8 
. Ὁ ̓ Ιβϑεσίδ!οηβ, νοἱ. 11. ἢ. 117.) 



ν. 55.] 

(4) ΟυγΣ ἴιογά οἡ ἴδε οτοϑδ σοπηπμεηάεά 
Η!5 πιοῖδπεν ἴο ἴδ σαγα οὗ δῖ. [οἤη, ἰῃ βοβα 
μος δῇς σεβί θὰ ἔγοτι ἰπαὶ ἤουγ. ΤΙ 8 οὗ 
[1961 τλῖκοβ 1 ἱργόθδῦϊο ἴδδῖ 586 Πδά 505 
οὗ Βεῦ οὐγῃ. Τῖ5 δυχζυπιοηῖ 15 ἠοῖ τηεῖ Ὁ΄ 
[0.6 ΤΕΡΙΥ τπδὲ [6 βδοῦβ ψεσα ῬΥΟΌΔΟΪ υἢ- 
Βεϊονεσβ ; ἔοσ πὰ “ Ὀγεϊηγοη "ἢ ἌΡΡΟΑΓ 88 ὃ6- 
Ἰεύ γβ ΤΟΥΥ͂ 5ΠΟΓΕΥ αδεγνγαγὰβ (Αςῖβ ἱ. 14). 
ΤΙηῖϑ οὐδ]εςτίοη ἰ5 δἰϊοννοὰ Ὁ Ὁγ. τιριηοοῦ ἴο 
δε ἔδιδ] ἴο ἔμ Ηεϊν ἀΐδη Ὠγροίδεδιβ, ἢ 
ποί ἀδοεϊϑῖνς Ὀοίτεεη [86 οἴδοεῦ ἴννο. 

(5) [8π|65, ἴῃ6 1 οτάβ ὑγοΐμον, νᾶ δὴ 
δοοογάϊηρ ἴο 6 τηοσῖ πρίυγαὶ ἰη- 

τερσεϊδοη οὔ Οδὶ. ἱ. τος. ΤῊϊβ ϑϑοδ ἴο 
ἰἀδη Π πὴ νυ ([ἢ6 δοη οὗἁ ΑἹρβαει8. ΤΒΣ 
ϑυρροπίοη τπδὲ ἢ ννϑ Ὧη δ ἸΟῊ Δ] δροϑίϊο, 
Ικὸ Ῥαδὺὶ δῃηὰ Βαγπδῦβδ, 18 ΥΘΥῪ Πρ ῦδΌ 6. 
Οἱ [δ8δὲ Ξξυρροπείίοη ἢ ταιιϑὲ δανο Ὀδθῃ ςΔἰ]οά 
(ο πε ὡροβίοϊαῖε νη ἔπ γοΘ γοδγϑ ἔγοτπῃ (ἢ 6 
οουγετβίοη οὗ 81. Ραυ], ἰ. ς. πη (86 ρεγοά 
ἰη ψδιοὰ 81, 1ΚῸ τοϊδῖεβ ἴδε ποῖ ἱπιροτίδηξ 
δοίβ οὗ 6 Αροϑίο!!ς Ὀοάγ. Ὑεῖ πο τηεηξοῃ 
ἷ5 πιλάφ οὗ διιςἢ 4 ο8]}, ψἢ}}6 [πὲ οὗ Μεαίἢία8 
ἃ5 ΝΕ] 8 οὔ Ῥαϑὺϊ δηὰ Βαγηδθδθ '5 ἜΧρΓ δ 5}7 
τοοπτἰοηοα (Αςἰδ ἱ, 26, χὶ!, 2). Μογϑονεσ, ἰῃ 
ἰῆς αὔϑοηςε οὗ βρεςΐδὶ τονυοϊδιίίοη ἴο ἴθ σοῦ 
ἸΓΑΣΥ͂, 45 ἰῃ ἔπε σδβὲ οἵ Ῥδιὶ]ὶ ἀπά Βαγηδθδβ, ἱξ 
γιλ8 τοηυϊγοῦ [πδῖ ἃ ΠΟῪ Δροβδίϊα βου ]ά μδγα 
Ὀοοη 4 ἀϊϑεϊρίς ἀυγίηρς ἴμε 1οΥγὰ 5 πὶ Β ΤΥ 
(Αςῖ8 1. 21)» 

(6) Τβε |[4π|ὲ8 οἵ Οαΐ. 1ϊ.ὄ 12 σδὴ ΒΑΡ Υ 
πᾶνε Ὀεεη ἀϊβετεηῖ ἔγοπι ἴτε [4π|658 οἵ Αςἴβ 
χνυ. 1,1. Βυῖ ἴδ ἔόΙΩΟΣ τηιϑὲ δἰγηοδῖ Π6 06 85- 
ΒΑ ὉὈς Ιἀεηεἰβεα νἱτ “ [απηοβ [86 1, ογὰ 8 
Ῥγοῖβεν " (Ο 21. ἴ. 19), 8116 ἴξ 8 παΐυγαὶ! ἴο 
Δ ΔῈ ἰαἰῖογ Ὡ |4πι|ο8, [6 ϑοὴ οὗ 
ΑΙρδξυβ (Αεῖϑ 1. 13}, ἢο δίηϊ δείηρ βίνθη ἰῃ 
(δε Αςἴ58 οὗ ἴῃς οχἰϑίθηςε οὗὨ ΔΥ ΟἴΒΟΓ 4168, 
οχοορὶ 86 βοὴ οὗ Ζερδεάε, ψ80 νγὰ8 ΠΟΥ 
ἀελά. 

(7) ΤΒῈ ἱπροτίδηϊς ροϑβίοῃ δϑβίγπθὰ τὸ 
το αἵ ἴδε σουῃςοῖ! δὲ Ϊεγυβδίεπι (Αςῖβ χυ. 
11} 18 οὴ6 τότ ᾿Ἰ ΚΕΙ͂ ἴο πᾶνα Ὀδθη ρίνθῃ ἴο 
οὔς οὔ ἴδ Ὑ ννεῖνο ἴδῃ ἴο ἃ ἰδίεσ σοηνεσγῖ, 

Τῆς εἰγοηροϑδὲ δγρυπιθηΐ οἡ [πε οἵδε 5:46 
ἰ5 ἀετίνοά ἔγοσα πὸ ἰεϑοπΊοΩΥ οὗ [οδΒη νΥἱΐ. ς ; 
ἴδε υηδεϊϊεῖ οὗ ἴδε Ὀγοῖμγεη ἴπογε τπηοπιἰοποά 
δεΐηρ Ξυδδοαυεηῖξ ἴο ἴπε (δἱϊ οὗ {πε ΑΡροβί!εβ. 
Βυὶ τοῦ '5 ποῖ ἴδε 5] 1σῃϊοϑε ΠθοδβϑΥ ἴο 
πηδεγοίδηὰ ἴδε νγοτγα8 οἵ 81. [ἢ 45 ἰηοϊυάΐϊην 
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411 {πὸ Ὀγεϊῆσγθη. [{ οὔ οι }γ τοϊδίοβ το ἴῃοβα 
Βροΐίκδῃ οὗ ἱῃ γεῦβὲ 3, 0 ταϊρθξ μάνα ὈΘθῃ Δ]} 
ΟΥ 8οη6. ἔγρη ἰξ [λπ|6ὸ5 δηὰ [1425 ἡνεσε αἵ 
[19 Εἶπηὸ διηοηρς ἴῃς Τνεῖνο, 1 ἰ8 αυϊα Ρο85 
8:016 [ῃαϊ [0568 ἀπὰ δίπιοη (ῃοπὶ ἴῆθγε 15 ΠΟ 
ῃοοά ἴο ἰἀεπ ν τ δίπιοη ΖοϊοῖἝβ), 48 νὰ ]]} 
48 ἴδ δἰϑίεσβ, ἸΔΥ ἴᾶνα Ὀδθη 5111} υῃ δ ο] ον Γ8, 
του (Πεὶσγ βυθϑοαυδηξ σΟὨνΕΥΒίΟΏ ΙΩΔΥ ὃδ 
ἰηίογγοα ἔγοπι Αςῖδ ὶ. 14. 

ΑΒΟΙΒοΣ ἀγρυμηθηΐ ἔοσ [6 δεῖυδ] Ὀγοῖδογ- 
Βοοά ἰ5 ἀεγίνεα ἴτοπὶ (πῸ6 τρεπῆοπ οὗ ἴδ6 
Μοῖβεγ οὗ {με 1νογᾷ ἴῃ σοηϊαποϊίοη τ ἱτὰ Η!5 
Βγοίβδγοη. Βυῖ ἱξ 28 18 ργοῦδθϊθ, [οϑορῇ ννὰ8 
αἱ {8198 {πὸ ἀεδὰ (566 ἢοΐθ οἡ οἷ. χιΐ, 46), 
δῃηά ΠΟΣΕΟΥ͂ ΟἸοραβ ἷβ8ο, ἔπεσε 18 ΠῸ Ϊπ|- 
ΡΓΟΔΌΙΠΥ 1 [6 βυρροδιϊίοη ἴπδὶ ἴπΠ6 ἔνο 
νυ οννοά 5:5ἴειβ ΠΥ πᾶνε Ὀδθη [ἰνϊηρ τορείβου, 
διηὰ τοζαγάθα 88 πλϑθοΓ5 ΟὗὨ ΟἿ6 ἔὩΠ ΪγΥ. 
ΤΕ νεϊρηϊ οὗ [86 αὔους ΕΝῸ δυρυμπηθηΐδ, 

Βιιςο ἢ 45 ἴξ 15, ἴ6118, ΠΟΤΈ οσ, ΟἿἹῪ δραϊηϑὶ {86 
Ὠγροιμεβ8 οὗἩ [ογοιθ, δηὰ ἀδοίθβ ποι ίηρ 848 
δεΐνγοθη {86 οἴδοῦ ἵνο. Οἡ [Π6 σι ο]6, [ἢ 6 
ΓΕΒΕΪ ἀρρεᾶγβ ἴο ὃε {πα ἴῃς Ηἱεγοηγπίδη 
ΓΠΘΟΣΥ͂ ἰ8 θεῖον βυρροτγίοα ΟΥ̓ ἴῃς οὐἹάθησς 
οὗ ϑοεγίρίυγε, δηὰ ἴδ6 ΕΡΙρῃδηΐδη Εςο]6- 
5'λϑεῖςδὶ ἰγδάϊπίοη. ΤῊΣ Η εἰν ἀΐδη 5 ἀφο 6] Υ 
γε ΚΟΥ Τῆδη οἰ οτ, ἴΠ6 ἀγσιυπιοηΐβ υγροὰ ἴῃ [8 
δυρροτί δείηρ δαυλ!ν οοιηραῖδὶς στὰ [πε 
ΕΡΙΡΒδηΐδη, νν ἢ 116 ἴξ 15 1140]6 ἴο ρτᾶνα οὔἾθο- 
ἘΟΠ5 ΡΘου ΔΓ ἴο ᾿ἴ961} 5, Εογ ἃ δΙΙ ον ἀἴδοιι5- 
δίοη οἵ [Π6 βυδ]οςῖ, βε6 Μσ. Μουγο κ᾿ β δυιὶοὶα 
“αν, ἴῃ ϑ.}8 " Ὠϊοῖ. οὗ (6 ΒΙΌ]ς,᾽ οΥ 
1,ληρε᾽8. ἃγίϊοϊθ σεοδω;, ἴῃ Ἡεγζοξβ ’ ἈθΘα]- 
Ἐπογοϊορδαϊε. ὙὍὌπα ἀγρυπιεηΐβ οἡ ἴδ ΟἾΠΕΓ 
βίἀ 6 ἀγὸ ἈΠ δίαιδα ἴῃ [λόδη ΑΝογ δ Ῥγοΐο- 
ξοιηεηδ ἴο {Π6 Οτοεκ Βρί 56 οἵ δῖ. [απιθβ, 
δηὰ τροσὰ ὈΓΕΗ͂Υ ἴῃ ἢἷ5 ποῖΐβ οὐ ἴΠ6 ργοϑεηῖ 
ἴοχί. 

([π Ἀδηδη͵ἰδὶο ννοσίς, "1.65 Ευδηρ! 65, ΓΠΟΤῸ 
5 8ῃ Δρρεπάϊχ, ρρ. 517-549, ἰὼ ΜΨ ϊοΐ ΤΟΙῪ 
δίγοηρ, ἰἢ ηοΐ Τοῃοϊυδῖνο, ἀγχυπιοηῖβ ἅτ δά- 
ἀιποεδά ἰῃ νους οἵ νμδὶ ἰ5 οδ θὰ ἴ86 Ερὶ- 
ῬΠαπίδη πγροίμεϑδ. Ηδ Ποὶἀ5 1ῃδΐ 81. ῥ5 τι, 
[86 Ὀγοῖδοῦ οὗ οὐν 1 ,ογά, ἢγβε Βίβῃορ οἵ [εγυ- 
βαΐδιη, 81. [υάο, ἀπ οἴδεῦθ υπηδπιθά, γεγο 
οἰϊ]άγοη οὗ [οϑερὴ ΟΥ̓ ἃ οτπηοῦ τιδετίαρο, δηὰ 
τὲ οὐ 1 ,ογὰ ννᾶβ ἴΠ6 ΟΠΪΥ βοὴ οἵ Μαῖγ:; 
Πα ᾳιοῖο5 Μαῖκ νἱ. 32 (θοῦ 866 Ὠοῖθ) [Ἰῃ 
ΒΌΡροσί οὗ [δ18 τὸν. Ε, α. 6.) 
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ΓΟΗΑΡΤῈΝΚΝ ΧΙΝ. 

1 “ἴω οὐ": οῤλ᾽»κέον οὐ Ολγὶεί. 4. άογοονε ον 
Βαῤι᾽εὐ σας ὀελεααίεά. 13. ὅσες ἀεῥανγίεά 
ἑμίο ἃ ἀξεεγέ δέασεε: τὸ τοἦξγε δέ γοεύΐείά ἥνέ 
ἐδομσακαἶ »νεόκ εὐ ἥἔσε ὥανές απαά ἱυο βελές: 
22 ἀξ τυαἰξείά οκε ἠέ τεα ο ἀἕξς ἀδοίῤίε: 
44 αμα ἑαναἑμρ αἱ Οσεπημεραγεί, ἀεαξοείά “δέ 
σἱοξ ὃν “δε ἱομελ 97) ἐδέ ἄφνε οὗ ἀΐξ ξαγριδη. 

ΟΗΑΡ. ΧΙΝ.---τ- 2. ΠΈΒΟΡ ΑΝῸ [ΙΟῊΝ 
ΒΑΡΤΙ5Τ. 

1, “τὶ ἐδαὶ ἐἰ»ι..} 5851. Μαγὶκ δηάὰ 51. ὺΚὸ 
τηθηξοη 1[}}15 εἰγουπιδίδηοε ἴῃ σοηπποοίίοη ἢ 
ἴΠ6 πηϊϑϑίοη οἵ [6 Ὑννεῖνο, δηὰ ἈΡΡΑΓΘΠΓΥ 
Τεργεβοηΐ Ἡσογοῦ β Ββελγίηρ οὗ (86 6 οὗ 
1688 48 ἃ Ἴοηβοαιεηςς οὗ ἴπε ρῥγεδοδίηρ οὗ 
[6 Αροβίϊεβι ῬΦὍπ|5 ρουζίοη οὗ ἴδε ργεϑβεηῖ 
δοβρεὶ ψ}}} πογεΐοσε οοπὶς ΔΕοῚ οἷ. χὶ. τ, [ῃ 6 
Ἰητογτηθάϊαίο ηαγγαῖζνο Ὀεϊοηρίηρ ἴο δὴ Θαυ] ον 
Ῥεγίοά. Οη [δε πιεδηΐπρ οἵ (π6 Ἐχργεββϑίοῃ 
δὲ ἐδαὶ ἐΐ»ιδ, 866 Οἡ (ἢ. ΧΙ. 25. 

Ἡεγοά.} ΤΙ γὰ8 Ἡ εγοά Απεραβ, ἴπ 6 8ϑοῃ 
ΟΓΗ (6 Οτεαῖ, δηὰ Μαϊδαςο, νῆο νν25 
450 ἴδο τποῖποσ οὗ Ασγοδβοίδυβ. (Ὀβϑορῃυ5, 
“8. 1.1. 28,84.) Ηδϑ τεςεϊνρὰ οπι Αὐρυκίι8, 
Δοσογάϊηρ ἴο ἢῖ5 ἔδίμον 5 ν}}}, 16 (ΘΥΤΊΟΥ 68 
οὗ Οδ]Π|δὸὲ δηὰ Ῥεγϑδ (3866 οἡ ἢ. ἰ1. 22); Π6 
γγ48 αἴϊεγνναγὰβ Ὀδη ϑῃ6α τορεῖπεγ ἢ Η6- 
τοῦϊδ8 ΌὉΥ (αϊΐριϊα, ἴο ᾿υγοηβ, δηὰ ἔγοπι ΠθηοῈ 
τομιονθά ἴο ϑραδίη, ἤογα μα αἀἰοά, ([ὀὈδβορδιι8, 
“Αηϊ, χυϑ!. 7, 81, 2: " Β. 1.᾿ 1ἴ..9, ὃ 6.) 

ἐδὲ ἱἐείγαγεδ. ΤὨ5 Ἐ6Ὶ6 ὈΓΟΡΟΙΙΥ δἰ βρη ῆοα 
[86 τΌΪΟΓ οὗ ἐφ ΒΚρης ρατί οὗ αὐρα οι: δυῖ 
ΜΒ ΠΟΤῈ ΡΈΠΕΓΑΙΪΥ ΔΡρ]Ιεά, ἃ8 ἃ ἘΠῚ6 οὗἁ 
ΒΟΥΟΓΕΪΖΏΪΥ Ιηΐεγίοῦ ἴο ἰμαῖ οἵ Κίηρ, ἴο (ἃς 
ΤΌ]ΟΓ οὗ 4 Ρογίίοῃ οὗὨ ἃ ἰεγγοΥΥ. [τ νγᾶ8 
ῬΤΟΡΟΤΙΥ ἈΡΡΙΙοα ἴῃ [115 Ἰηδίαπος, ἕογ ΗἩογοὰ 
ΑΠΕΡΑ8 ΡἈΠΙΡ εαοῖ Βεϊὰ ἃ φυάτγίεγ οὗ 
τεῖν δ μβου 5 Κίηράοτῃ, ἴδε γσϑηληηρ δα] 
μαυϊηρ ὈΘΘΏ ΟΥ̓ ΡΙΏΔΙῪ δϑϑὶσπθὰ ἴο Ατοδοίδυβ, 
δηὰ αἴϊογισαγάβ γοδυςθά ἴο ἃ Κοπίδη ῥγουίηςθ. 
(δες [οϑορυβ, "Αης. ΧΥΪΙΣ, ὃ 4; ὁ Β. 1. ἢ. 
ό, ὶ 3.) 

2. Ἰδὶς ἐς “οῤη δὲ Βαρ!ν "1 Ῥτοτα [Κα 
ἶχ. 7 ἴἴ ἀρρδᾶγβ (πδὶ {818 ορίπίοη ἀϊὰ ποῖ 
οτὶ σίπδῖς νυ Ἡδεγοά, δυῖ νν85 δἀορίοὰα ἔγοτῃ 
ἃ Ῥορυΐϊαῦ τιπιουῦῦγ. τοὶ Μασ υἱῖῇ!. 1ς, 
ςοηρατοα ἢ Μαίθον χνὶ. 6, 85 ϑοπιο- 
{{π|68 Ὀδοη ἰηΐοεγτοὰ (παῖ Ηεγοὰ νγὰβ ἃ 84 - 
ἄυςοα. ὙΠΟ ἰηΐεγθηςε 18 ΟΥ̓ ὨΟ πηδδη8 ςεσγίδίῃ : 
γεῖ ἰἴ 18. Ροβϑί]ε [πὶ δ15 δἰδττηθά σοηβείεηοα 
ΤΩΔῪ δᾶνα ργοπηρίθα ἃ πηοπιθηϊαΓΥ οοηέεββίοη 
Ορροβϑὰ ἴο 8 παυίτυδὶ ἀϊϑ οὶ οί. 

8. ον Ἡεγοά δαά ἰαίά ῥοίά, Φ5..31 Ῥτοπὶ 
ςΒ. ἰν. 12 (εὐ Μασγῖ ἱ. 14) ννὲ ἰθράσῃ [δι ἴδ 
ἱταρσίδοησηεηῖΐ οὗ ἴμε Βαρίξίϑι ἴοοκ ρΐδος 
ΒΙΟΓΕΥ δείογο οὐγ 1 μοχὰδβ ϑοοοπά νἱϑιὶ ἴὸ 
ΘΟ Πεα, ἴῃς ἐνεηΐ οὗ νυ ποῖ ἀγὲ γτοοοσάοὰ ὈΥ 
δῖ. ]ὁδη, οἰ. ἱν. ]οΒη τνᾶ5 51}}} νην δἵ (8ς 

Τ᾽ τἶδὲ εἰπιε 4 ΗΠ ετοά τῆς (οΈΓΑΓΟΪ 4 Με Ἂ 
μετὰ οἵ τῆς ἔδπιε οἔ εβ8βι [ἧκες 7. 

2 Απά 5λἰά υπίο ἢ 5 βεγνδηῖβ, 1 ἢϊ5 
18. Ϊοῆη τῆς Βαρείβε ; Βς [5 γίϑεη ἔγοη) 
τε ἀςλά ; δηά τῃοτγείογε ΠΕΣ νΟΓΚΚ5 τ οσ, αν 

ὶ Ιἀο βιονν ἔογίῃ τῇδπιβοῖνοβ 1η ἢ] Π1. μάμῃ 
4 Εο᾿ Ηετοὰ δά ἰδἱά Ποϊά ου ἐχμιε 

]ομη, δπὰ θουπά Πἶπι, ἀηὰ ρας λέγε 'π Ὁ 

{{π|6 οὗ οὖν 1 ,ογὰβ [ἰγτὰ νἱβι ἴο ΟΔ]1|6ς (οἷ. 
χὶ, 2), Ὀυϊ ννὰ8 ρυΐῖ ἴο ἀδδίι Ὀεΐογε [86 οἵ 
1ἴ, ῬΓΟΌΔΟΙΪΥ 5ΒΟΣΕΥ Ὀεΐοτε ἴἰς δοίης οὗ ἴδε 
ἔνθ ἐπουβαηά, νος ἴοοῖκ ρἷδοὺ Υ αἴ το 
τἰπὶὸ οὗ {πε Ῥάββονοσῦ (Ϊοβη νἱ. 4). ΤΒἊε 
ἀιυγδίίοη οὗ [6 Βαρι πὲ 8 ἱπιρτγβοηπιθηϊ ΤΩΔΥ 
(πογοίοσε ὃδ6 σοοκοηθα 45 θορίηηϊηρ ἃ δμοτῖ 
τἰπι6 Ὀοίογε ἴ(δ6 ἔδδλϑὶ οὗ [6 [οννα, τηιοηΠοηρὰ 
Τοδπ τ. 1, δῃὰ 45 ἐπάϊηρ ΒΒΟΓΠΥ Ὀεΐοτε ἴ86 
ποχὶ Ῥδβθουεσ. [1 (Π6 ἤἔοσπιοσ ἔεαδὶ γγὰϑ ἃ 
ῬΆΒβουυ, ὙγΒΊΟἢ ΤΩΔΥ Ὅε πιδίηίαϊπεά οἡ ρἰδυ- 
β' 016 σγουπάδβ, [Π6 ἱτηρτγβοηπηθηΐ πηυϑῖ ἢλνὸ 
Ἰαδιθὰ δϑοιῖΐ ἃ γεᾶσ. [ξ, στ ὙΝΊΘβοῖεῦ δηὰ 
ΒΟΙΏΘ ΟἿΔΠΟΥ το γ Οοττἶἰς8, τὸ τορασὰ (ἢς 
ἔοαϑὶ οἵ Ιἴοδη στ. :, 85 Ῥυσίπι, ΟἿΪΥ ἃ τῃοηῖ 
νου ]ά εἰλρϑο δεΐτνεεη [15 δηά ἴΠῸ [ο] σης 
Ῥββουοσ, νυ μΐοῖ βθοτβ ἴο δἷΐονν ἴοο 8μοτῖΐ ἃ 
Ρεγίοά ἔογ ἴμοϑε βνεηξβ οἵ οὖγ 1 ογά 5 {π]γὰ 
ἸουγῃοΥ, νης ἸοΟΚ ρΐδος Ὀεΐοσε ἴμ6 ἀεαΐῃ οὗ 
]οη. Τβοβθα ψῆο, ψ ἢ} ὙΝ Ιοβοϊοσ, ἰἀθην 
[86 ἰουΏΟΥ οὗ Μαιίμπεν ἵν. 12 ἱι [μλὲ οὗ 
7]οΒὴηὴ νὶ. 1, ἰπβίεδά οὗ (μδὶ οἵ [Ἅδη ἷν. ἵ, δου 
ΟὨΪΝ ἰγεὰὲ ψνεοκβ ἔογ ἴμ6ὸ ἀυγαῦοῃ οὗ τῆς 
Βαρ( δι 5 ̓πιργϑοηπγηοης, νι ο ἢ ΘΘΟΙΏ5 ἰηςοη»-» 
δἰδίεηίς τ Μαγῖ νἱ. 20. 

8. ἐπ ῥγίον.}Ἱ Ἀσοογάϊηρ ἴο [ ϑερδι8 
((Δηϊ: χνυιῖ. ς, ὃ 2) ἴῃς ρΐδος οὗ [ομη᾿5 1π- 
Ῥηϑοπηλθηῖ νγὰ8 ἴπὸ Οδϑῖὶα οὗ Μδοβξγυβ, οἡ 
186 δουΐδεσῃ δουπάδιγ οὗ ΡῬεγξα. Βιυϊῖ ΒοΓα 
ἃ ἃ αἰ που ἴῃ τϑοοποϊηρ (Π8 δίδιοτηθηϊ 
στ 186 Δ5ϑογίο ἰῃ ἴΠ 6 βδάῖὴς ομαρίογ, [δῖ 
Μδοδαγυβ ννὰ8 βυδ)εςϊ ἴο Ατεῖδβ, [ες ἔδίμεσ- 
ἰπ-ἶανν, δηὰ δἵ {815 {1π|ὸ τῆ 6 Ἔποῖλγ, οὗ ΗἩ ἐγοά. 
1 Ὀοῖὰ 5ἰαίοπηθηῖϊβ ἃγὸ οοττοςῖ, ψγὲ τηυβῖ 
ΒΌΡΡοΚΒε [πεῖ Μδοδστσγιβ δὰ ἔγοτπι ἴῃ 6 
Πδηάβ οὗ Ασγείδβ ἴο ἴοβε οἵ Ἡεσγοά, ἴῃ 186 
Ὀγίοξ ἰηΐογνδὶ θεΐνγοθη (Πἢ6 ἀοερασίυγο ΟΓ  οσγοά 5 
σε ἴο ΠΕΡ ἔδίθου δηὰ 86 ἱπιργιϑοητηεηΐ οὗ 
186 Βαρ[ϊ5:. [ἰ ἰ5 1016 (πδὲ ἴῃς Ὀυιδῖη655 
νι ϊοὴ τοοῖς Ἡογοά ἴο Ἀοπὶς δἱ (1158 {ἰπὶεῸ 
δηά ἴῃ ΒΟἢ Βὸ δυσςεοάοα ([οβερδυ5, Αηξ. 
ΧΥΪΙ. 5, δ 1), τηῖξμς πᾶνε είσθη πἰπὶ [115 ἄςςε5- 
βίο οὗ [εγγϊίοεγ. (Οὗ ν εβεϊεσγ,  ΟΒγοῆ. 
ΘΥΠΟΡΒ.᾽ Ὁ. 221, Εηρ. ΤΙ, σθοϑο ξΈποΟΓαὶ 
Δύσυπιθηϊ ΠΔῪ ὃς δάορίοὰ ψἱποιξ σοηπηΐϊης 
Οὐγβοῖνεβ ἴο {Π6 εἐχαςοῖ ᾿ἰπιϊ8 οἵ ἢὶβ σἶσο- 
Βοΐοργ.) 

Ηενοάία..ἢ “ῊΐΒ νοπηδη ννὰ5 ἴε ἀδυρδίεσ 
οὗ Ατὶβίοδυ]ιι5, ϑοη οἵ Ἡοτγοὰ (δὲ Οτεδῖ, δὰ 
[Π6 εἰδῖογ οὗ ΗἩογοὰ Αγτίρρα, ἴς “ Ηογοὰ 
τς κίηρ" οὗ Δοῖβ χὶϊ, ᾿. ΒῪ ἴδε ἔίΒ συ  δἰάς, 
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Γ ςἘὮ. «:. 
4. 

χΣϑ. 
20. 

νυ. 4-ἰ14.] 

τίβοη ἔογ Ηεγοάϊδϑ᾽ βαΐκα, ἢἰ8 Ὀγοίῃοῦ 
ὮΠΠ1ρ᾽5 νές. 
4 Ἐογ Ϊ]οδη 84 υπῖο Πίπι, 71 18 

ποῖ Ἰαννίι! ἔογ πες ἴο ἢάνα ἢΕΓ. 
ς Αμὰ ψ δῆ ἢς ννου]ὰ πᾶνε ρυϊΐ 

πὶ ἴο ἀεδῖι, ἢς ἐξαγεά τῇς πλ0τ|- 
τυάς, 4 εςσδλιιϑε ΤΕΥ οουηϊαα ἢϊπΠ| 88 ἃ 
Ριορβμεῖ. 

6 Βυῖ ψβεη Ηεγοά᾿β ΙΓ ΔΥ ννλ8 
Κοερῖ, τε ἀδιυρῆτεγ οὗ ΗἩετγοαίδϑ ἀδησεά 
Ὀείοτε ἴῆεπι, Δηά ρἰελβεά Ηετγοά. 

 ΥΒεγεύροη ἢε ργοπιϊβεά στ λη 
οδτῇ ἴο ρῖνε μεγ νη δύθοανεγ 8Π6 νου ]ά 
αϑῖς. 

8 Απά 8ἢε, Ὀεΐπρ Ὀεΐοτε ἰπϑίγυςτεά 
οἵ πεῖ πιοίμογ, 8414, (σΐνα πὶς Ποῖα 
7οδη Βαρεϊϑε 5 πεδά ἴῃ ἃ Ἵμάγροσ. 

9 Απά τῇς Κίηρ᾽ ννϑβ ΒΟΓΓΥ : Πενεῖ- 
{Π61688 ἔογ τῆς οδίῃ᾽᾿ 8 8δἴκε, δηά τπεπὶ 

51. ΜΑΤΤΗΕΙ͂ν. ΧΙΝ. 

ν ς ἢ 8641 τ ἢΐπὶ δἵ ποδί, μα σοη,- 
τηληάοδά ΖΓ ἴο δὲ ρίνθη ἦ47. 

ΙΟ Απά δε 8επῖ, δηά δεμπολάε 
]οη ἴῃ τῆς ρεγίβοη. 

11 Απά 8 Πεδά νγᾶβ Ὀγουρῆς ἰῃ ἃ 
σδαγρεγ, δηά ρίνεη ἴο {πΠ6 ἀΔπ156}: δηά 
886 Ὀτουρῆς :ὲ ἴο ΕΓ πιοίθεγ. 

12 Απά δῖ8 ἀΐβοῖρ]ε8 σδπιθ, δηά 
ἴοοῖ ὑρ (Π6 θοάγ, ἀπά δυτίεα ἰτ, ἀπά 
νγεηϊ δηά το]ά [εβιυ8. 
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11 ΔἸ ΎΝεη 6818 Πεαγὰ οὐ ἐΐ, ἢ δ ἃ Μαιὲ 6. 
ἀεραγίεα τΠδηςς ὉΥ 5810 ἰηΐο ἃ ἀδβοτὶ ζζχες. το. 
Ρίδλοβς ἀραῦῖ : ἂπά ψἤθη (πὰς ρεορὶε 
δὰ πεαγὰ ἐλεγεοῦ, τ ἐΟ]]ονγεὰ Πϊπὶ 
οη ἰοοϊ ουἕ οὗ τῆς οἰε8. 

14 Απά 7εβιι5 ψεηῖ ἔοστῇ, δληά ἂν 
ἃ ρήεας πιυϊεἰτιάθ, δἀηὰ ννᾶ8 τπηιονεὰ 
νυν σοπιραϑϑίοη τονγαγά τπεπι, ἀπά 
ἰα Ὠεδλὶ εὰ {πεῖς διοῖ. 

τΒετγεΐσε, 5:6 ννᾶβ πἷθοα Ὀοῖα ἴο ΡὮΣΠΡ δηά ἴο 
Ἡετοά Αμῇραβ, δά ἴμι18 θοΐα ΒΟΥ τ λγτίαρ 5 
Ὑ6γῈ ὑπ ϊλυνίυ] ΌΥ ἰπέεσεηςς ἔγοτῃ 1,ενϊζ. χυη], 
11. ΤὨ5 ἰδνν, Βονγενεγ, γγᾶ5 δυΐ Π{{|6 γτοραγά θα 
ὉΥ ἴδε ἔαπιῖγ οὗ Ἡεγοά. (δεε [}οβερμι5, “Δπὶ᾿ 
ΧΥΙΙ. 5, ὃ 4. 

8. Ρρδιβ. Νοῖ Εἰς τείγαγοῖ, θυξ δηοίβοσ 
δοὺ οἵ Ηετοά τὰς Οτεδέ, Ὁ. Μαγίδιηπο [ἢ 6 
ἀδυρδῖον οὗ δίπιοη ἴμε μὲσ ῥγίεδί. Ηδ νγῶϑ 
ἐἰοϊημοτιτοὐ Ὀγ 8 ἑλίδον, δηὰ ᾿ἱνοὰ ἴῃ 4 ὑχγί- 
γαῖς βἰαϊΐοη. (5εε [οδεριυ8,  Β. Ϊ.᾽ 1. 30, ὃ 6.) 
ὙΗΒ ῬΏΣΡ 15 οδι θὰ ὮΥ ΪΟβαρβι8 δ ΡΥ 
Ἡετοά ; θυΐ μἰ5 θείης οοπιπιοη ἴο Οἴβετγβ Ὁ 
[Ὡς ἔτη, μ6 ΠΊΔΥ͂ 4150 μᾶνς μδὰ ἃ ἀϊβίηριυ 5}- 
ἴὴρ πδηιο, ᾿ἶκα μἷ5 Ὀγοίποσ Ηεγοά Απερα8, ὈΥ 
δὶς 6 18 Ποτὰ οδ] θὰ, Ὑδογα 15 ποίδίης 
ΤΩΟτΟ ΟΧΙΓΔΟΓΪΠΔΤῪ ἴῃ ἴδετε θείην ἴννο ῬΈΆΠΠΡ6 
ἴπ [5 ζτγ ἴμδη ἴῃ ποτὰ θείην ἴνοὸ Απι-» 
Ῥαΐετϑ. 

4. "ἐς ποῖ ἰατυμ. Νοῖ ΟΪΥ οπ δοοουηῖ 
οὗ μοῦ τρλυτίδρο νἱ ΡὮΠΡ (866 1,ον]ξ. χνῖ!. 
16, χχ, 21), θυϊ 4'ςο θεσαυδβε δοῖδ ῬἈΠΡ τΠ6 
Ὠυδθαηά οὗ Ηοτοαϊαβ, δηᾶ (ὃς ἀδιυρδίοσ οὗ 

{με νἱε οἵὗὁἨ Ἡεγοά Απέραϑ, ννετε 50}}} 
ἸὩϊνίηρ. (δὲὲε [οϑερδυβ, "᾿πί. χυῇῖ, ς, ὃ 2, 4.) 

δ. δὲ «υομϊά δαυε ρι δίνε ἰο ἀεα:.1 ΤΒΟΤΟ 
15 ΠῸ Οηΐδϑπὶ Ὀοΐννοοη [58 δίδίοηθηϊ δηὰ 
τὲ οὗ Μαγῖκ νἱ. 19, 2.6. ὙΠεῖῈ ψγ»ὰϑ ἃ 
δἴγυξρίε ἰη Ηοτοῦ δ τηϊπὰ δεΐνθθη ἢἰ5 ἀσϑῖγα 
ἴο τεσῆονὸ ἴῃ τηδῇ ὑῦο δὰ τορυκοα [ἢ 5 5ἰῃ, 
διὰ ἴ6 τοϑσίσγαϊηϊηρ τηοίνοβ, ΡΑΓΕΥ ἔγοτη ἴδαν 
οὗ ἴῃς ρΡϑορῖε, ὑΡαυΓῪ ἤγοπι [ἢ 6 ψπϊοἢ, 
ἰῃ δὶ5Β Βοιῖζοσῦ τποπλθηΐβ, ἢ ἙςουἹὰ ποῖ ΠΕΡ 
ἔεεϊης ἴον ἴδε Βαρίϊ5ὲ πἰπιϑεῖ. 8:. Μαῖζμεν 
1175 τλογε βίγεϑα οὔ οὔς δϑρεςῖ οἵ ἴμεϑε σοῦ" 
Βἰςίης ταοῦνε5, ϑι. Μαγκ ου ἴδε οἴβεσ. 

6. Ἡεγοα" ὀγεδάαγ.} [ἰ ἰδ ἀϊδρυϊοὰ ἩΠΘΊΠΕΥ 

[815 ἐχργοββίοη ἰ5 ἴο ὃὉ6 υπηάεγβίοοά Ἰΐ 
οὗ (86 οὐ ψφέμμϑὶ οὗ Ἡογοάδβ διτίι, οὐ ἤρυ» 
ΤΑ νΕΙΥ οὗὨ δαὶ οἵ Ηἷ5 δοοεβδβίοῃ ἴο ἴμε ἴῃ γοπα. 
ΘΟΠΊΘ ἱηρεηΐουβ ἀγζιπεηῖς ἰῃ ἕδνουσ οἵ (ἢς 
ἰαιίοσ ᾿ηἰογργείδτίοη ἂγὸ δάνδηςθα ὉΥ ἊΝ ἰεϑεῖὶοσ 
( (ὗν ἐπ οδξ κα 266, Εηρ. ΤΤ.), ΒΟ 15 ζοντο 
ὈΥ Τἰβοδεπαάοτγέ (΄ ϑγΏορβ. Ενδηρ. ἢ. χχχίϊ. 
δὰ Εά.). 
ἐδ ἀσωρδίοῦ 9 Ἡογοάϊα..}1 ϑαίοπις, (ῃς 

ἀδλιρηίοῦ οὗ Ηεγοάϊαβ ὈὉγῚ ῬὮ ΠΡ. ὅ8ὅ1|ὲ νγᾶβ 
αἰογινναγὰβ τηδλιτίοα ἴο ΠΥ ὑποὶς ἈΠ τῃς 
τοῖγγοῦ, δηά, ἀἔῖον ἢ158 ἀδδίι, ἴο Απίραΐοσ [6 

Ρ Ὀγοῖδεσ οὔ Ηεγοὰ Αγτίρραᾷ. (8εε [οϑερμυ, 
Αηζ’ χυῇ!. 5, ὃ 4.) 

8. δείπφ ὀφίογε ἱμαϊγμείο.} Ἀδίδοῦ, Βοΐη ας 
ἐποεϊᾳεςοᾶ. ΟΥπηπι, προβιβάζω, ἰηςοϊῖο, ἰη- 
διϊχζο. ὅ6ε6 ηοί6 οὐ Μδσκ νἱ. 24φ. Ἐ. Ὁ. Ὁ. 

10. “4πῶ4 δὲὲ “επἰὌ.ἢὕὉἡ ὍΤΠΘ Ὡδιτδίνα ἱπΠΊ|ρ}165 
ἴδδὲ Ἡετγοὰ νν8 δἱ [5 {{π|6 γοϑίἰπρ οἷοβο ἴο 
ΘΕ ὑνκος οἵ ]οπη᾿ 8 ἱπιργίϑοπιηεςηΐ, οἰἴπεσ δἵ 
Μδοδγυβ οὐ [11125. 

11-20. ΕΈΕΡΙΝΟ ΟΕ ΤῊΕΞ ΕἸΝΕ ΤΗΟΌΒΑΝΌ. 

18. ὕδει ὕετι δεαγά φΥ 1.1 ὙΠ18. ἱπέε}}}- 
ἔθῃςο βϑο5 ἴο μάνα διτινθα βἰπλ} } Δ ΘΟ ΒΥ 
ψἢ τΠ6 τεΐυστῃ οὗ (6 Ὑ νεῖν ομὰ ἐμοὶ 
ΤηϊβδίΊοη. (δεεὲ Μακ νἱ. 32ο; 1κ6 ἰχ, 10.) 
ΤῊ σοροσῖ νμο ἰἀοηςἰ θὰ [6505 νυ ΪοΒη 
ταυδβῖ ἴᾶνο διίβεη δηὰ ὕθθη δάορίεά ὈΥ̓ Ηετοὰ 
ἱπηπηοαϊαζοὶγ αν ἴΠ6 Βαρ( 5.5 ἀεαίῃ. ΤᾺ 8 
διβρίςίοη οὗ Ηεογοά β, οουρἰεὰ ψῖἢ} 15 ἀοϑίγα 
ἴο 866 [6505 (1Κκὸ ἰχ. 9), ψουϊὰ ἔυγηΐϑ ἃ 
ΤΟΆΒΟΏ (ΟΥ̓ ΟἿὟΓ 1 οὐδ τὶ πάγανίην Η π]96} 
ἴτοτι ᾿ἷ5 ἀμ η! ΟΏ8. 

ἑμίο α ἀφεγέ ῥίαεο. 8ῖ. ΓΚ ορεαῖκβε οὗ 
ἴἰϊ ἃ5 “4 ἀεϑετῖ ρἷδος δοϊοηρίηρ ἴο ἰδ6 (ΕΥ̓ 
οαἰἸοὰ Βειμϑαι 4. Τα ννὰβ ἰῃ [ἢ σΟΙΠΕΣΥ 
οὗ Οδυϊοηϊβ ἰῃ [86 [οἰ ΓΆΥ ὮΥ οὗ ΡΒ ρ, 



᾿ό 

ἐ Μαεὶς 6. 

ἦξμο 6. ς. μἷ8 ἀἰδοῖρ᾽ε8β σάπια ἴο Πΐπὶ, βαγίῃρ, 

51, ΜΑΤΤΗΕ ΜΝ. ΧΙΨΝ. 

Ις ΦΓΑμπά ψἤεη ᾿ἴ νγὰ8 ενεηΐηρ, 

ΤῊϊβ ἰ8 ἃ ἀσβοτῖ ρίδος, ἀπά τῆς {ἰπ|λῈ 
18 ΠΟΥ, ραϑῖ ; βεηά τε πλυ είτε ἈνγΑΥ, 
τας ΤΠΕΥ ΠΥ ρὸ ἱπῖο ἴῃς ν]]άραϑ8, 
δηὰ ὈῈῪ τΠαπΊβε]νε8 νἱοίιδ8. 

16 Βυϊ [6815 8β4ἰά υπῖο τῃεπὶ, ΤΕΥ 
ποεὰ ποῖ ἀερατῖ ; ρἶνε γε ἴΠαπ ἴο δδῖ. 

17 Απά {ΠἸῸΥ 54 υηῖο Πΐπι, γε 
ἢᾶνε ἤεγα δυῖ ἔνε ἰοάανεβ, ἀπά ἴνο 
ἢ5}168. 

18 Ηε «14, Βηηρ τδπὶ ΠῆεΓ ἴο 
ΠΊ6. 

19 Απά ἢε οοπιπχαηάςά τῆς πλυ}τ|- 
τυάς το 811 ἀονγῃ οἡ [ἢε ρταβθ, δηά 
ἴοοκ τς ἔἢνε ἰοᾶνοβ, δῃά τῆς ἴνο 

[ν. 195-22, 

ἤ5Πῃε8, δηά ἰοοκίηρ υρ ἴο Πεάνεῃ, ἢς 
δ]εβββά, ἀπά Ὀγακε, δῃά σανε τῆς ἰοᾶνεβ 
ἴο ἡἐς ἀϊθείρ᾽εβ, δαπὰ τἢς ἀἰϑοῖρ 8 ἴο 
τῆς πιυϊϊταάς. 

20 Απά {Πεγ ἀϊά 41] εδῖ, ἀπά νγεῖς 
Π]1εἀ : δηά ἐπ εῪ ἴοοκ ὑρ οἵ τδε ἔταρ- 
πιθηῖ8 τΠδῖ γοπιδίηςὰ ἔνγεῖνα Ὀαβκεῖβ 
4}. 

21 Απά {Πεγ {παῖ Πδά δαΐθῃ γαῖα 
αῦουξ ἔνε τῃουδαπά τπηεη, δβεδίής 
ννοπιεη δηά σἢΙ]άτεη. 

22 ἢ Απά 8ιγδὶρ να |[εϑ0ὺ8 σοη- 
δἰγλίηθἀ ἢ 8 “ἀἸ8ς!ρῖ6ε8 ἴο ρεῖ ἱπῖο ἃ 
βῃ1Ρ0 ἀπά ἴο ρὸ δείοτε ἢΐπι υπῖο τῆς 
οἴδεῦ 5:46. ννῆ]]ς ἢς βὁεῆς τῆς πιυ]τὶ- 
τι 465 ΑΥΑΥ. 

16. 26ε ἐν ἐς ποαὺ ρα.1.} 1.6. ἴῃς πιο οὗ 
ΔΔΥ 158 ποῦν ἰδῖβ. 

16. χίυε γε ἐδε». Ἐτοτὰ ἴδ6 τιοσγο σηϊηαΐα 
δοςουηΐ οὗ [85 τηίγδοϊο γίνε ὉΥ 851. [οῃη, 6 
ἰδαγῃ δαὶ ἴπ686 ννογά8 ψοσο δὰ [ο 
ῬΏΠΙΡ, δηὰ τπδὲ [86 ΤΕΡΙΥ ἴῃ γεγβα 17 Μ ΔΒ 
τηδὰθ ὉΥ͂ Αηάτγον. 

40. μυείυε δα. ἀε..1 ὙΠῈ ψοσγὰ υϑεἀ ΒΕΓ 
δηὰ ἴῃ τῇς 16] ρίδοθς οὗ ἴμς οἵἴβεσ ἴπγος 
ξοβρεῖβ, δῃὰ γοηδεγεὰ δαωυζοξ, 15 ἀϊβεγθης ἔτο πὶ 
1ῃαἴ οπηρὶογοὰ ἱπ {πΠ6 δοοουηΐ οὗ ἴδς ἔξεαπν 
οὗ ἴτε ἔουγ ᾿πουξαπά (Μαεῖϊ. χν. 27; Ματκ 
Υἱἱ. 8). ὙΠῸ ἔοιπτηοῦ ψογά (κόφινος) ἰ5 ἃ 
δαβκοῖ ιἰδοὰ ΟΥ̓ ἴπ6 ἴενγβ ἴῃ ἔγάυθ! !ηρ ἴο 
δοϊὰ τοῖν ἔοοά. (866 [υνεηδὶ, 11}. 15 ; νἱ. 542.) 
ΤΙο ἰαἴΐος ψνοσγὰ (σπύρις) ἀεηοῖεβ ἃ ἰαγρα 
θαβκεῖ οςαραῦϊε οἵ Βοϊάϊηρ ἃ τηδη 5 θοαυ. [1 
8 [6 νογὰ υϑοὰ ἴῃ ἀοδοσδίης [ἢ Θβοδρα οὗ 
5, Ῥδυὶ (Αεῖς ἰχ. 25). Το σοπείδηϊ οὔ- 
βεγυδποο οὗ [ἢϊ5 ἀϊδιπςτοη, το ννοιὰ ργο- 
ΒΑΡΙΥ πᾶνε Ὀεεῃ ἰοδὲ ἰὴ ἴδε ἰγηβιηβϑίοη οὗ 
186 πατταϊΐνο ἴο ἃ παιταίΐνε αδἕ [πιγὰ οὐ ἔουσίῃ 
μδηά, 866π|5 ἴο πιδγῖς ἴμ6 ἱπηργοββϑίοη ργοάυςοά 
οὐ ἴδε τηϊηά5 οὗ ἐγο- νυ 658685 δηά ἴῃς ἰοττηδ- 
Ὄοη οὗ ἴδ ἰοχὶ ἔτοπὶ ἱταγηθάϊ δῖα [Θ5ἘἸΠΊΟΏΥ. 

41. δεείάδ τ«ὐονοη ἀπά εδί γεν. Ῥτοΐδββου 
ΒΙυηΣ ποῖϊοε8 ἃ γοπιάγκαῦϊε ἰηάϊοαῖίοη οὗ 
ἀπ δηὰ δοσυγαου ἰπ [88 παγγαῖϊνα, ὕγδ- 
δοηϊοά ὮΥ ἴπε σοπιραγίβδοη οὗἁ ἴθ ἄδονὲ ἐχ- 
Ῥγοβδίοη σἱτ [ομη νυἱ. το (Βίυηϊς, “Ὁπάς- 
Γ (οἰποϊάδηςοβ, ἱν. 12.) ΤΠ πνογά γιθη, 
ὙΠΟ ἢ Τσουγϑ ὑσῖος ἴῃ οὐιγ [Γδηϑατίοη οὗ ἴῃς 
Ἰαῖοῦ σεσβα, Σεργεδθηῖβ ἔνῸ ϑοραγαῖο νογάβ ἴῃ 
[6 οτἱρίηδὶ, τῆς ἤγϑι (ἀνθρώποι) εαυϊνα]οηΐϊ 
ἴο 2εοῤίε; ἴμο βεςοπά ἐχύοι ἱπηϊῖεα ἴο [ἢ 6 
Τηλῖς 5βδοχ. ΤῊὨΪΐβ νου] τόμον: μὸν ι ἐρήξυ τς 
δλὶ βορασγαΐοὶυ (1 Ἴσοϊηρβηΐθβ οἵ ΠΑ, υΚὸ ἰχ. 
14),50 85 ἴο ᾿" ΘΆ5ΠΥ πυπηθεγοά, νὮ]]6 {86 
ποτθη δηὰ σπ]ἄγεη ννοσὸ οἴπογνη5ε ἀἰδροβοά 
οὗ ΤΠ15 δυγδηροηθηῖ, ΟἿ ἐπ γγεά ἴτουῃ 
δῖ. [ὁΠ, ἰ8 αἀἰγες ΠΥ ππφεγίεά ἷγ δῖ, Μαϊίζμοεν. 

22. ΤῊΘ παγραῖίνς ἔτοηι [8 ροϊηΐ ἴο ςἢ. 
ΧΥ. 12 5 ῬΕΓΌΪΝΑΓ ἴο 81. Μαῖζῃενν δπὰ 5ιῖ. 
Μαγκ. 8ι:. [λΚ6 οπκῖϑ 41} ἴπ6 ὁσουττεηςες 
δεΐνοοη (δε δοάϊης οὗ ἴα ἤνε ᾿Βουβαηὰ δ 
(δς ςοηξεβείοῃ οἵ δῖ, Ρεῖοσ. 

212-316. ΤῊΕ ΚΕΤΌΚΝΝ ΤῸ ΟἘΝΝΕΒΑΒΕΤ. 

22. μπίο ἐδὲ οἱδὸν “ἰά6.}1 81, Ματῖκ δάάς, 
“ {ονγαγ 8 Βει 531 44. ὍΠ15 ἱπιρ] 168 [6 εχ- 
ἰβίθηςε οὗ ἃ ϑεςοηά Βειϊ δαί οη [Π6 νγοβίοτῃ 
βίοσγε οἵ ἴ8Β6 ἰακ πρᾶγ (δρογηδυπι, ἀϊσηςϊ 
ἴτοπὶ Βειβαϊ δ [015 αἴ ἴμε πιουῖ οὗ [δε 
ἰοτάδη. ΤῊε εχιβίεηςε οὗ ἃ ξεοοηά Βειββαῖ ἃ 
15 ον ὑρολϑᾳ ΕΥ̓͂ [οδη χίὶϊ. 21, ψο ϑροᾶκβ οὗ 
" ἰὰα οὗ ΟΔ])166," ψ οτοαβ Βειπϑαϊ ἃ 
1183 ννᾶβ ἰηὴ Οδυϊοηϊ5, ἀπ νου ὃς 
ΓΒ σοηδγπιοὰ ᾿ἢ να οου]ὰ γυκῖ (ῃς 5ἴδλίθ- 

τηθηξ οὗ δεεϊΖεη᾽  ἰηοἸτηδηῖβ, νἢ0 ζανς ἴῃ6 
Ὠδὰς Βάϊ-ϑζαίἀα ἴο Κῆδὴ Μιίηγεϊ αδἱ {πὸ 
ὩὨΟΓΙ ΠΟΤ ΘΧΙΓΟΤΏΠΥ οὗ [86 Ρἰαίη οὗ σεῃηο- 
βατεῖ. (Οη [ἋΠ|8 ροϊηΐ σοηρατε ΒΟ ΙΠ5Οἢ Β 
4 ἈΘΘΟΑΓΟΪΟ5,᾽, ἴ1|., 296, ψ ἢ ΕΠ ΟΣ 5 ὁ Οοο-» 
ΕτΑΡΩΥ οὗ Ῥαϊοβίίης, ἴϊ. 2όρ, δΔηἀ 8εεὲ ῃοῖς οὔ 
Μασκ, }. ..) Ὑεῖ ἴἴ 15 ποῖ δὺϑβοϊ υἱοῖυ πϑοθ5"» 
ΒΑΙΥ ἴο δάορῖ 1τΠ15 ΠΥροίμοβίβ. [ νὰ 8ὺ 
Ροβα [δαὶ (86 ἀεβετὶ Ὀεϊοησίης (0 Βοιηβαϊηα 
νν25 ἂἃϊ ϑοπο αἰδίδηςε ἔγοπι ἴΠ6 οἰτγ ᾿ς  Υ δηὰ 
Οἡ [6 οαϑίογῃ δῆοσε οὗ ἴπ6 ἰακο, ἃ νδβ89ε] 
δλΠπρ τῸπὶ ἴπεηςε ἰονναγὰβ ἴΠε ΟἸΕΥ αἱ ἴδε 
τοι οὗ [6 Ιογάδη ὑνουὰ 4͵8ϑὸ 5341} ἰὴ (6 
ἀϊγεσιτίοη οὗἨ ἀδρεγθδυπὶ (}οἰη νἱ. 17), δὰρ- 
Ροβίης ἴῃς ἰδοῦ ἴο ὕες διτυδϊοα οἡ (δ6 5[ἴ6 
οὗ τπιοάεππ ΤῸ] Ηὐπι, (86ὲ οἡ ςδ. ἵν. 13.) 
Το ἐχργοββίοη, “ Βειῃβϑαϊάδ οὗ Οδ]ηες "ἢ ΤΏΔΥ 
δε εχρίδἰπεὰ ᾿ξ ψγὲ ϑιρροϑθε [ἢ6 οἱ ἴο Βᾶνε 
Ὀεεη εχίεπάδα ἴο ὈΟ( 5ιά65 οὔ ἴτε [ογάδῃ. 

Οη [5 ΒΥροίθϑβ, ννεὲ ΠΊΔΥ βϑυρροβε [Πδὲ 
[δε ἀϊϑεῖρ]ε5 53α δὰ ουγατά5 (δρογηδυπι, κοορ- 
ἴῃ) ΠΟΥ [86 βῇῆοσο, ἰηϊοηάίης ἴο τοις αἵ 
Βειπβαϊάδ «δηὰ ἴδκο ἰη {ποὶς Μαςῖοσ, ψὯο 
νου] οὐπογννίϑε πᾶνε ἴο σγοββ (86 [ογάδῃ ἴο 
ἦοῖη ἴδει. Βυῖ 848 ἴ!ς νὰ νγᾶ5 ὉΟΘΙΓΑΓΥ͂ 
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ν. 23--.ς-33. 

23 ΤΑπὰ ψἤεη δος δά βεπὶ τῆς 
τηυϊτετὰἀ68 ἄνγᾶγ. ἢῈ ὑγαπῖ Ὁρ ἱπίο ἃ 
τηουπίδϊη ἀραγί ἴο ὈΓΔ : ̓δῃηά νγῆεη 
τῆς ἀνεηΐπρ νγὰ8 ςοηΊ6. ἢς γγὰ8 ἴΠεΓα 
αἰοης. 

24. Βυῖ τῆε 810 νγᾶ8 ποῦν ἰη τῆς 
τυϊάβε οὗ τῆς 564, τοβ5εἀ νυν» ἢ γγάνα8 : 
ἔογ τῇς νυὶπά νγᾶϑ σοΠΙΓΔΓΥ. 

2ς Απά ἴῃ [δε ἐουγῇ νχαϊοὴ οὗἉ τῆς 
ηῖρῆς [6505 σγεπξ ἀπο {Π6π|, νναϊ κίηρ; 
Οη ἴδε 5868. 

26 Απά τψῆθη τῆς ἀϊΐδβοὶρ]68 880 
Βῖπι νγαϊκίηρ οἡ ἴῃς 868, ΠΟΥ σγετα 
τοι δ] 6ἀ, βϑαγίηρ, [τ ἰβ ἃ βρὶπί; δηά 
πε γ οπδά ουῖ ἐν ἔεδγ. 

27 Βυῖζ ειγαίρῃηςνναΥ ε8ι8 βρᾶκε 
πηἴο ἴΠ6ηι, βαγίηρ, Βε οὗ ροοά ΤἤδεΓ; 
1015 1; θεὲ ποῖ δἰγαίά. 

28 Απά Ρεῖεγ δηϑυγεγεά ἢϊπὶ δπά 

ΠΟΥ οοὐ]άὰ ποῖον απ αἱ Βειβεβαί δ ποσ δἱ 
ς ὕγὰ, Ὀυϊ τόσα οδτγίθα οὐ τοναγὰ [ἢς 
Ρδιῃ οὗ σϑη σδβετα {πον ἰαπάεά. (866 
ὙΓΒοιϑοηβ “ἼΤΒο 1 δηὰ δηά (6 Βοοκ,᾽ ΡΡ. 
360, 372.) 

48. ευδέη δὲ δαά “ἐπὶ ἐδὲ τη δε ααυαγ.} 
51. [οδη τοϊδίος {818 ἱποίδηϊ τόσα οἰσουτη- 
ϑίδης14}}7γ. Ουτγ 1 οτὰ ρατίοὰ τοῦ ἴΠ6 τυ }- 
ἴυἀς ννῆεη Ης ρετοεῖνοα {παῖ [ΠΟΥ τυϊβῃ θά ἴο 
τπᾶκο πη ἃ Κίηρ, θείης σοηνίηοεα ΕΥ̓͂ [Ἐς 
τηῖγδοϊο (αἴ Ης νγᾶβ [πὸ Μοβϑίδῃ, 

ἐπίο ἃ "ποιμίαϊκ.) [ΛΊΟΓΔΙΥ, “ἰπίο {πῸ 
τηουπίδίη," ἐς. ἴδε τηουπίδίποιυβ ραγὶ οὗ (δαί 
τοξίοη. 

«αὐδέεη δὲ εὐυεπῖηρ «Ὑα,. εο;56.} 1.6. ἴὴ6 
δοοοῃὰ δυθηϊηρ, δῆον βυηϑεῖ: ἴῃς δνοηΐηρ οὗ 
ΨΕΙ͂ΘΟ 15 15 ἴπε ἢγϑί ουδηΐης, ἔγτοστῃ ἴπα ηϊηῖῃ 
᾿ρυγ {11 ϑυηδεῖ, (Οοπὶ τ Ὄχργεβϑίοη 
“Βείσοε (Π6 νψο δυοπιηρβ," Εχοά. χὶΐ, 6, 
τοδυξίηδὶ γοηδοτίηρ, Δυϊπογιϑοὰ Υ᾽ ἐγδίοη.) 

26. ἐπ ἐδε ἡουγὶδ αυα!οδ.1] ςοογάϊηρ ἴοὸ 
δε Ἀοπιδῃ τηοάδ οὗ γοοκοηΐηρ, ΌΥ νΒΙΟἢ τῃ6 
ἰρηϊ τῦᾶϑ ἀϊν  ἀθαὰ ἱπίο ἔουγ νγαῖσῃοδ, φηυ πι6- 
ταῖοα Μασγκ χὶ. 21ς. Τα [ἐν οὐ ΊΠΔ}} 
δά ἴδγοε τυδίομεβ (8εεὲ [υὰξ. υἱϊ 19), δυῖζ 
αἴτεν {πεῖὶγ σοηαισβῖ ΟΥ̓ ΡΟΙΡΕΥ ΠΟΥ δαορίεά 
πε Ἀοχιδη τποάε οὗἉ γεςκοηίηρ. (δεὲ ΝΥ 16- 
ϑείεσ, " ϑυῃορβϑίϑ, Ρ. 371, ποῖε ; Βηρ. Τα.) 

46. α “ῥῥν 1.7] 1,μἰἴογα γ, 4 ῥβδηΐδθηι οὗ 
δρραγ!οπμ. 

28. “454 Ῥείον'" σπϑαυεγεά. ΤΉΪ5 ἱπεϊάἀεηΐ 
ἷς ἠδιταῖοα ὈΥΓ 8ι, Μαῖζπιον δίοης; τπουρἢ 
(6 οδγϊοῦ ρατί οὗ [πὸ παγγαίίνα 18 Ἰουηὰ ἰη 
δῖ, Μεσκ δηὰ δί. Ϊ]οῆη. ὙΠῸ ἱποίάθης 18 
γυΐΐζε ἰῃ ψἢ δι. ΡῬεΐετ Β οαγδςίογ, 

51. ΜΑΤΤΗΕΥ͂. ΧΙΝ. 

βαὶ(, 1, ογά, [Εἰς ὃς ἔδοιι, ὈΙ4 πα σοπης 
υὑηἴο ἴΠε6 οἡ ἴα νγαῖεγ. 

29 Απάϊδιε 8414, ὕοπιε. Απάὰ ψῆξεη 
Ῥεῖεῦ νγᾶ8 οοῖῃς ἀοννῃ οὐἍ οὗ (ἢ 8810. 
δε ννδικεά οὐ {6 νυδίεσ, ἴο ρὸ ἴο 
εϑιι. 

40 Βυὶ ψπεη ἢς 87 τὴ6 ψἱηά 
"θοϊβίεγοιιβ, ἢς ννᾶ8 αἰγαϊἀ ; δηά 

8ᾶγ6 [Ὡδ. 
41 Απάϊπηηβαϊδίεὶν [εβυ8 5 γε εὰ 

[οστἢ λὲς Παπά, ἀπά σδυρῆς ἢΐπι, ἀπά 
844 πηῖο Ὠΐπι, Ο τποι οὗὨ ᾿ἰππ|ς ἔτι, 
γνῃεγείοτε ἀϊάϑε του ἀουδι 

22 Απά ψβεη {ΠῈγ ννεγε σοπς ἱπῖο 
τῆς 58]. ἴῃς νἱηά σεδβεά, 

23 Ἴδη Π6γ τῆδὲ νγεῦα ἴῃ τῆς 
8Π1Ρ σΔΠ16 ΔΠ4ἃ νγογβηϊρρεά ἢϊπ|, βαυ!ηρ, 
Οὔ τ, τποιι ἀγὶ τῆς δοη οὗ σά 

οχδ δ ηρ ἴΠ6 Ξαπιο σοηβἤάεξηςο δηὰ ἴῃ 88πὶ6 
ΘΑΣ 86 ννὰ8 δεγναγάβ δον [ἢ 

93. ἐῤέὲέ δον {ΠΡ} ΤῊ 5 ἰ5 [ἢ6 ἤγδὲ ὁσοᾶ- 
δίοῃ γεςοσάθα ὉΥ 851. Μαίμον, οὐ ψυλῖοῖ (ἢ 5 
ὉΠ|6 5 σίνοη ἴο οὺγ 1οσὰ ΌΥ πρῆ. [Ι͂ἢ ἴδὸ 
ῬΤοπιρίαιίοη ἴἴ 18 οπηρίογεοα ὈΥ {πε Τειρίογ 
(εἰ. τν. 3, 6), ἀπά δραίη ὉΥ͂ ἴῃς 6Υ]] βρίῖ (ςἢ. 
Υ111. 29), ΗἮονν [18 ὀχργοβδδίοῃη οδηῖθ ἴο ὃς 
υδεα ΟΥ̓ (Ποδ6 ἴο ΨψὨοηΊ 1 18. ἤεγα δισ δυιοά, 
ἰ8 ἃ υσδίίοῃ οὗ δοπῖα ἀϊβῆσυ γ. Νο ἀουδὶ 
ἴῃς ἀοςίτίης οὗ ἴπε Ὠἰνίης ϑοηβεὶρ οὗ ἴδ6 
Μεβϑίδιι 15 οοπίδιπθά ἴῃ (86 ΟἹὰ Ταβίδπιθηϊ 
(5εε δβρθοῖδ! νυ 8. |ϊ. 7, δηά οἴ. Π 4ῃ. 1, 25), 
Ὀυΐ {πόῖὰ ἰ8 ηο ενἰάσηος παῖ {Π6 πιδἱοσϊ 
οὗ [6 [εἐνν8 οὗ {Π|8 ἀδὺ πὰ εἰ!οἰϊοἀ (15 (συϊ 
ἔγοτῃ τ οὶσγ οὐ ϑοτρἔιγοβ ; ἀπά [πο ἰ5 ροεί- 
εἶν, ονυϊάορησο [παῖ δἱ 4 ἰδίε ρογίοά {ΠΟΥ 
ποτοῦ δοκπονοάκχοα [μ6 αἰϊνίπο οτγὶ ίη οὗ [6 
Μοββίδῃ ποῦ γᾶνε Ηΐπὶ 16 Ὡδπιὸ οὗ ϑοὴ οὗ 
Οοά. (δες ἐυϑῦπ, “Ὁ 18]. οὐτὶ ΤΙΥΡἢ.᾽ ς. 49; 
Οτΐζοῃ ο. (εἰβ. 1. 49.) Οη ἴδε ψδοῖὶἊς ἴα 
ΒΘΘΠ5 ὈΓΟΌΔΟΪΘ (Πδὶ ἴπΠ6 Δρρεϊ]διίοη σου]ά ποῖ 
μᾶνθ Ὀδεη ἀογίνοα Πποτῃ ἴδε συγτοηῖ ἰδησιιαρα 
οὗ ἴδε ἀδγ, Ὀυΐ πχυδῖὲ να ἀγίβοη το 1ῃ6 
τοδομίης οὗ [6515 Η πεῖ Ηἰβ οὐ ἀϊ8- 
ΕἶΡ]68 πᾶν ἤᾶνὸ θεθη ἴῃς ἢγδὶ ἴο υ.ὲ ἴἴ ἈΕΓΕ. 
Τῆς εἰπηΐαγ Ἰδησυᾶρε οὗ Νδιβδηδοὶ ([οὁΒη !. 
50) ΠΥ δανο θεθη βιρρεοβίοα ὉΥ [ἢ [ε5{ΠΠΔΟΏΥ͂ 
οὔ (6 Βαρι[ϊϑι (ολπ ϊ. 34), ἀῃά τῃαἴ οὗ Μαγῖῃδ 
(]οδη χί. 27) ΟΥ̓ ΠΟΙ ρῥγονίουβ Κπουνίθάσο οὗ 
οὖν 1,ογάβ οὐ ἰοδοδίηρ. Οἡ ἴῃ σοῃξοββίοη 
οὗ 81. Ροεΐογ, 566 θείου οῇ οἷ. χνυὶ. 16. ΤὮΘ 
αυεδίοη ἰ8 ΔΌΪΥ ἀἰδοιι5ϑεά ἰη Ὁ ΠἸϑοη᾿β “ 1118- 
{γδίίοπβ οὗ {πὸ Νὸν Τοβίδπηθηϊ, οςἢ. ἦν., γγῆο 
18 ἰπ (8ε τηδίπ [ο]]ονγεὰ ὈΥ Βίβῃορ ὟΝ ογάϑ- 
ΜΙΝ ἰῃ δηλ} Π5 ὁ Ὠἱςΐ. οὗ [6 ΒιΙΌΪο,᾽ Ατί. 
δὸ Ὁ Οοά, ϑοιὴδ 5 ρῆϊ Ἵοὐϊάθπος ἰῃ ὥὩΥΟΌΣ 

77 

'ῃ- ͵ ον, 

πίηρ; ἴο βίηκ, ἢς οτίεά, βαγίπρ,, ᾿νογά, "τ ν΄. 
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" Μαοιῖ ό, 
53. 

51. ΜΑΤΤΉΕ. ΧΙν. Χν. 

44 "“Απά ψἤεη ἐδ ΕΓ ΡΌΠ6 
ονεῦ, ΠΟΥ ολπις ἰηῖο τἢς ἰαπὰ οὗ (σεη- 
Ποϑαγεῖ. 

ἦ ς Απά ψῇςη τῆς πιεη οὔ τῃαῖ ρίδςα 
ἢδλὰ Κπον]εάρε οὗ Ὠΐπι, τΠ6Υ 8εηΐ ουἵ 
ἴπῖο 41}1 τῇδ᾽ σουπί τουπά δρθοιιῖ, δηὰ 
Ὀγουρῆς υὑπῖο Ὠἰΐπὶ 411 τῆδι νγεσε Ἃ15- 
ελϑεά 

26 Απά Ὀεβουρις πἰπι τῆδῖ {ΠΕΥῪ 
ταῖσι ΟὨΪΥ τουςἢ τὰς ἢδπὶ οὗ ἢ]8 ρᾶγ- 
πεης : δηά 45 ΠΠΔΠΥ 48 τους ἢ 6α ἡγεῖε 
πλδᾶς ρεγίθο] Υ ἡνἢοἱς. 

ΓΗΑΡΤῈΚΝ ΧΥ. 

4 Ολνέεέ γεῤγουείλ ἐὰφ “εγίδες απαά Ῥλαγέδεε 70» 
γα Υ ἐείρς Οοά": εονεαπάνιοες Τἀγομρὰ 
ἐλεὶγ ὀτυρ ἐγασίδίορς; τὶ ἐεαελείά ἄσισ ἐλαΐ 
τολίολ φοείλ ἑνμέο λέ νεοιά ἀοίλ μοί ἀφβ α 

[ν. 34--4. 

“παν. 41 412 ἀεκαλείά ἐλε δαμράϊεν 97 ἐζε 
τυοναρ 97 ζαπααη, 40 α»πα οἶδεν σγεαΐξ »ε)εἶ- 
ἐμάεε: 12 ἀπά τοί σένῶε ἰσαυέ; από α γέτο 
ἀμ βεάεε Μεάείλ ων ἐδοικραραῖ νερν, δετίξ 
εὐογκζε απο ἐλέζάέγέρ, 

ΗΕΝ “οσλπιε ἴο [6811 βογῖθεβ δηὰ " δία 7. ' 
Ρματγίβεεβ, ννῃϊς ἢ γε οὗ εγι- 

8416 π|. ϑΑγἱηρ, 
 ὟΝῺΥ ἀο τγ ἀϊβεῖρ]ε8 ἔγδηβργεβ8 

(ἢε τεδάϊείοη οὐ τῆς εἰάδτβ ἡ ἔογ τῇευ 
νγΆ5 ἢ ποῖ τμεῖὶγ Παπάβ8 ψῇθη ΠΕῪ ταὶ 
Ὀτοδά. 

1 Βυϊῖ δε δηβννεγεά δηά βαἰά υηῖο 
τπεπι, ῬΜῺΥ ἀο γε 4180 τγάπϑρτεββ ἴἢε 
οοπηπιαπάπιεης οὗὁἩ (ὐοά ὈΥ γουγ ἴγλ- 
ἀϊείοη ὶ 

4 Εὸς Οοά οοπιηαηάεά, ϑβαγίηρ, ’ Ἐχ- ". 
ΦΗοπουτγ τῆν ἔβίμεγ ἀπά πιοῖμεγ: ἀπά, ἴδευι, 5.16 

οὗ ἃ οοη Υἱοῦ ΠΊΑΥ Ὀ6 ἰουηά ἰῃ ἴδε ι186 
οὗ ἴῃς ἴεστῃ “ϑοη οὗ Οοά" ἴω ἴῃς "Βοοκ 
οὗ Βποοῖι, ἃ ψοσκ 'γ τυ ἴδῃ ταῖμοῦ 
Τοσα ἴμδη ἃ σοηίυτΥ Ὀείοσε ΟἸγίϑί, Ὀυῖ ἴ[ῃ6 
ἴγδςοεβ οὗ ΟΠ γϑἔδη ἱπιογροϊαδτίοη ἰη [6 ὑγεϑοηΐ 
τοχὶ οὗ ἴπ6 σογκ ἄγον τηυςὰ ἀοιυδὶ οὐ ἰἴ9 
ἐεϑμιοῦγ. ΤῊς υἱπιοϑῖ, Ββονγενοσ, [δὲ βδυςὴ 
εὐἱϊάθηςθ οδῃ δεν ψουὰ θὲ [μαὶ 4 ἴεν ρίουβ 
1ἐνϑ, Ὀεΐίοτε δηὰ δῖ (ὸ ἔπε οὗ Ο γῖϑι 8 
οοηϊίηκ, μδὰ ΒΙρΠοΣ υἱονν8 οὗ [6 Με5518}}}8 
Ῥούβου ἴθδη στεγεὰ πε] ὰ ΕΥ̓ [6 πδ85 οὗ ΠΕΙν 
σουθίγιηεη. 

84. δὲ ἰαπά 97 Οσεηπεεαγεί ὍὌΘ ῥ]δίη οα 
(6 νγεβίοση βίάθ οὗ ἴπ6 ἰακεὸ νος ἢ ραν ΟἿΘ 
Οὗ [15 Ὠδηη658 ἴο ἴπΠ6 ἰαῖκο 1561, ΤῊΘ εαγ]οσῖ 
Όπ|Ὸ ΒΟ [6 ἰΔἰκο 15 πῃθη!]οηρὰ 15 “(ἢ 
568 οὗ (ΠΙΠπογοίῃ " (Νυπῖῦ. χχχῖν. αἱ ; [058. 
ΧΙΪ. 3, ΧῚΙ, 27). 

ΓΗΑΡ. Χν.---το2ο. ΤῊΕΞ ΡΕΙΝΟΙΡΙΕ ΟΥ̓ 
ὈΕΡΙΚΈΜΕΝΤ. 

1. Τδοη εα»ρρῚ ὍΤΠο ἀϊδοουγβο σεοογάοα 
ὉΥ 8.1. [οδη (νἱ. 22-65) ἴοοϊκ ρῥΐἷδοἊ ἰῃ [δΒ6 

Ἴ6 δὲ σδρογηδυπὶ οὐ ἴδε ἀδὺ δον 
6 δνρηξ ῃλιγαϊθαὰ ἰῃ ἴμο ἰδϑὶ οἰμδρίεσγ, 

ν εβεϊεσγ (΄ σβσοη. ὅγη., Ὁ. 281, Εηξ. Τα.) 
ΒΌΡΡοΟΘε8 (δαὶ ἴῃ αἴβοουτβα ἴῃ [Π6 
δεηΐ σδαρίεσ ἴο γόσβα 2ο, ψῆϊο 81, Μίαγκ 
4150 ΕΡΕ ἴῃ [6 βᾶστῃο σοηποοίίοῃ, ἴοοκ ρἷδοο 
οὔ ΒΑ6 ΟΔΥ 8} τπαῖ ἴῃ 51. ἴθμα: 
Ακαϊηβῖ [15 1 πᾶν θῈ ἀγριιοὰ [πὲ τῇς ρογβοῦβ 
Ὑἢ σσβοῖ οὐν 1 ογὰ βροῖα οὐ [15 οςολϑίοῃ 
γγεγα δοσῖθοβ δηὲ ΡΒΦΓΊΘθ65 ἔγομῃ [6γυβαῖοπὶ 
το ψου]ὰ ργΟΌΔΟΪΥ πᾶν σετηδίποά ἴῃ ἴΠδὲ 
εἰἷγ ἀυπης ἴῃς {πὸ οὗ ἴδε Ῥάβϑουεσ. [{ 
ΒΘΟΙΏ8 ΠΊΟΓΕ Ὀχγοῦδοϊς, ἰπεγεοΐοσο, (παῖ 4 Ὀσγθακ 
ταυκί θὲ τηδάς ρεΐνεεη (ἢς οηᾷ οὗ [ἢ ΌΣΟΙ 
δη {πε θερίπηίης οὗ ἴδε ργεϑεπῖ Ἵμαρίεσ (85 
θεΐνεεη Μαζὶ υἱ. δηὰ νἱϊ].), δηά δῃ ἱπίεγνυαδὶ οὗ 

ἃ ἴεν ἀλγ8 ξυρροϑβϑὰ ἴο ἰῃίοσυεπθ ; ΟΥἩΡΟΥΒΆΡΘ 
6 οὐχ σεοοσγαρὰ οἷ. χὶν. 25, 16, ΤΏΔΥ ΒΑΨΘ 
οὐσσαυρίοα 5οπῖε ἀάγ8. (δες Τὶβομβεπάογί, "8 
Ενδηρ.») ΡΡ. χχχίϊ., χχχίν.) 

ἐδε ἰγαάιέοπ 977 ἐδεὲ εἶδεν. 1.4. οὗ ἴῃς 
δηοϊςηίβ. ((ε. Ηεοῦγ. χὶ. 2.) Οοιηρατε ἴδε 
ΟΧΡΙΔηδίοσυ δἰδίοηεηϊ οὗ δῖ. Μαγκ υἱῖ. 3, 4, 
τεβρεοϊίης ἴδε ργαοίίοε οὔ ἴ8ε Ῥμαγίϑεεβ. 
ΤΗΣ ϑογίδεβ δηὰ Ῥδβδγίϑεεβ τεγαγάθα ἴμεϑ68 
᾿δπἴοῦβ 45 οὗ ρυϑαῖοσ ννεῖρης [ὰλη ἴῃς 
τὠὐὺυϊτίοη ἰδνν (566 1 Ἰρδείοος οἡ [18 ῬΆ95Ά 56), 
ἃ ἀοςϊτης ψ Ὡς ἢ οὐγ 1 ογὰ τερυἀϊδῖο8 ΌΥ ἀ19- 
Ἐπησυ μην “ γουγ (γδαποη᾽" ἰγοτὶ “ [ἢ οοτῃ"» 
τπδηστηοηὶ οἱ Οοὐ. Τ6βε ογὰϊ] Ὄχροβι!ουβ 
οἔίδο [νν, νι Ὡϊςἢ, ἴον δοουπιυ θην ΓΠγου ρα 
βιισοοϑϑῖνο ροπουδίίοηβ, ΤΕ δι ΒΟ]. ΘΠΥ 
(δδουΐ 2οο Α.}.) οοἰϊεςϊεὰ ἰηἴο ἃ οοάς ἩΒΙΟΝ, 
ψ ἢ 15 σΟΠΙΠΙΘΠΙΔΓΥ, ὉΠ πιαῖο γ᾽ δβουπιθὰ ἴῃ 
ἔοσταῃ οὗ [π6 ἵνψο Ταϊπυά5, ερε τεραγάθα ὉῪ 
ἰαῖοσ [εἰν 5ἢ τ δά! 45 μανίηρ Ὀθθη τενθδι θα 
ίο Μοϑβεβ δἱοην ννἱ ἴἢς6 τυτι θη ἴᾶνν, δηὰ σοι» 
τηυηϊοαϊοα ὈΥ Ὠἰπὶ ἴο ἴ86 εἰ ἀογ5 οὗ [Π 6 βθορίβ. 
[τ 5 ργοῦδδιε παῖ [Π]5 οτἰ χη ΠΛΔΥ͂ βᾶνα Ὀθθη 
οἰαἰπιε ἔον {πεῖς ἐγδάϊείομδὶ τϑδοπίηρ ὈΥ ἴδε 
ϑογίθεβ δῃὰ Ῥμδγῖδοοθ σΟΠ[ΟΙΠΡΟΓΑΙΥ͂ ΜΠῈ 
Ομγῖβε, Ὀυϊ [Πογὰ 5 πὸ {ΓΠ5ἘἸΝΟΓΊΕΥ οὐϊάδηςς 
ἴο 8μὸνν ἃ Πίζθοῦ δηταυ υ [δ τὰς {της οὗ 
πε τεΐυση ἥοπι ἴῃς (αρενγ. [πάἀοεὰ τἢς 
ἐδ ων με θλτὴθ ον ἴῃ τὸ χοηοσγδίίοη 

Το ἴῃ ΟΔΡΌνΥΥ (ϑεε 2 Κίηρβ χχίϊ, 8.11: 
 Οἤγοη. ΧΧΧΙΥ. 15.332) του] ϑοθῖλ ἴο ἱΡΙΥ͂ 
[δὲ αὔδεποθ οὗ δῇγ δοκπον)εάρεὰ [δά Π οηδὶ 
εχροϑίτοη οὗ ἴἴ. ΑοΡ ἴπ6 τεΐυγη ἔστοπὶ ἴπ6 
Οδραν γ, τσ ἴπ6 ςοπϑαίίοη οὗ ἴα ὕ τίμα 
δηὰ ΤΕυπητηἷπὶ δηὰ οὗ ῬσοΟρΡΒ ΘΕΟΥ͂, [6 ΠΟ ΘΒ ΕΥ 
οὗ Βυμλλη ἐχροδιοη ἰῃ δὐδλρεης ἴπε οἷά ἴΠ60-» 
ογδῆς Τοπδεϊκυϊςοη ἴο ἃ πεν 5ἰδῖς οὗ [ως 
ὍΟΣ]ὰ πδῖυγα! γ εἶν σῖδο, ΌὈΥ̓ ἀσρτεαβ, ἴο δὴ 
ογζδηϊβεὰ βδγϑβίεῃι οὗ οοτῃπιθηὶ δηὰ δρρ ϊοδίου, 



Υ. 5---τῇὴ.7 

Ἔχ. α. 2Ηἔε τὲ ουγβοῖῃ ἐλ εΓ οὐ τποῖδοτ, ἰεῖ 
ξπ. «ο. ο. δἷπιὶ αἷς τῆς ἀςλίῃ. 
ἔγον. 590. ς Βυῖ γε 84, ΝΠ ΟβοΟνεγ 8}12]] 5ὉῪ 
"Μαϊῖς 7. ἴ0 ἐς ἔδῖπεν ογ ψἰς τηοῖμοσ, 572 ἐς ἃ 
ἘΠ ψβ, ΌΥ νυ μδίδοενοσ τθοιυ πιϊσῃτεβῖ ὃς 

Ριοδιεά ΌΥ πιὸ; 
6 Απὰ δποποιγ ποῖ ἢ18 ἔδίπεγ οὐ 

ἢ8. πιοῖῃεγ, ἦς «λα δὲ ὅεε. ΤὮι8 
πᾶνε γε πιδάς τ(ἢς σοτητηληάπηεηϊ οὗ 
(ὐοά οὗ ποηε εἴεςϊ Ὀγ γουγ τ’γδάϊείοη. 

7 Υε Ἀγροογεβ, ψγὲ}}] ἀϊά 34:28 
ΡΓΟΡΒΟΞΥ οἵ γοιι, βΑγ]ηρ,., 

8 “1718 ρεορὶες ἀγανγεῖῃ πἰρῇ ὑπο 
τις ψ τπεὶγ πιοιῖῆ, Δηἀ ποπουγεῖῃ 
τὴς Ὑχἢ ἐλεεῖν 1ρ8; δι (πεῖν Ὠοδγί 18 
αν ἴτοτῃ πης. 

9 Βυξ ἰῃ νδίη {ΠῈΥ ἀο νγουβῃϊΐρ πιε, 
τεδοίηρ, “γ᾽ ἀος(Πη68 [ἢ οοπιπλδηά- 
μλδηῖβ οἵ πηδη. . 

Ιο  Απά ἢς ολ]]εὰ (ἢς πχυϊεὶ- 
τάδ. Δπὰ 5ἰὰ υπίο τῃεπ, Ηολγ, δηά 
ππἀογβίληα : 

α Ἰξαῖ 90. 
Σ. 

ὁ Δίατἶ 7. 
:. 

51. ΜΑΤΤΗΒΥ͂. Χν. 

11 Νοῖ τδδῖ νι ἢ ροκίς ἱπίο τἢε 
του ἀεα]οῖἢ ἃ πλδῃ ; ΕΙΣ (δῖ ἢ ϊςἢ 
ςοπιοῖῃ ουξ οὗ ἴῃς τηουτῇ, τἢ}18 ἀε Α]ε.ἢ 
ἃ τΏΔλῃ. 

12 ΤὭςξη οδηπια ἢὶ5 ἀϊβοίρ᾽εβ, δηά 
βαά υπῖο Ὠΐπι, Κποννεβὲ του τπδὲ τῆς 
Ῥῃδγίβεεβ σγεγε οἢεπάςθά, δἴεγ {πεν 
Πεαγά εἰ18 βαγίηρ ἢ 

11 Βυῖξ ἢε δηϑνγεγοά δηὰ 8414, 
“Ἐνε 
ΕἌΙῆεγ παῖ ποῖ ρἰδηϊεά, 5}4}} ὃε ὅ- 
τοοΐϊεα υρ. 

14 δε τῆ οπὶ δίοπε: ἀ ἘΠ ΘΥ δε ὈΠ Πα 4 ΊΤμικε 6. 
Ἰολάειβ οὔ τὴς Ὀ]Π]π4. Απά ἱΐ τῆς ὈΠπὰ ᾽ 
Ἰελά τς ὈΠπά, Ὀοτὴ 83}14}} [11 ἱπῖο τὰς 
ἀϊτοἢ. 

ϊῖς ΦΤΠεη δηβδνγεῖοὰ εῖεγ δπά “ Ματὶ 7. 
844 υπῖο Πίπι, ᾿εοίατε ὑπο 8 (Ὠϊ5 “7 
ΡΆΓΔΌΪΕ. 

16 Απὰά [ε808 5αἰά, Ατα γα 4150 γεῖ 
πους υπάεγβιδπαίηρ ἢ 

17 ἴ)ο ποῖ γε γεῖ υπάοτβίδηά, τῃδῖ 

απάὰ ταϊκῆς Ἰοδλὰ βοπηοιίπιο8, 25 ἰῃ [Β6 ργοβοηΐ 
ςΆ86, ἴο ξἰοδδβεβ βι δνεγϑῖνα οὗ ἴπς βρίσίξ οὗ [Π|6 
τεσχῖ, 

δ. Π  α εἰ}. 1.4. Ἰ)ενοϊοα ἴο δδοσεάὰ 
ἀν ἀραρῖη ῬοΥθδρα ἴδε 6111ρ515 δῃου]ὰ γδῖπεν 

ΒΡ] }οα ὉΥ “εἴ ἰ δ6 ἃ ρ»." ὙΤΒῖ5 ἴοππη 
οὗ βρόθςῖ ἀϊά ποῖ Ὀἱηά {πὶ 5ρεδῖκεγ ἴο ἀενοῖς 
15 ΡΓῸ ἴο 5δογεὰ υ568, ὕιιξ ΙΩΘΓΟΙΥ͂ 
τεπιταϊηθα Ππὶ ΟΥ̓ ΥΟῦ ΒῸΠπι ΔρΡΙ γηρ ἰξ ἴο 
ἴδε βυρροτί οὗ ἢ15 Ἢ κβδβοα (δεο ΓΙΡπθοοί 
ου 18 ραϑϑᾶρϑ.) Ῥματῖβοος ἰδυρος (δδὶ 
ΒΌΓΝ ἃ ΤΟΥ͂ ννγ85 οὗ δἰ θοῦ Οὐ] χαϊίοη τπδη (᾿ς 
πῖυ ΓΑ] ἀυΐγ. 

, 6. δὲ “δα! δὲ Κγεε.ὺ Ὑδεδο νογβ δου] 
ΓΑῖθοῦ θὲ Ξρρ οὰ αν] ογ, ὙΠα οοητπυδίοη 
οὔ πε βεηΐθηος 15, “ὟΝ ΟΥ̓ 512}} 52γ--- 6 
821} ηοῖ ΒΟΠΟΙΓ 15 ΠΟΙ ΟΥἩὨ ἢ]5 τηιοῖποσ.ἢ 

8. 12 ῥεοῤίε, ".1 ὍῆςΣ 5βοσίεσ ἔοττῃ ἴῃ 
τις 118 ἰεχὶ ἰ5 οἰϊοὰ (Ματκ νἱῖ. 6) 18. ργο 
ὈΔΌΪΥ {πε ἴσυς τοδάϊης ἴῃ Ῥοῖῃ ρίδοεβ. ΤΒς 
οἸϊδῦοη Ὠραυὶγ ἰο ον ἴδε ΠΧΧ, ουὲ νι 
δος ογάς οἵἰο,. ΤὨ5 οοἰποάδηος οὗ 
[6 ὕνο Ἐνδηρο σις ἴῃ ἃ οἰϊδλοη δἰ μι γ 
δά ἴτοιὰ ἴδ ΓΧΧ ολδὴ Ὅς εχ- 

πο, ὕροῦ ἴδ βυρροδίοη αἰτοῦ 
Ὁαῖ ἀπ κΣ ἴδε οἴδεῦ᾿ 5 χοβρεῖ οὐ [δῖ 
Ὀοίδ θοττον θά ἔγοπη ἃ σοϊηπιοη ϑοῦυσοο Αἱ 
[ἢ δάπὴ)θ {πιὸ ἴποστῈ ἅγὸ υδγατἰοῃ8 ἴῃ ἴῃς ἴνγο 
Ὠλτταῖνε5 δι Ποίθηϊ ἴο βῆοτν (δῖ πείζ μοῦ ἰ8. ἃ 
ἴΟΓΕ σοργίδί. 

θ. μὲ ἐπ υαἱπ ο ἐδὲ «υογοδὲρ »ιο, 49 :.} 
ΤΡ ργοβεηῖ γεδλαϊης οὗ [815 ροτοη οὗ ἴδε ἰοχί 
([ὡ. χχίχ. 13) πίῃς Ηοῦτεν 8 ἐχργεϑϑοὰ ἴῃ [Π6 
Αὐἰμογϑοα νεγβίοῃ, κΑμά (μοὶσγ ἔθασ ἰονγασὰβ 

ΤῊ 15 ἰδυρῆς ὉΥ ἴδε Ρῥγεςερῖ οὗ πλεῃ,7 οὐ σδίδοσ, 
“29 ᾿ϑομουδη δι Ἰεασηεὰ ἴτοσι τπηθη.ἢ 
ΤΙΗΘΙΧΧ σϑηάεσϑ, “ ἰῃ νδΐη ἀο [ΠΟΥ ᾿οσβρ 
τὴς "--- νδγ δου Ἡν δὶς ἢ 15. ΟΥ̓͂ ΞΟΠῚ6 ἢ τρτόα 
(ο αὐίβε οι ἃ ἐἰβοεγεηΐ τεδάϊης οἵ [ἴδ 6 
Ἡεῦγτεν ἴοχὶ ((π6 ψοτγὰ τοηάεγοά “ [8 δ6- 
ςοπς" ἀἰβετίηρ ΟὨΪΥ 5] ὉΓῪ ἴῃ ἔοστῃ ἔγοπι 
οὔς δίοδ δἰρηΐῆοβ “η τνδίη ἢ), δυῖ τ ΒῖςΒ 
ΤΩΔΥ ῬΟΙΒᾶΡΒ Ὀ6 οχρίαἰηθα 438 ἃ Ῥᾶγαρῆγαβθε οὗ 
[δε ῥγοϑοηΐ Ηεῦγεν ἰεχῖ. 

11. νοὶ ἐδαὶ «υδίεδ οοὶδ ἱπῖο, 49..}1 Οὗ 
Τιογὰ 15 ποῖ μεγὲ δυγορδίης [Ὡς Μοβδὶς ἀϊ5- 
Ἐποῖίοη οἰοδῃ δηᾶὰ υποίδδῃ τηρδῖϑ; 
[Πα ἀεςἰδίοη οὗ [παΐ φυσδίίοῃ τγδδ σεϑεσυθὰ ἴῸΓ 
Δῃοῖθοῦ οσςδδίοη. στο Ηδ τρεγο ἀϊ5- 
Ὠηρυΐθηο5 εν ΟΟΓΟΣΊΟΙΪΔΪ δηὰ τηοσαὶ 
ἀοἢ]ειηθηῖ, δηὰ, πους ϑεϊεηρ 45:46 ἴῃς 
ἔοττηοσ, ροϊπῖ8 ουἕ τμδὲ ἴπ6 ἴσυς ροϊ]υοη ἰ8 
ἴῃ τε ἰδιῖογ δοῃθ. (866, βούγευεσ, ῃοΐθ οἡ 
Μακῖκ νἱὶ. το. Ε. 6.6.) 

12. Τδὲη εαριε δἰ’ ἀμεὶῥί.7 ΤῊ ἀϊ5- 
σουγδο ὙΠ} πο ἀ15ς1ρ165 ἴοοῖκ ρίδος ἴῃ ἴδς 
Βουϑο, ἀρασῖ ἔγοπι 186 τηυτυάς. (566 Μαγκ 
Υἱὶ. 17.) 81. Μασκ οὔ ἴδε δαυ] τ ροτίοα, 
ΥΟΙΒ65 12:14. 

15. ἐδὲς ραγαδίε. ΤΒε ψοτγά ραγαδἶε 1 Ὦοτὸ 
ιἰϑοἀ ἴῃ ἃ ἰοοβα 86ῆ86 ὉΓ ΔΏ ΟὔΌΒΟΙΓΕ ΒΑΥ]ηΚ. 
((ξ Εξεκ. χχ, 49, σβεσε [Π6 ΓΧΧ γεηάεβ 
οὐχὶ παραβολή ἐστι λεγομένη αὕτη.) ΤΠ 
Ἰδλησυάᾶρε οὗ νϑῖβθ 1ἱἱ ἰβ Ὡοῖ 5.ΠΠΟΠ} ἃ ρᾶ- 
ΤΑΌϊς, Ὀυῖϊ ἴἴ Πᾶ8 ἃ ἔδρδίυτε οὗ [ἴὸ ραγδῦϊε 
ῬΤΌΡΕΓ ἰῃ [πὶ ᾿ην 5:0 16 [Ὠἰπγ5 ἅσὰ τὰ ηϊοὰ 
πράοτν υἱβίθ]6 ἱπιᾶχοβ, ἴῃ6 ΤΟΓΕΠΊΟΙΪΔ] ἀεῇ]6- 

79 

Ρίδης, μος ΓΩΥ ὨΘΑνΘΗΪΥ “ ]}οδα 15. 



8ο 51. ΜΑΤΤΗΕΡ. ΧΝΥΝ. 

ὙΠ λίβοονογ δηογετῃ ἴῃ δὲ τῆς πιουτῇ 
(ἢ ἱπῖο τῆς Ὀε]]γ, ἀπά 18 οδϑὲ οἷ 

Ιηἴο τὰς ἀτγαιρῃεὶ 
18 Βυῖ τῃοβε {πίηρ8 ψῃϊςἢ ργοςεεά 

ουῖ οὗ τῆε τπηουτἢ σοῦγε ἕοσί ἔσο τῃς 
Πεᾶῖῖ ; δηά {πεῪ ἀδῇ]ε τῆς πιδη. 

190 “ον ουῖ οὗ {πε Πεαγῖ ρτοςεεά 
6] τηουρἢ 8, πλυγάθγβ, 840} τ γ[ 68, 

[ν. 1τ8---20. 

22 Βυῖ πε ἀπδυνεγεά δεῖ ποῖ 8 
ννοτά, Απά ἢἰς5 ἀϊδοῖρίεβ. οάπὶς δηά 
δεβοιρῆς Ὠΐπι, βαγηρ, ϑαῃἀ ΕΓ ἈΥΨᾺΥ 
ἔογ 8ῃε οτγίετῃ δίζϑυ ι.8. 

24 Βυῖ Πε δηβυνεγεὰ δηὰ 4:4. Ἐ1 ἃ οἱ. τς α 
δπὶ ποῖ βεηΐῖ διιῖ ὑπῖο {6 ἰοβὲ βῆεερ 
οὔ τῆς Βοιιβε οἵ βϑγδεὶ. 

2ς ἼΠεη ολπι6 8ῆε 4ηἀ ννογβῃρρεοά φ᾽ς ΦῬΩ φϑ Ὁ ον 

4 ατὶο 7. 
84. 

[οτηϊοδιίίοηβ, τῇς 5, [2156 νυν τΠε85, 0145- 
ΡἢΠ ΘΠ 68 : 

20 ἼἸΠόβε ἅγὸ ἐδε ἐδίησε Ὡς ἢ ἀ6- 
Α]ε ἃ πιδῃ : διῖ το οδῖ νυν ἀν Άβἤδη 
μαπάς ἀςῆ]εῖῃ ποῖ ἃ πγδη. 

21 Το [εβ8ι5 ψψεης τἤεηςα, 
Δη ἀεραγίεἀ ἰηῖο [πς6 οοδβῖβ οὗ Ἴ ὙΓε 
δηά διάοη. 

22 Απά, ὑὈεΠο] 4, 4 νγοσῆδη οἵ (δ- 
Πλλῃ οᾶπὶς ουΐ οἵ ἴῃς βδπ)Ὲ οοδϑῖϑ. 
δηά οτίδὰ υπῖο Πΐπι, βαγίηρ, Ηδνε 
ΓΔΘΓΟΥ οὐ πιε, Ο Ι,ογά, ἐἦσε βοὴ οὗ 
Πανίά ; πιν ἀδυρῃίεγ ἴ8 ρτίθνοιὶν 
νεχεά σῇ ἃ ἀενῖ. 

ἶπι, βανίηρ, [,οτγά, Πεὶρ πι6. 
26 Βυῖ ε δηϑινεγεά δηά βαἰά, ἴτ ἰ5 

ποῖ πηεεῖ ἴο ἴ2Κε τῆς ΟΠ] ἀγεπ᾿ 5 Ὀγοδα, 
Δηἀ το οαϑὲ ἐΐ ἴο ἀορβ. 

27 Απά 86 414, Τ πῆ, ΤΙ μοτά : 
γεῖ τὰς ἀορβ ει οὗ τῆς ογυπιθβ ΒΟ ἢ 
[41] ἔτοτα τιεὶνγ πηδϑίογβ᾽ τδῦ]ς. 

,ϑ8 ὙΠ εη [6818 δηβυνεγοα δπά βδιὰ 
ἀπο ἢετ, Ο ψοπιδῃ, ργελῖ ἐς [ὴγΥ 
ἔλἢ : θ6 ἰδ ἀπίο {πε ἄνθη 48 ἴδου 
νὴ]. Απά ἢεγ ἀδιιρῆῖεγ νγὰ8 πιδὰς 
γνΠοἷε ἔτοηλ (δῖ νοῦν ἤουτ. 

29 ᾿Απά 7|εβι5 ἀερατῖεὰά [{ῸΠ| “Μοὶ 
ἴΠεποα, ἀηὰ ςᾶπια πίρῃ υὑπῖο ἴῃς 868 ἦ᾿ 

τηοηΐ οὗἁἩ ἴδε Μοβαῖς [,ὑἃν07 Ὀείηρ ιιϑεὰ 848 δὴ 
ἱπιᾶρα ἴο ἱηάϊοςαῖα ὈΥ ςοηίγαδ ἴπΠ6 πιοσὰὶ 
ἀοἤ]οπιοηΐ οὗ [6 ὨοΑσΊ. 

21.28. ΤῊΕ ΟΑΛΝΑΑΝΙΤΙΒΗ ΝΟΜΑΝ. 

41. ἐπίο ἐδὲ εοασ...}] 1, 1ἴογα}]} γ, “ἰπῖο (ἢ 6 
2αγίς, οὐ γεσίοη " (εὶς τὰ μέρη) 88 ἴῃ (Β. ἰϊ. 22. 

ΔΩ. ὦ ευογνιαη 97 Οαπααη. 581. Μασκ . 8118 
Ἰεγ “ἃ Οτεοκ (ἰ. 6.4 ΟδΏΈ 16), ἃ ϑυγορῃοηϊοίδη 
ΌΥ ῃπαίΐίοη." ὙΤμε ἀϊξβετεηςς βιενβ 86 ἰηἀ6- 
Ἰλβδως οὔ [π6 ἵνο υτίϊογβ, θυῖ οι ἀρρεϊ- 
δἰϊοηβ τὲ δαυλὶ οογγεςῖ, ᾿ἔ ννς πηάεγβίδπα 
1Π6πὶ 85 πηθδηϊηρ Δη ἱημδθϊϊδηί οὗ [Πδξ σου ΠΙΤΥ. 
ΤΗΟ ἴοστῃ ὕσηααη, ἰῃ 115 ϑ σι ςζοβί 56ῆ86, Ζοτυ- 
ἰαπά εουπέγγ, ἱποϊυἀοὰ [Π6 Θεδεςοαδδὲ οὗ Ῥᾷ]65- 
της, ἔγοπιὶ δίάοη ἴο ΟδΖζὰ (Οσξῆ. χ. 19; οἶ 
δηλ} 5 “Ὠςῖ, οὗ [6 ΒΙδ]6, Ατὶ. ανααπὶε αὐὰ 
Ῥῥαπίςε). ὙΤῆδ ἴδσττῃ ῥδιαηίοίαη 16 υϑεὰ ὈΥ͂ 
(ἢ ΠΧΧ 85 ἃ {τδηϑβἰαϊίοη οἵ σηααμὲς ἴῃ [15 
Θ6η86 (08. νυν. 1). ἴὴ ἃ ὑοῦ 9εῆβο, τδς 
ἴεγπὶ σπααημὲϊς 28 ΔΡρΪ οἀ ἴο 411] ἴ86 ποη- 
ονν δὴ ἱπμδοϊ Δη8 οὗἩ Ῥαϊεβίίπς (Οεηῃ. χὶϊ, 6; 
πὶ. χχὶ. 3). Απά, ἴῃ (8 ξθη586, ἴΐ 15. ἃ 

ἀϊδβρυϊοὰ αυοϑίίοηῃ δπιοὴς πιοάεγῃ βοῇ οἶδτβ 
νυ βοῖθοσ της Ῥῃοηἰοίδη5 οὗ [86 οοαϑῖ ὍΤΕ 
16 5ΔΠπ|6Ὸὸ τὰς Ὸ (πε Οδηδδηϊζεβ οὗ ἴῃς 
ἱπίοσίοσ, δηὰ ψῃοῖδοῦ ἴδ Ῥμαηϊςίδληα οὗ 
οϑἤυδβ {ἰπ|6Ὸ6 Έσα {πΠῸ δᾶπ|Ὲὲ γος ΜΠ (Π6 
ἹΠΠδ δ δηΐς οὗ (6 βᾶπιε σουπίγΥ ἴῃ τΠ6 ἀδγ5 
οἵ αν ἃ δηά δοϊοπιοη, (δες Ἀλν)ἷηβοη᾿β 
«Ἡετοάοξιυ5, γο]. ἷν. Ὁ. 241.) Βυΐϊ {}18 
αιιοϑίίοη ἀοε5 ποῖ δῇεἼςϊ [86 186 οὗ [6 ἴνο 
[οΥπι8, ἰμ ογοδηρ δΟΪΥ, ἴο ἜΧργεϑ5 πη ἰΠμδυϊδης 
οὗ τὰς πιδυϊίπις σοξίοη ἴο το μ ΟῚ 1} 6 

ἰοιτὴ8 σπάση ἂπὰ Ῥῥαηπίεία τὸ 5: ΠἸ ΕἾ ἂἃρ- 
Ρ ἰςαῦ]6. Οη (δε ἱπηρογίδηος οὗ (Π]8 ᾿ουγηεῦ 
866 ῃοῖο οἡ Μαγκ ]. ς. 

8. δὲ απ!αυόγεά δὲν ποί α «υσογάΔ.ἢ “ΤΙδῖ 
115 5]εσῆςθ οὐ ἴπῸ οὗ ουγ ννλϑ3 
ἀεοϊρηοά ἴο ργονὲ ἴδὸ ἕαϊτ οὔ [6 ὑνοπηδῃ ἰδ 
(6 ορἰπίοη οὗ δ δηςίθηϊ σοπητηοηίδῖογβ (866 
ΟΠ γγ5. ἐπ Ματδ. Ήσοηι. 11]. 2), δῃὰ 866Π|8 (εγ- 
(λίην θογης ουἱ ΕΥ̓͂ ἴπε ἰΥγίῃρ ἀπϑινοῦ οὗ ΟἿΓ 
Ι,ογὰ ν οἢ ννᾶ5 νουςμβαῖθα ἴο ΠΕΡ δοοοπὰ 
Θηοδίγ. ΤῸ ϑδιρροβα πᾶ οὐγ [ογὰ νγᾶ8 
Βεσγε οοηἀεβοοπάϊηρ ἴο ἴῃς ῥγχγεϊυάϊςεβ οὗ ἴδς 
ΑΡοβῇϊεβ ἰβ ποῖ ργοῦδῦϊε οὐ βδ(15ξλοίουν : 511} 
688 80 8 [6 βι:ρροϑι(οη ἴπαὶ Η 6 ννᾶ5 ΒΙΤΩΡΙῪ 
ονεγοοῖθ ὉΥ Ποῦ ΦϑΠΠ Ὸ] ἱπιρογίυηιγ. 
Βρ. ΕἸ] οοῖῖ, ’ Ηἰ5ι. 1 εςῖ.᾽ Ρ. 218, ποῖε 1. 

45. Τδεη εανιό “ὁ6.} 1.6. Ἱηῖο 1Π6 Ὠουδε 
ἉΏοΓΟ ἴδε Τογὰ ννᾶ8. (866 Μασγᾷκ Υἱῖ. 24,25.) 

47. γε ἐδὲ ἄοχ:, ('..} 1 1ἴογα!ν “3 γ εὐεν 
Π6 ἄορε οαΐ," ἄς.: ἐπὶ. Ττυδ; [5 ηοῖ τηεξεῖ 
ἴο εἶνε {86 ομιάγθηβ ὑγοδὰ ἴο (με ἄομβ, 
γεῖ ἴθ ἀορβ αἷϑο πᾶνε {πεὶγ ρογῆοῃ ἴῃ 
[6 οσυμιρα. ΤΒΟ 1, οτὰ δ τηϊϑοίοη νγᾶ5 ἴο ἴῃς 
[ονε; γεῖ ἴῃ6 ονετῆον!πεβ οὗ Ηἰ8 ΤΟΤΟΥ 
τας θὲ ρταηϊοὰ ἴο ἴπὸ διϑδίμοη, πἱβουῖ 
ἀϊτηϊηἰβίηρ ἴῃ6 ρΡοτγίοη στδηίεὰ ἴο ἴμ6 σμοθε 
ῬεορΪδ. 

29-0,[1. ἈΕΤΌΚΝ Τὸ ΟΑΙΚΕΕ. 

49. πὶρϑ μπίο ἐδὸ “ἐα 9Υ᾽ ΟαἰἼρο.} 1.6. ἴο 
ἴδια ολβίεσῃ Ἵοοαϑβί οἵ ἴῃς 564, μδυϊηρ δΡΡ 
ἴ (γουγ ἴθ6 Ὀογάεγβ οὗ [θολρο δ (866 
Ὠοΐς οὔ Ματγκ νυἱὶ. 31). 



ἃ ταὶ, ἃς. 
3. 

4 Μαιῖς 8. 

ν. 30--39.} 

οἵ (81Π|εε ; δηά ννγεπξ Ὁρ ἱπίο ἃ τῃουη- 
τῖη. ληὰ 8δῖ ἀονγῃ τΠδγα. 

40 ἘΑπά ρτγεδῖ πχυϊεϊξιιε8 οδπλε 
ἀπο ίηι, Πανὶπρ στ τῃεπὶ ἐλοιε 
ἔδαΐ τυεγε Ἰάτης, ὈΪΠΠπ4., ἀιιπλῦ,, πγαϊπιεά, 
πὰ ΠΊΔΠΥ οἴδεῖβ, ἀπά οδϑῖ {Πεπὶ ἀονγῃ 
δῖ [ε5ι.3᾽ ἔξεϊ ; δηὰ ἢς ᾿εαϊεά τῃεπιὶ: 

21 ἰπβοηυςἢ τῆλ τῆς πκυϊτίτυάςε 
νυοηάετεά, τ ἤεη {ΠΕΥ βἂνν ἴῃς ἀτπιῦ 
ἴο ϑρεάᾶκ, τῆς πχαϊπιεὰ το Ὀ6 ΨΠΟΪεΕ, 
τῆς ἰδλπιε ἴο νγαῖὶκ, δηά τε δ] πά τὸ 
866 : ἀπά {ΠεῈὺ ρ]ογιβεά τς Οοάἀ οἵ 
[ϑ3γδεὶ. 

 ΠΎΒΝΕεη 6808 οΔ]1ε4 ἢ]5 ἀ15- 
οἰρίεβ μπίο λέπι, πὰ 8414. 1 ἢανε σοπ- 
ΡΑϑϑίοῃ οἡ [ἢς τηυ]τίτιάς, Ὀεσδι56 ΤΠ 6Υ 
ςοπηπε ἢ πὲ πονν [ἢγες ἀδγϑ8, ἀπά 
ἤανε ποιῃίηρ ἴο εαἴ : δπά 1᾿ ψ}}} ποῖ 
βεηὰ {Π6 πὴ ΑΥΤΔΥ [λβίίηρ, ἰεβῖ {ΠῈῪ ἰαἰπί 
ἴῃ τῆς νγῶγ. 

323 Απά ΠἰΞ αἰδοῖ ρ]68 8 ὑπο Ὠίπ,, 
ΝΠ εποε βῃουϊά νγεὲ ἤδλνε 850 πιιςὶ 

ἑπιΐο ὦ »ιομπίαὶπ.) 111 ΓΑ] “ ἰηἴο τἴ86 τηουῃ- 
δι,» 2.4. τῆς τηουπίλίηοιιβ ἰδηὰ οἡ {6 οοαϑβί 
οἔἩ ἴα ἰαϊο., 

80. δὲ δεαίεά ἐδε»..] Οπο οὗἨ ἴἢε56 τηΐγδοΐεβ 
οἴ Βελ]ηρς γα τμαὶ οἵ ἴῃς ἀεαῖ δηὰ ἀυπιδ 
τοδη, παιτδιε ἴῃ ἀεῖ81} ὉῪ 81. Μδγκ υἱῖ. 32--37. 

81. δεν κἰογίβεά ἐδε Οοά οΓ Τιγαε] .ᾺΑ 
Ἰαγρεὸ ματί οὗ ᾿πῃ λοι δηῖ5 οἵ 1815 τερὶ 
δεεῖ ἴο μάνα Ὀδοη Ὠδαῖμ θη (566 οἡ «ἢ. ἵν. 25), 
ὙΠ ςἢ ΡΊν 8 ἃ ΡΓΟΡΤΙΕΙΥ ἴο ἴπ6 ἐχργεβδίοῃ “ ἴῃς 
Οοὰ οὗἉ [γε]. Το γῥτεϑοσυδίοη οἵ δῆ 6χ-- 
ῬΤΟδίοη 50 ᾿ἸΚ οὶ ἴο αν Ὀδθὴ υὑδοὰ υὑπᾶον 
ἴ8εβ6 οἰγουπιβίδποῦβ 15 δη ἱποϊάδηΐδὶ ουϊάθηςα 
οὗ ἴδε ΔοςΌΓΔΟΥ οὗ ἴπο παγγδίνα, " 

42-39. ΈΕΣΡΙΧΟ ΟΕ ΤῊΗΕ ΟΕ ΤῊΟΥΒΑΝΡ. 

Νοίδίπρ σδῃ 6 οἰθασοσ [Π8η [6 ἀϊπεϊπο θη 
Ὀδεϊψεθη {}]18 πιίγαςὶε δηά ἴπδὲ οὗ [Π6 ἔνθ 
(πουπδηά, 43 δἰαεὰ ἴῃ οὖγ 1, ογὰ 8 οὐ ψογάβ 
(εἰ. χνὶ. 9,1ο ; Μαγκ ΥὙ}}}. 19, 20). Τε ἀϊξβίον.- 
οῃς65 θεΐπψεοθῃ ἴδε ἴνο ἃγὰ ροϊηΐθαΥ ϑἤθννη 
ἴη [86 ναὶ υδΌ]ς τοσηδτῖςβ οὗ Βρ. ΕἸ]οοῖί, ’ Ηἰβῖ. 
1,εςῖν Ρ. 1421. Υεῖ ἴπ6 ἱπροη Υ οὗ 56υογαὶ 
τοούοσῃ Οὐογᾶη σοιηπηθηϊλίοσβ ἢ88 ἀα5- 
ςονογοά, ἢ ἀοῆἤδηςο οὗ [6 παιγδνο, [μὲ τῃ 6 
ἴχο ἂζὲ Ὀυΐ ἀϊθογοηί οἰαϊοσηοηίβ οὗἉἩ [6 βδτὴθ 
οτεπῖ. ῬὍΤ86 τϑᾶβϑοῃ ἴου [ἢ 8 πηοάθγῃ σον Πρ 
οὗ δηςσΐϊθηξϊ Ὠϊδίουη ἰ8Β Ὀδοδῦβα, ἰογβοοίῖμ, 186 
ἀἸ5ορ᾽68, 1 (ΒΟΥ παδὰ κπονῃ οὗ ἰῃς ἢγϑβί 
ζηϊγαοῖθ, πιιιϑῖ πανὸ ὀχρεςϊεα 4 γτορεῇοη οὗ ιἴ 
ου (86 ϑοςοηᾶ οσοδδίοη ' ΤὮυΒ τἰ 5 [παῖ [Π6 
φΡἰαϊποσέ ἢἰϑίουι 8} ἰΘϑ ΕἸ ΊΟΙΥ ἰ5 δεῖ δος 1 ἴῃς 
ἔλςῖϑ ἀο ποῖ ἴδϊκο ηἷδοθ ἜχϑοῖΥ ἴῃ [86 ΤΏΔΠΠΕΥ 

ύίσισ 7ώ:1.---Χ οἱ, 1, 

5Τ. ΜΑΤΤΗΒΕΙ͂ν. ΧΡ. 

Ὀγεδά ἴῃ τῆς νι] άθγηθβ5, 8ἃ8 ἴο ἢ]] 30 
δταδῖ ἃ πιυϊττυάς ἢ 

44 Απά εβι5 86 [ἢ ἀπο τῆεπ, 
Ηονν πιδὴῦ Ἰοᾶνεβ ἤᾶνε γεὶ Απά 
ΠΟΥ 8414, δδνθη, δηά ἃ ἔεν [{{||6 
ἢ5Π68. 

25. Απά ἢε σοπηπχδηάεά (6 πγυτ|-- 
τυάς το 511 ἀἄονγῃ οἡ ἴῃς ρτουηά. 

46 Αμά ἢε ἴοοκ με βενβη ἰοᾶνεβ 
δηά τῃε ἤβῃεβ8, Δηά σάνε τῃδηκβ, δπά 
δύακε ἐ΄όπι, ἀπά γᾶνε ἴο ἢΪ8 ἀΐβς:ρ 68, 
δηά τῆς ἀϊδοὶρ᾽ε8 ἴο [Πς πχυϊεϊςιάε. 

27 Απά τῇογ αἀἱά 8}} εδῖ, δηὰ ννεῖε 
Β]]Ιεά : πὰ τε ἴοοκ ἃρ οὗ τἢε 
Ὀτγοίκεη σισαί τὲ ννδ8 Ἰἰεῆς βενθη ὃθδ8- 
Κοῖβ }]]. 

48 Απά {πεὺ τα ἀϊά εἰ ψεῖς 
ἔοι τἢουδαηά πηεη. δεβι4ε ννοπΊθη 
δηά ΤΠ] άγεη. 

49 Απά Πε 8εηΐ δἸΤΑΥ ἢ 6 πλυ]τ|- 
τυάς., δηά τοοῖς 810. ἀπά Ἴᾶπιὲ ἰηΐο 
ἴῃς οοδϑβῖ8 οὗ Μδράαίδ. 

ἴ0 νυ] ς ἢ ἃ τηοάσγη οσὐἱς τη Κ8 ΠΟΥ οὐρῆξ ἴο 
Βανς ἴδίκθῃ ρίαςθ. [{ 15 ᾳυ ροβϑιδία {παῖ ΟΣ 
Ι,ογ 5 ον ἰδησυᾶρο (νεῦβα 22) τηῖρθς ἤᾶτο 
Ἰοὰ τε ἀϊδϑοὶρ]65 ἴο της τη Ης ἀϊά ηοὶ 
ἰηϊοηᾷ (0 βρξ ἡρῖαῖ ἃ τηϊγδοῖθ οἡ [5 οὁσοδβίοῃ ; 
υϊ ὄνεὴ ψιῖποιΐ ἀϊδουποὶπρ 186 ῥγοδδὺϊς 
ποῦνε 8 οὗ {πΠ6ῚῚ οοηάιςϊ ᾿ξ ἰ8 βυγεὶγ ἴοο της ἢ 
ἴο εχρεςί {παῖ, ου ἴπ6 δἰσεηρίῃ οὗ ἃ πηοάδγῃ 
οοη͵δοΐζυγςο οὗ (Πϊ5 Κιηά, νὰ σῃουϊά δθ6 τεαιϊγοὰ 
ἴο Ταΐθοξ 85 ἃ ἔὈΓΡΟΙΥ ἴδε ψογάβ δδοσ θεά ἴο 
Οὔγ ],ογὰ Ηἰπιβοὶ ᾿ῃ σοίοσσίηρ ἴο [ἢ686 ἴνο 
ΤῊΪΓΔΟ]65 45 ἀϊβίίηςί. ὍΤῊΘ ἰηβίδηςε, Ὠοννονοσ, 
5 ἰηϑίτυςνο 45 ἃ βρεείϊχηδη οὗ ἴΠ6 ἀσίουτη! δ" 
τἴίοη οὗ ἴῃς ϑο-οδ]εὰ μἰρθον στ ςἶσπι ἴο ῥτΟΙΕΤ 
ΤΒΘΟΙΥ͂ ἴο ἰεβ πον. [{ 5βουϊά δὲ οὐδεγνεά, 
Ὠονγόνοσ, ἴπαΐς ἴπεσα ἰ8 ἃ ἀϊδδγοηοθ Ὀεοΐνγθθη 
(6 οοηδυςὶ οὗ ἴπε ἀἰ5ορ 68 ου ἴμὸ ἢἤγβί δηά 
οἡ ἴδ ϑεοοηά οσςδϑίοῃ. ΟἹ [{Π6 ἔοστηου, ΠΟΥ͂ 
οἵ τησπιδβεῖνοβ ργοροϑα μὲ ἴ!6 τυϊτυάς 
δου Ὀ6 ἀἰδηγηοοά ἴο [Π6 γἹ]ρ68, ἴο 0 
ἴοοά ἴογ {ποιηϑεῖνεβ. Οἡ ἴδε ἰαϊζεσ, ἴΠῈῪ 
ΒΙΤΊΡΙΥ ςΟηΐθ55 {ΠΕΣ οὐ ΠΔὈΠΠΥ͂ ἴο ΞΌΡΡΙΥ 
τ; Ὀυῖϊ ΤΟΥ ἀο ποῖ 5υξρεβῖ ΔΠΥ παΐυγαὶ 
τηθ8η5, Ὀυϊ ἰοᾶνὰ ἴπε τηδῖζοσ ἴῃ {πε ῖγ Μά βίου 8 
μδηάβ. ϑΌΓΟΙΥ ϑυσῃ ςοηάιςί ἰ5 αἱ ᾿Ἰεδϑῖ 85 
ΡτγοραΌΪς 85 ἰδὲ [ΠΟΥ σπου] δὶ οὔσθ βᾶνθ 
τεηυεκίεα Ηΐπὶ ἴο ρογίοστῃ δποίπεσ σα γΆςΪ6. 
(δ8εε ποῖθ οἡ Μαζκ υἱῖ. 8. Ἐ. Ὁ. α.) 

89. ἐδε εοασίς οΥ Μαράαἰα.}] 1.4. ἴἑῃε δογάεγε. 
ΤὮο οἸάεδῖ Μ55 δᾶνςὸ τῇ 1815 ρἷδος Μαγαάαῃ, 
ἃ ὩΔΙῺΘ ΘΠΌΔΙΥ ὑηκποννη τυ [ἢς σοτγεβροηά- 
ἴῃς παπὶς ἱπ 81. Μασκ, βαρηαπωέδα, Ὀυϊ ννῃϊςὴ 
ΤΩΔΥ δ6 Δηοίπεῦ ἕοσγη οἵ ἴπ6 νοσὰ Μαράαία--- 
(86 δοῖεν Κηοννῃ ἴοσῃι ῥγεϑογνεά ἴῃ {Π6 

ε 



82 51. ΜΑΤΤΗΒΝ. ΧΥΙ. 

ΓΗΑΡΤῈΚ ΧΥ].. 

Ι 7.ε λαγῆηδες γερῃγζέ ἃ οἴρι, 6 ζεῖ: 
τυαγρισείάλ ἀξ αξτείρίες 9.7 1ὁς ανόρ 977 ἐδέ 
»Ῥλαγήσέες αμπαᾶὶ ϑασαάμοίες, 13. 744 2εορβῥ᾽: 
οδίπίορ 97 Ολγέρί, τ6 α»παὶ Δ είεγ᾽ ς εορ γεςείοῦε 
οὐ ἀνε. 2 σι: γε ειυείά ἀὲς ἀκαίά, 23 
γοῤγουΐνρ εἰ 6 7 79» ἀἐεμααηρ ἀέρε ονε ἐξ: 
24 ακά αὐνμοπ ἀεί λοις ἐδαΐξ τοῦδ γοίδοτο 
ἀένε, ἐο ὁφα» {δέ «7059. 

"" Μλιὶ 8. ΗΕ ΡὨαγιβθεοβ αἷϑο ψτῇ τὰς 
ϑαδάυςεεβ σᾶπι6, ἀπά τεπιρίηρ 

ἀοσϑίγοά Ὠΐηλ τΠδῖ ἢς ψοι]ά βἤενν τ δηλ 
ἃ ϑίρῃ ἔτοπὶ ἤδάνθη. 

2 ες «δηβνεῖοά δηὰ εαἰά ιιηἴο 
ἔεπι, Βεμ ἰτ 8 δνεηΐηρ, γε 587, 
Π| ὐἱἱἱ δὸ ἕαὶτ νεδῖμογ : ἔογ τῆς ΞΚΥ 
ἰ5 τοά. 

᾿βυσπαταακισ, 

μᾶτὴθ οὐ ΜΑΙῪ Μαξάδλίοπθ. Μαχάδὶδ ννᾶβ 
βἰϊυλίοὰ ἀϑουΐ τς τηϊἀ]6 οἵ [6 τχεβίοση 
βῆοτε οὗ ἴδ ἰδίκο δ ἴε βου ΓῺ ΟΧΙΓΕΤΉΠΥ οὗ 
ἴῃς ῥΙαὶπ οὗ Οοηηεβαγεῖ. [18 πάπὶθ 18 51|]} 
Ργεβοσυθὰ ἰη 1ῃ6 τηοάογη Ὑ]]ᾶρὲ οὗ ΕἸ Με)άεϊ 
ΟἹ ἴδδ6 54π16 5116 (εἶ, Ἀοδίπϑοῃ, " Ἀ ἐβοάσγοϊοβ, 
11}. 278; ΤΒοπίβοη, "1 ,δηἀ δηά Βοοκ, Ρ. 420). 
ΤῊς πᾷπὶιὸ Μαχάδλὶδ 18 δῃοῖδοσ ἔοστη οὗ ἴδε 
Ἡοῦγον Μ|ράα (Τοαυεν) νυ ϊοἢ ἀρρθᾶγβ 898 
ἃ ῬΓΟΡΟΙ πᾶπὶ6ὲ ἴῃ Μὶρά41- ΕἸ (΄οβῃ. χίχ. 8), 
δηὰ ἴῃ Μιράλὶ -Οδὰ (᾿δῇ. χνυ. 37), δῃὰ ἴῃ {Π6 
ςορῃδῖο ἔοση Μίζαοὶ (Εχοά. χίν. 2. ὙΠῸ 
πγϑὶ οἵ [8686 ρἰδοθβ 298 θεεη ΟΥ̓ Ξοηης δ Πο- 
τιθ5 ἰάἀοητδοὰ τυνὸόὸτξἴοι Μακάδία, δυῖ (ἢϊ5 ἰ5 
ἀουδυ} (53ε6 ΕἸ ον, “ Οδορταρῆγ οὗ Ῥα]69- 
της, ἰϊ. 262, Επρ. ΤΙ). ΕΣ 1αϊπιδηυίμᾶ, 
866 οὐ Μαγκ ΥἹἱῖϊ. το. 

ΠΗΑΡ. ΧΥ].-Ἴ-1ῺῈ. ἘΈΡΟΒΑΙ, ΟΕ Α 810 Ν, 
ΑΝ ΜΑΒΚΒΝΙΝΟ. 

1. 1δαὶ δὲ αὐυομΐά “έεαυ ἔδενε ὦ “ἰσπ, δ". 
ΤἼΘ ΡΑΓΔ1}16] Ὀεΐνγθθῃ [Π158 βαϑϑαρὸ δῃὰ Μαγῖκ 
ΥΝΐ ΥΣ, 12 5ῆοννβ ἴδὲ [86 Οσουγγοηοο 18 ΒοΓῸ 
πδιταῖϊθα ἴῃ 115 σῃγοποϊορίοδὶ ϑοαυθηςθ. [ἰ ἰ8 
εἶθαγ ἔτοι δῖ. Μαίίμενν (δὶ (ἢς βίη ννυᾶβ 
Ἀδκοά ἴῸγ ὕνίςο, δηὰ οἡ οδοῖ οσολϑείοῃ τησῖ 
ὙΠ} ἃ 5: π|}|2Ὁ δηϑνγεγ. ΒΥ ἃ 5ίζῃ ἔγσοπι ἤδάνθῃ 
ΤᾺΔ Βᾶρ8 6 πιϑδηῖΐ ἃ ρογίθηϊ ϑ0 ἢ 45 
ἴδοϑε ξογείο] ΌΥ οο] 1]. 10, 31. 
ΤαΪγ 0165 οὗἁἩ ΤΠΘΓΟΥ ἴπ6 ῬΑΥβοο5 δϑοσ ροὰ ἴο 
Βεεϊζορυῦδ. ὙΠΕΥ ἀειπδηάεδα ἃ οοἰ διαὶ βἰση 
ἴῃ ῥγοοῦ οὗ δἰ5 ἀϊνίπο πιϊββίοη. 

Δ. ἢξῥεν ἱξ ὁ ευεκπίπ, (5.1 ὙΏ6θ6 τνογὰ 5 
ἴο (Π6 εδηᾶ οὗ νοῦβϑθὸ 2 ἅγὸ οχηϊίθα ἰὴ [6 
δογίἀχεα πδγταῖϊνο οὗ 81, Μδτγκ, δηὰ ἴῃ ϑοιὴθ 
οὗ (6 δεδξὶ Μϑ85 οὗ 8:. Μαϊϊδμον. Τῇο 
Ργο ΔΌΣ  Ὑ, Βονγενοσ, ἰ8 ἰῇ ἔδνουσ οἵ [δὸ 
ξοπυϊοηεββ οὗ ἴδε Ρββδρο, [18 ομιϊϑβίοῃ Ὀεΐῃς 

[ν. 1---ό. 

2. Απά ἰη τῇς πιογηΐηρ, 12 τι δὲ 
ἔου! νγεδῖμεγ ἴὸ ἀδὺ: ἔογ (Πε βΚΥ [8 
τεά δά ἰοννπρ. Οὐ γε Βγροςπῖεβ, 
ἷς σδῃ ἀΐϊβοεγη ἴῃς ἕλος οὗ τῆς 5ΚΥ :; 
αὖ ςὯπη γὰὲ ποῖ δἰσογη ἴλ6 8ρη8 οὗ 

τς τἰπγεβ ὴ 
4 Α νἱοκεά διά δάυϊζεγουβ ρεηθ- 

τλῖίοῃ 8εε κεῖ δίϊεσγ ἃ βίρῃ ; δηά Ποῖα 
91.411} πο 8ῖρῃ δε ρίνεῃ υπΐο ἰτ, δυῖ τῆς 
βῖρῃ οὗ τῃς ἐμὴ το ]ομδ8. Αμά δε 
ἰεῖς τἤεηι, ἀπά ἀερατγίεά. 

ς Απὰ ψῆεῃ ἢἷβ αἰβοῖρ᾽ε8 σγεγα 
οοπιε ἴο ἴῃς οἴδεῦ 3146. {Πα δά ἔογ- 
ξοϊζεη ἴο ἴαἶκα Ὀγαδά. 

6 4«ἼΠεη 7εβιι8 αἰ ὑπο {ἢ 6, 
Τακε πεεά δηά δενγαᾶγε οἵ τς ἰεάνθη 
οὗ τῆε ῬὨαγίβεεβ δπά οἵ τἢς 844- 
ἀιςθδα8. 

ΡΓΟΘΔΌΪ ςαυϑεὰ ΟΥ̓ {π6 ῬΑΓΑ116] ραββϑᾶρε ἴῃ 
ςἢ. ΧΙ. 238. [1δηρυᾶρε 5: Π|||Υ Ὀσχϊ ὉΥ 20 
ΤΘΔΠ8 ἰάἀδηςὶς δὶ 15 σοςογάθα ἰῃ δηῃοῖδοσ ἽἿοῦ- 
ποοζίοη ὃῪ 81. 1νυκα χὶϊ. 54, 55. ΤῈ αἰβον- 
Θῃος οὗἉ ἀείαδὶ! 15 ἴῃ [1536] 5υϊιοείεηξ ἴο ἀ15- 
Ὀπηρσυΐθη [86 ἴνγο 825 βεραγαῖς υἱΐζογδησοϑ, τῆς 
ΟΠ6 τλόγθουοῦ δοίην δά ἀγεβϑοά ἴο [ἢ ῬΒδγ96 65 
δῃὰ ϑαδάάυςςοβ, [6 οἵδε ἴο ἴδε Ῥθορίδθ. 

8. ἐδὲ εἷσης Γ᾽ ἐδε ἐΐρἢ “ὍΤΙ [ἐτν 
ὙΈΓΘ ΥΕΤῪ Οἰγου5 ἴῃ ΟὐὈβεγνίηρ ἴπ 6 56Ά50}}8 οὗὨ 
(6 Βοδύθηβ δηά [6 ἰθροσ οὗ [δε αἱσ..... 
Βυΐ {ΠῈΥ ψοτα αἰϊπιϑιριοα δ᾽ [86 5ὶρτβ οὗ 
ὕπλ6β ; [δὲ 5, δὲ [οϑα Ἂπιϊπεηΐ βἰζηβ ψὨϊς ἢ 
Ρ αἰ ΠΥ Ῥοϊηϊεά, 45 σῖῖ τ[ῃ6 ἤηρεν δπὰ Ὁγ ἃ 
γὙ] 5106 τηδυκ, [Π4ῖ πον ἴποϑο {1π|65 [ἢ ΤΟΓΟ 50 
τας ἢ ἑογοίο]ὰ δηὰ ἐχρεςῖεά, ἐυεη ἴπ 6 ἀΔγ8 οὗ 
(Ὡς Μεββίδβ, ψεῦς δὶ δὴ. 1ἰχυτοοίς (νῆο 
οἰζε5 ἰῃπίδποοϑ οὗ (6 σαγο]η655 οὗ ἴῃς [εν 
ἴῃ οὐϑογυπν ἴδ ς 5ἰγη5 οἵ [86 Ξ6430Ώ8). 

δ. 20 ἐδε οὐδεν σἰάρ. [{ 8 οἶθᾶγ ἔγοτῃ ἴῃ πδῦ- 
ταῖϊνε οὗ 81. Μαγκ {πα ἃ πονν νόγᾶξο 18 δοσα 
ϑροΐίκοῃ οὔ ἔγομῃι ἴῃς ςοαϑίβ οὗ Μαράλδὶδ ἴο ἴ88 
ορροείίε βἰίάς οὗὁἉ [μα ἰαίκο, νυίςι δῖ, Μαιζδεν, 
τῆογο Ὀγιοῆγ ἱπάϊςαϊοβ ΌΥ (86 ννογάβ “ἢς Ἰεξ 
ἴπεπὶ δηὰ ἀορατίοά,᾽ 

Θ. ἐδε ἰεαυεπ ὁ δὲ Ῥῥαγί:εε, απά 97 ἐδὲ 
δαάδάμεε..ἢ 81. Μαῖκ τορογίβ. ἴθϑο τνογάβ 
γί ἢ ἃ 5] χης ναγίδίίοη, “ Βενγασε οὗ ἴῃ6 Ἰοανθῆ 
οὔ τς ῬὨαγίϑθοβ δηά οὔ ἴμὸ Ἰεάνθὴ οἵ Ἡ ογοά." 
Ιη [18 σοππεςίίοη ἴδε Ηδγοαϊδῃ ΡΑΓΥ 566 1 
ἴο Ὀε ἸΙἀοπεϊποά νυνἱἱει τῆς δαάάυςοοβ, νυ μ] ἢ, 85 
τοραγβ τοίου τοΔΟΒΙΉξ᾽, ΓΊΔῪ νν6}} ἢᾶνα Ὀδθη 
[ες ςὯ986.Ὀ ΤΠο Ηετγοάϊδηβ (οὗ ψβοπι ΠΆΓΟΥ 
Δηγ Πρ 15 Κπονγῃ οὀχοορῖ ἔγοπι ἴῃς ΟΟβρ6}5) 
δεῖ ἴο ἢν Ὀδεη ποῖ ἃ σοὶ ρίουβ ϑεςῖ, θυ 
8ἃ8 τποὶγ παπὶὸ ἱπαϊοδίθβ, βρρογίοιβ οὗ {πὸ 
δυϊβογΥ οὗ τὰς Ηεογοάϊδη ἐπ (αἱ [π 15 ἴσο 



γ. 7--ξ1.3.} 

7 Απά {Π6γ τεαβϑοπδά διηοηρ {Πεπ- 
βεἶνεϑβ, βαυϊηρ, 7ὲ ἐς Ὀδοδιι8ε γγε ἢᾶνε 
ὍΔΚΕεΩ πο ὈΓγαδά, 

8 ἤλιεὴ ἤθη [6βι5 ρεγοεὶνεά, ἢς 
βαϊά ππῖο τπδηὶ, Ὁ γε οἵ {1π||6 (1, 
ὙΨΩΥ τϑᾶβϑοη γὰ Δηλοηρ γουΓβαϊνεϑ, ὃ6- 
σϑιι86 γε ἢᾶνο Ὀγοιρῃζ ΠῸ Ὀτγεδά 

9 "Ὧο γε ποῖ γεῖ υπάεγϑίδηά, 
ΠΟΙΟΥ͂ το] 6 Γ τῆς ἤνε ἰοᾶνεβ οὗ 
τῆς ἔνε τῃουβαηά, ἀηὰά ΠΟΥ ΤΠΔΠΥ 
Ὀαβίκεῖβ γε τοοῖ υρὶ 

51. ΜΑΤΤΗΒ. ΧΥΙ. 

11 ον ἰβ8 ἴξ (Πδὲ γε ἀο ποῖ υπ- 
ἀεγβίαπα τηδὲ 1 βρᾶκε ἐξ ποῖ ἴο γοιι 
σοποογηΐηρ Ὀγεδά, τῃαϊ γε 5ῃοι!]ά ὃδε- 
γαῖα οὗ τῆς ἰεάνεη οὗ τῇς Ῥῃδτγίβεεβ 
δηά οἴ τῆς ϑαάάιοςδαϑβὶ 

12 θη υπάριβιοοά {πε ἤον 
τα ἢς δαάς ἐδέηι ποῖ Ῥανγασε οὗ τῆς 
Ιεανεὴ οἵ δγοδά, δυῖ οὗ τε ἀοςίτίης 
οὗ τῆε ΡῬὨδγίβεθε δπὰ οὗ τὰς ,8λ6- 
ἀυςεαβ8. 

121 Δ Πεη εϑι8 οδπιε ἰπῖο τῆς 
10 ΦΝεῖῖδεγ τὴε β8ενεη ἰοᾶνεβ οὗ 

τῆς ἕουγ τῃουβδηά, δηἀ ἤοῦν ΠΔΠΥ͂ 
Ὀαβκεῖβ γε τοοΐ υρὴὶ 

ὁ εἰ 15. 34: ςοδβῖ8 οὔ ὕσξβαγεα ΡἈΠΠρρί, ἢς δϑκεά 
ἢ18 αἰδοῖ 168, ΚΑ ἰπΕ; 2, Νοηι ἀο πδῇ ᾿ Ματῖ 8. 
ΒΥ {πὶ 1 τῆς δοη οὗ πηδῃ δπὶὺ Ἰυκε9. τ8 

οὗ Ἡετοά Απεῖρα5, ἀπά ρσγοῦδοὶυ οὗ ἢ 5 δ ἴΒΟΣ 
Ὀεΐοτο δῖπη), δὰ {πογεΐοσε ἠοῖ τὶ οὔβοσυοῦβ 
οὗ ἴ86 Μοϑεαῖς ογάϊηδηςθβθ, Ὀυΐϊ ἱποϊϊπθὰ ἴο 
ἄΡρτους οὗ ἴμδἱ δρρτγοχιπλδῦοη οὗ Τυάἀαδίϑπι ἴο 
Βεοδίμεη οἰν]]βαίίοη, οὗ ψῃΐοι τῃ6 Ἡροτγοάϊδη 
ἔΆΤΛΠΥ σεγὸ (ἢ6 οὨϊεῖ τοργεβοηϊδῖνεβ. Τ υ8 
τῆοῖσ Ἰοανθη, οὐ ἱπῆυσηος, [που Ρ ἢ ταῖθοσ οὗ ἃ 
ῬοΙΠς 8] {Π8η ἃ το] ρίοιβ, νγου]ά ἴῃ 115 [ΘΠ ἀΘ ΠΟΥ 
ςοἰποῖϊάθ τὰῦ [πδλί οὗὐ [6 ϑδδάυςοοβ, [86 
ἔτεος Βἰηκοῦβ οὗὐ [υδῖ5πηι. Τῆς [ΠρΟΙῪ [παῖ 
ἴδε Ηεγοαάϊδηβ ψεῦα ἃ σε ρίουβ ϑεςῖ ὙὙ80 
τεγατάεα Ἡοτοά {πὸ Οτεδῖ 45 ἴῃῈ Μεβϑίδῃ (866 
Ῥβευάο- Τογί ]ΠἸ.η, δάν. οπηθβ Ηδστ. ς. ἰ.; 
Ερίρβδη. Ηφσ. χχ., ΡγΓΟΌΔΌΪ ἅγοβϑα ἵἕγοῃ, ἃ 
ΤΆΛΟΤΟ σοη᾽δοΐυγα βυρροβιθα ΟΥ̓ {Π6 ὨδπῚΘ ; ΠΟ 
δ. ΓΟ ἢ 5εςΐ θεΐηρ τη Ποηθά ΌΥ͂ ΔΥ {ΓΒΕ ΟΣΓΒΥ͂ 
Ἠϊϑίογ! 4] δῖ ποῦ. Οη δα τεϊδίοη οὗ 186 
Ηετγοάϊδηβ ἴο ἴδε Ῥμδγίϑοοβ, δὲ6 ὈΘΙΟΥ ΟὨ 
οἷν, χχίϊ!. τό. 

7. δειαισε «ὐὐό ῥαῦυες ἰαξεπ πὸ ὅγεαά.}] Τδο 
ἀϊθορὶ 65 ϑεεπὶ ἴο δύνα υπηάδεγβίοοά οὖξ 1 οτγὰ β 
ογάβ 85 ἃ οδυϊζοη σοησογηΐηρ ἴῃς Κἰπά οὗ 
Ὀτεοδὰ ΤΠΕΥ ὝΕσε ἴο Ῥυγοθδβε ἴο βδί 5(γ {Π6ῚΓΣ 
Ῥτοβοηΐ ποο, Το ῬΒαγίβοαβ ἰδ ὰ ἀονῃ ἀ15- 
Ὁποῦ σοηςογηίης [πε Κιπὰ οἵ ἰοάνθη {παῖ 
τηῖρμῖ θῈ υϑοὰ ἴῃ τηλκίηρ Ὀγοδά. (δες 1ἰρηῖ- 
ἴοοϊ οπ 1815 ραβϑαρ6.) ὙὍηε αἶβςὶρ]ε5 ᾿ἰπίεγ- 
Ρτοϊοὰ οὖσ 1 ,οτ δ ογὰβ 85 ἃ οδυΐμοη δραϊηϑι 
Ρτγοεουσίηρ Ὀγεδὰ ἔτοπι ΗἾ58 ϑποπηθβ. Οὐ 
1 οτα 8 τορὶγ, ὈΥ̓͂ τεχη!ηὐϊην ἴπεπὶ οὗ Η!8 
Τοσδοηξ σηΐγδοῖθβ, ἰπ|ρ0]}165 ἰμδξ ἴΠογο τγᾶβ ΠῸ 
Ὡοοά ἴο δάνι56 (βετ σοηοεγηϊηρ ἴ86 ρυγομάθο 
οὗ ἴροά, ψηϊοῖ Ηἰβ ον ροόννεσ ςου]ὰ ΞΌΡΡΙΥ, 

. Εἴ οσε πεοδοὰ, ἴη [ἢ6 οτἱρίῃδὶ οὗ νεῦϑεβ 
9, τὸ ἴπΠ6 54π|6 ἀϊβεης 0ἢ 150 δα ἴῃ {86 
ἵἴχο νογάβ σοπάογοά δας ξεί, 88 ἴῃ ἴΠ6 ΠασΤ8- 
ἔνα οὗ {86 τηϊγδοῖεβ. (ὅδε οΐθ οὔ οἷ. 
Χὶν, 20.) 

1... 2δὲ μιρλῥῥενῆν ΤῊ πιεηξίοη οὗ ἀοςσίτγίης 
Ὁπάετ (δε ἱπιᾶρο οἵ ἰδάνθη Ἰβανεηϊηρ 88 1 ἡνεγε 
8 ἰυρ (ςξ Οαἱ, τ. 9) 5εεπὶ5 ἴο ἱπΊΡῚῪ β0ς8 
τοδοϊίης 85 ἴδε Ὠυπιδη ἰγδα  Π 0η5, νυ] οἢ 
ἴδε ῬμαγίβοἊεβ οοστιιρίοἀ (δ ποσὰ οὗ 

ΎΤΠΒΟΓΟ 15 πὸ Τοηίγδαϊοτοη Ὀεϊννοθη τος ην 
(686 ἰγδάϊοηβ δηὰ οὐβοσυίηρ ἴτε σΟτηπΊΔΠ48 
οὗ ἴ6 δεγῖθεβ δῃὰ Ῥμαγίβοεβ νβ θη είνθη ἰη 
{πεῖν οβῆ οἶδ] σΑρδο Υ 45 ἴθδσθο 8 οὗ [Π6 ἴανν οὗ 
Μοβεβ. (ὅ86ε οΒ. χχί!!. 1.) 

115-20. ΤῊΕ ΟΒΚΕΑΤ ΟΟΝΕΈΒΒΙΟΝ ΟΡ ΒΑΙΤΗ. 

18, "δες εις οαγπε ὝΤὮΘ οσοηξεδβίοηῃ οἵ 
δῖ, Ῥεῖον ͵ἰ8 τεοογάθα ΟΥ̓ 11] {π6ὸ ϑΞγηορίϊς 
Ενδηρε ϑῖ8, απὰ ἢ [Π6 88πὶ6 πος οὗ {ἰπ|6, 
4}1} ρἰδοίης 1ἴ 5ΒΟΣΕΥ Ὀεΐογε {πε ἰτδηβθσυγαίίοη. 
ΤΈο Τοηΐοβοίοη σοσογάθα ὃγ 81. [οδη (νἱ. 69) 
ΘΕΈ ΤῺ8 ἴο θεϊοηρ ἴο ἴΠ6 βάτὴθ ρεγὶοά οἵ ἔϊπης, 
δυῖϊ ἴτε σοηΐοχί 8εθη8 ἴο ἀφηοῖο ἃ ἀϊἔεγοηξ 
ουνρηῖ, ἰδουρσῃ ϑοὴς οὗ ἴῃς ὕοβὶ οὗ τεσοηΐ 
Ὠατγτηοηϊϑβίϑ, 50. ἢ 85 ὟΝ ἰθβοῖοσ δηὰ Τιϑοποηάδοσγῆ 
ἰάοπον ἴῃς το (σοτηραγὸ ΕἸ]ΠἸςοῖί, “ Ινμεςίυγο5,᾽ 
Ῥ. 212). ΤΒ6 Ῥγοδά βῆ) ΘΟΟΙΏ5 ΤΑΐΠοΓ ἴο Ὁ 
τὲ ἴδε σοηΐξοκδίοη ἤδεγὸ σεοογάρα ννᾶ8 ἢγϑβί 
τηδάς (ςἶ νεῦϑα 17), δηὰ τῇαλσῖ ἴπὸὶ Αροϑβίὶς 
ἘΟΓΟ Δἤογνναγβ σοϊοσγοὰ ἴο {π|5. [6 δο- 
Κηπονϊεά κεά δεϊϊοῖ οὗὅὨἨ Πιτηϑοὶ δηὰ ἢἷ8 Ὀγεϊγθη 
45 {πεῖν σεδβοη [ῸΓ δϑϊάϊην σἱτὰ τποῖνς Μαβῖοῦ 
ὙΏΘῺ ΟἴδεΓΒ ἰος Η τι. 

ὥσιαγεα Ῥρίρρι ἘττὨμῖβ οἰ ννᾶ8 5ιἴὺ- 
αἴοὰ δ [πε δουζος οὗ {π6Ὸ ϑαϑίθσῃ ΟΣ ἸΟΠΡῈΓ 
Ὀγάηοῖ οὗ (πὸ ἰΪογάδῃ, ς4]|εἀ [6 Οτοδῖ Ϊογάδῃ 
Ὀγ Ϊοβορδυβ ( Β. [.᾿ ἵν. 11), ἴο ἀϊπείσυΐϑα ἱξ 
ἔτοπι ἴτε βποσίοσ ὈγΔηΓὮ οΥὁ Ὶ,1||6 ἰΙοτάδη 
ψ Πἰς ἢ ψγ48 αἱ ἤδη δϑουΐ ἔοι τη1]65 αἰϊπίδηϊ. 
ΤῊς 5ἴ6 οὗ ἴῃς ΟἸΕΥ͂ νγὰ8 ΟΥΙΡΊΏΔΙΥ τα] θά 
Ῥαηΐυπι, δηὰ ἴῃς οἰ 1156} Ῥδηθδβ, ργοῦδοὶΥ 
ἔτοτῃ παυϊηρ θεθη ἀεαϊολίοα ἴο ἴῃς ψοσβῃΐρ οὗ 
Ῥαῃ, οὗ ψῃῖςἢ ἴΓΔΟΕ8. ἅγὲ 511}} ὀχίδηϊ, [που ρῃ 
ἴποτα 8 0 ὨΙδοσίςδὶ τεσογά οὗὨἨ δΔῃγ ἰδπρὶς οὔ 
Ῥδη οὐ ἴῃς βροῖ. (δες Ἀοδίηβοη, ὁ [,ἀἴοσ ΒΙΌ]. 
Κο8.᾽ ρ. 406.) Ηεοτγοά [ῃς Οτεαῖ ἀεάϊςαϊεὰ ἃ 
[016 ποτ ἴο Αὐγυκίι8 ([οε. “Απὶ., χν. 
10, ὃ 3), δηᾷ δ΄᾽5 δοὴ ΒΡ, ἴῃς Τοίγαγοῖ, 6Π- 
Ἰαγροὰ ἴ8δ6 εἰζγ, δηὰ οι ]εὰ ἰἃ Οσϑαγοα, ἰη 
Βοποὺσ οὗ {πὸ Ετρετοῦ ([ο05., “ Αηϊ.,᾽ χυηῖ, 
2,81: .Β. 1. ἃ. 9, 8 1). ὍὙδα πάη οὗ {πὸ 
ἔουπάογ ῬΒΠῚΡ ννᾶ5 δάἀδὰ ἴο ἀπ ηριϊ δι [ἴ 
ἔομλ ἴμ6 Ὀεῖζοσ Κπονπὶ Οδβάσοα οὐ ἴπὸ δεὰ 

σ 2 



51. ΜΑΤΤΗΒΨ. ΧΥΙ. 

14 Απά {πεν 8414, ϑοῆὶς Ὧν ἐλαὶ 
ἐδομ αγί Ϊολη τῇς Βαριίϑε : ϑ8οηιε, 
ΕἸ125; δηά οἵδοῖβ, [εγεπιῖδβ, οὔ οὴς 
οὔ τῆς ρτορδεῖϑβ. 

1ς Ηδε 5δἰτὰ ὑπο ἴπεπὶ, Βυῖ τ ἢοπὶ 
ΒΔΥ͂ γε τῃδὲ 1 δηχὶ 

τ6 Απά δίπιοη Ρεΐεγ δηβϑυγεγεὰ δηά 
ΣΠΠ5ΒΝῈ: 5414, “ἼΤου ατί τὰς (Ἰτβι, τῆς δοη 

οἴ τῆς Ἰἰνίηρ Οοά. 

οοαϑὲ θυ ὉγῚ Ηεγοά [πε Οτελί. Το ἰδιίογ 
(αβάγεα ϑι)αϊοῃϊβ) 8 (!ς Οαβαγθδ οἵ ἴδ6 
Αςῖ8. ΤΣ οἱάοθσ παᾶπὶς οἵ σβατοα ῬΕΠΠΡρὶ 
8[}}} δυσγνῖνοβ ἰῇ 115 Ιῃηοἀογ πᾶπὶὸ Βδηΐ88. 
ΎΒΕΓε 5. πο ἀϊδείηςξ τηθπιίοη οὗἩ [8 ΟἿ ἰῃ 
16 ΟἹὰ Τοκίδηιοηῖ, [που ρὴ ϑοπλα δάνε ἰἀδης- 
Βεὰ ᾿ξ, ποῖ ἱπιργοῦδοῖγ, σι Βαδ] -Οδά πάθον 
Μουηῖ Ηεστοῦ (7οβἷι. χὶ. 17, χὶϊ. γ, χὶ, 5). 

δαὶ 1 ἐδὲ ϑὸ οΥΓ, απ ασὡ'΄7΄τοῇ Οὐ ἴδο 
τηοδηΐηρ οὗ [πῆς Ἐ{π|6 δὸπ οΥ᾽ ἥπση, 866 οἡ ςἢ. 
Ψὶ}, 2οθ. Ετοπι οὖγ 1, οτὰ 8 ἰδησιάρο ἃ νψου]ὰ 
δοοπὶ ἴΠδί ἴΠ6 Ρεορὶς μδά δοοεορίεα (815 δηλ 
ΌΥ ψΠιοῦ Ηδ ΠΟΙΠΊΟΠΪΥ β8ροκο οὗ Ηϊ πλβο]ῇ, 
δυῖ οἰἴμον ἀϊὰ ποῖ υηάδογοίδηά [ἴ ἴῃ 18 ΡΓΟΡΟΓ 
Μεββίδῃηις 86ῆς6, ΟΓΥὁἨΎ 6] ἃ Ὄγγοηθουβ ΟΡίὩΟἢ8 
ςοποογηίηρ ἴα ρεγβοη οὗ [6 Μεββίδῃ. (ΤῈ 
ἴνο οἱάοδὲ Μδ5 δηὰ πιοβὶ δησίθης Ὑθγβὶ ἢ 
τεδά, “δαὶ ἐδο ὅϑοπ 9 ν»ιαη ἐς :ἢ" Ὀυΐ ἴῃς τὸ - 
ςεἰνθά ἰοχί ἰ5 ΒΙΓΟΏΡΙΥ βυρρογίοα, Ἐ. Ο. 6.) 

14. ὕοῤη ἐδὲ Βαρί.1 866 οὐ οἷ. χίγν. 1. 

ἘΠ α4.71 Ῥτοπι ἃ ταϊβαρρὶ οδίίοη οὗ [86 ρσο- 
ΡῬΒΕΟΥ οἵ Μαίδοῆδι ἱν. ς. 

)εγενιῖασ, ΟΥ ὁπ οὐ δὲ ῥγοῤῥεί..1 ετετηίδῃ 
νν85 Ὀἰδοοα Ὀγ ἴ86 Ἀδθθϊη5 ἢγϑῖ ἱπ τῆς |1ςὲ οἵ 
[Π6 ργορβοῖῖςαὶ θοοῖκ8, νυνὶ οἷ ΠπλΔῪ δοσουηῖΐ ἔοσ 
ἢ18 θείης πογα παπηθά 45 ἴδε ἰϑδάθγ, 45 ἰἴ ὑγογο, 
οὗ {πὸ ργορβεῖβυ (86ε 1Ἰρπεοοξ οἡ Μαῖίί. 
ΧΧΥΙ͂Ϊ. 9. 6 ὙὰᾺ8 4150 ἴΠ6 ΠΕΙῸ οὗ βυ πα τ 
ἰγδάϊοη5 ἴῃ σοππεσίοῃ ΒΒ ἴπ6 Τδρεν 
δῃὰ διΐυγε ἔογίυπεβ οὗ (ἴς ρεορὶ8ὲ. (ϑὲες 
2 Μδςς. ἰϊ. ,4-8, χν. 12-16.) 

160. ἐδὲ δομ 9 ἐδὲ υίπρ Οοά 7 (86ε ποίβε 
οη ςἢ. χῖν. 13.) [{ 15 οἶθασ ἔγοπι οὖὗῦ [,οτγὰ 5 
ΤΕΡΙΥ [δῖ (Π18 Ἐχργαββίοη νγᾶ8 ῃοΐ ἃ συβἝοιηδσΥ 
οὔθ ἃιηοηξ ἴἢ6 [ενγν7 οὗἩ (δαί ἀδγ, οἵ δἱ ἰεαβί 
νγΑ8 56 ὉΥ δῖ. Ροΐοσ ἰῇ ἃ ἔὰγ ἔα 5686 
(μη [Βαϊ ψ ὶς ἢ ἰξ σοηνεγοά ἴῃ 158 ογάϊΠΑΥῪ 
δοςορίδοη. [1 δπιοιιηῖβ ογὸ ἴο ἃ αἰδιίποῖ 
δΔοκηον ]οαάρειηθηΐ οὐ τς Ὠϊνίης Ναίιιγοε οὗ 
ΟΠ γίβῃ ; ἃ ἰγσυῖῃ νοι, ποιιρἢ ἱπιρ! δά ἴῃ {πὸ 
ΟἹ Τεβίαπιεηῖ ργορβοςῖεβ, νγὰ8 ἢοΐ ζϑηθγα 
δοςορίοα ΕΥ̓͂ ἰ6 [οτν8 (566 δῦουθ οὐ οἷ. χίν. 
33), ἃηἀ ννᾶ8 τιδάὰθ Κηοννῃ ἴο Ρεΐοσ, ποῖ ὉΥ 
Βυπίδη ἰηϊογρτείϊδιίίοη οὗ (6 ϑδοτίρίυτος, Ὀυξ 
δῪ ἀϊνίης τονοϊδιίοη οὐ {πεὶγ ἔγιια τηθδηίηρ 88 
ΓΟΔ] ἰ5θὰ 1 ἢἰβ 1 οτα. 

17. δύο Βαγ-)οπα.] 1. ε. ϑίγωοῃ 9ςοὴ οὗ 

[ν. 14---18. 

17 Απὰ 7εβϑι5 δηβϑυνεγεὰ δηά διά 
ὑπο πὶ, Β]εβϑεά δὶ ἴπου, διίπιοη 
Βαγ-ομα : ον βεβῆ δπὰ δ]οοά ἤδὴ 
ποῖ τγενεαϊθὰ ἐξ υηῖο πες, δυξ ΓᾺΥ 
ΕΔΙΠΟΓ ΠΟ ἢ ἰ5 'ῃ Πδᾶνςῃ. 

18 Απά ] 547 ͵3ο0 ιπῖο {πεε, Τ δῖ 
ὅζῃου «τί Ρεῖογ, ἀῃὰ τροη τἢϊ8. γος » 7οβη -. 
Ινν}}} 0114 τὰν σπυτοῖ ; δηά τῆς ραῖεβ ἢ 
οἵ Π6]] 81.211 ποῖ ργδν}} δρδίηϑε ἴξ. 

{08ε: Ουγ [οτὰ μέ δάγεοβθθεβ Ῥεῖεσγ ὃὉγ 
ἰ8 οτρίῃδὶ πᾶπθ δηά Ῥδίγοηυτηϊς, 845 ἀζϑίῃ 
νῶν χυΐ, 15-17, πὰ δαγι θοῦ οἡ ἤγβί γίνης 
ἱπὶ [86 ἤδηπῖο οὗ Ῥοῖοσ οὐ (ορθδβ, Ϊοδῃ ἱ. 43. 
Το αἰζειηρί5 οὗ ϑοπ6 σοπηπιοηίδίοσβ ἴο δηὰ 
8ῃ Δἰ]ερογίςδὶ πιθδηίϊηρ, “05 97, ὦ ἄσνε, ἱ.6. ἃ 
οὗἩἉ ἃς ϑρίτς (Ηίεγοη. θὰ Ενδης. Μαῖϊ. 11}. 
ς, τό, ΟἸδϑπαιβοη, ὅζς.), δθοῖῃ ἔἴσ ἐεϊομεὰ δηά 
ουΐξ οὗ ρίαςε. 

,Με1Ὁ απά δ[ίοοά} 1.64. ταδῦ (εἴ. σευ. 
Χῖν. 18). [Ιπ ἴδε βδπηθ 86η86 δἀηὰ «ἢ ἴδε 
Βλ6 Ποηίγασί Ὀείννεθη αἰνίης τενεϊδοη δηὰ 
Βυπιδη [οδοπίην, 8.. δὶ] βδγβ, "1 οοηβεττοά 
ποῖ 1 Ποβὰ δηὰ δἱοοά " (Ὁ. ἱ. τόλ 

18. ἐδοε αγῇὸ Ῥείογ.] 1.6. ἴῇοι ατὲ τδαΐ 
ὙΠΊΟΠ ΤΥ παπιθ ἱπΊρ|168, 4 τοςκ. ΤΈΣ Πᾶπιὸ 
88 δοθῆ ρίνεη δείοσγε (8ε6 Ιοδῃ 1. 42). 
Ῥροίογ᾽ 8 ργεϑεπίὶ Ἴςοπάυςϊ βηενεά 15 
Ρυϊδίθηθβθ. ΤῈ υ.8112] πιοδηϊηρ οΥ̓͂ [π6 τηλ9- 
οὐ] πὸ ἔοι πέτρος 8 ἃ 5ἴοῃο, 438 αἰ 5! συ Ξῃοὰ 
ἔτοπὶ πέτρα ἃ τοςῖ ; ἱπΠΟΌΣΗ πέτρος 15 5416 [0 
θα ΟσσΑΒΙΟΏΔΙΪΥ ἔουπά ἴῃ ἴδ Ἰδίίεν εἰ ρηϊ βοβίίοη 
ἴῃ οἰδβϑίςδὶ Οτοοῖκ (ι . ϑορ. ῬἘ1]. 272, δυΐ 
{15 δηᾷ πὲ ΟἴΠΟΣ ἜΧΔΠΊΡ 685 εἰ οἀ τὸ ἀουδε}). 
ΤΠ ἀϊκιποϊίοη, Βονγουθσ, σαπποῖ Ὀ6 ὑγοβϑοὰ 
ἴῃ 1818 ραββϑᾶρθ, 85 ἴῃ τῃδβοι]ηο ἔοστη πνουἹὰ 
ΠδΙΌΓΑΙΥ Ὀε δάορίεἀά ἰπ ἴδε ὈΓΟρΟΣ πϑπιο, 
ἐνέπ 1 ἀρρ]εά ἱπ [86 βεῆβε 1᾽'ἢ ὙΒῖοἢ (δε 
Δρρε Ἰδεϊνε 15 υ804}}Υ ξεπιϊηΐης : “ πέτρος,᾽ 58 γ8 
Βεηροὶ, “" 4118 ἀθηοίδι ἰαῤῥάενι, δορὰ ἴῃ ϑιπιοῆς 
2εἰ να». " 

απά προὸρ ἐδὶ: γοολ Ὅδδ νοσγῦα] δ᾽] ϑίοη 
15 ἰοβῖ ἰῃ οὖσ {ταπβἰδϊίοη, δὰ [6 Οτεεκ (σὺ εἶ 
Πέτρος, καὶ ἐπὶ ταύτῃ τῇ πέτρᾳ) Ἄοδῃ ὈλΓΑΙΪΥ ὃἊ 
παΐυγα! ν ἰηῖ ὀχοθρῖ 85 ἵηρ ἴο 
(Π6 Ρεγϑοη οὗ Ῥείεγ, δηά [Π6 ἔ Π] πιοπί οὗ [Π6 
ΡΓϑαϊςΈοη ἰ8 ἴο δε ἰουπά ἰη ἴδε ἕδςϊ τμδὶ δι, 
Ῥεῖοῦ νὰ ἴπΠ6 σθοβθη ἀρθηῖ ἴῃ ἰδγίησ [Π6 
ἔοιιηάδιίίοη οὗ τ86 ΟΠ γιϑείδη Οπυγοῖ, θοῖἢ 
διηοηρ ἴΠ6 οννβ (Αςῖϑ 11. 41) δηὰ διθοῦρ ἴδ 6 
Οερ[|68 (Αςἴδ χ. 44-48, ςἔ, Αςἴϑ χυ. 7). Βαυῖ 
(86 Ρτγοπιῖβε 18 σίνθη ἴο δι. Ρεῖεσ ἰῃάϊινιυδι]γ, 
ἃ8 ἴῃ6 ΡΕΙΘΟΏ ὙΠῸ ΟΥ̓ αϊνίης τενοϊδώοη πδὰ 
υἱϊογεα ἢ15 σοηξεβοίοη. Νοίδίηρ 18 βαἰὰ ΟΥ 
ἰητἰπλδῖθα σοποεγηΐηρ ΔΩ͂ ΟΗἾοΣα τπδὲ Ῥεῖογ 
νν85 ἈΠ γγασγάς ἴο ΠΟ], ΠΟΙ οὗὨ ΔΗΥ͂ δι ΎΈ 580 
ἴῃ δυο ἢ}! δὴ οἵοο. ΝΠ Βεοηρεῖ, τ δο δάορί5 
6 δϑονς ἱπίογργοϊδλίίοῃ, γὙὲ ΤΠΔΥ ΓΑΙΓΙΥ 517 
Ουδά ῥέε σ( Κοριανι ἢ 



ς Ἰοδη 30. 
33. 

γ, το. 

Ι9 “Απά 1 ν]]}} ρσῖνε ὑπῖο {πες τῆς 
Κεγϑ οὗ τῆς Κηράοπι οὗ ἢεάνεῃ : δηά 
νυ δίβοονεγ ἴῆου 54]: Ὀίηἀ οὐ δαγἢ 

571. ΜΑΤΤΗΒΕΒΡ. ΧΥΙ. 

801} Ὀς δοιιηά ἴῃ ἤδάνθη : δηά νἢδῖ- 
βοσνοῦ ἴθου 5}411 ἰΙοοβα οῇ δίῃ 5}4]]} 
Ὀε Ἰοοβεά ἰῃ ἢεοάνθῃ. 

ΤΟ ῬΟγϑοηδὶ δ᾽ υϑίοη ἴο 81. Ῥεῖοσγ οδπηοῖ 
6 9εῖ δϑίβ6 ὈγῪ ἀϊβεϊηρυι ϑηῖπρ Ὀεΐννοθη πέτρος 
Δηᾶ πέτρα (866 ἴδε ἰα5ῖ ποῖ). ὍὙἘα πιδϑοι- 
ἢπθ ἔοστῃ, πέτρος, ἰῃ [Π6 δεῆϑε οὗ ἃ γοᾷ ἰ5 50 
ΤΆΤΟ ἰδὲ 1[ἴ σοιϊά ΠαΓΑΪΥ πᾶν Ὀθθη υϑεὰ ἰη 
1.15 ῥίδοθ, οἰἴβοσ ΌΥ οὖν 1, ογὰ 1 Ηδ βροόκὸ ἴῃ 
Οτεεκ, οὐ ΕΥ̓ (πε ἰγδηβίαίοσ οὗ Η5 νογάςξ, τῇ 
Ηε βροῖκὸ ἰη Ασγαπηαῖς. ὙΠῸΟΊα ἰ8 [πεγείοσγε ηῸ 
ἔοτοο ἰῃ ἴῃς οὐ]εςου [δδῖ, δὰ 81. Ρεῖοσ θθθη 
᾿ἀεῤρμννονι τείοσγοα ἴο, (6 Ενδηροὶ σὲ τνουϊὰ 

γε συτίεξῃ ἐπὶ τούτῳ τῷ πέτρφ. 
ΤΒαο ἴννο οἴδεσγ ρυϊηςοῖραὶ Ἔχροβιτοηβ οὗ [818 

Ῥαβδϑᾶσε ἀγο, (1) Τ δὲ ψ ΒΓ ἢ ἱπίογργείβ [ἢ γοςκ 
838 τηϑδηΐϊηρ ἴδ δ σοηξοβδοα Ὀγ 8. Ροῖογ: 
(2) Τμδῖ ννοἢ ἰοζεγργεῖβ ἰξ οἱ οὐ ] ,οτὰ 
Ἀπ] 56] ---ἰ Ὡροη {μ6 τοςκ," ὁ, δ. Ὡροη πηγϑβεϊξ. 
Νεῖῖμοσ οὗ [με5ὲ ἰητεγρσγείδ[οῃ 5 18 ορεὴ ἴο ἴδ6 
εἐβάγρε οὗ θείην βυρροϑιθα Ὀγ τ Ἔχ κϑης!θ5 οὗ 
ΓΟὨΙΣΌΨΕΟΙΓΞΥ, [ῸΓ Ὀοΐδ ἀγὰ ουπὰ ἴῃ ἴΠῸ δα 
Ἐδίδοσβ: ἴῃς ἤχβε ἴῃ ΗΠ ΆτΥ, 6 Ὑ τίη. νἱ. 35 ; 
Οτον. ΝΥβ5. ο. [υἀ. “4.3..; (γγϑοϑίου, Η οι. 
᾿ν. ἴῃ Μεαῖϊ. ὃ 2; ἴδε βοοοῃηά ἴὴ Αιυρξιυίιπε᾽β 
ϑεστῃ. Ιχχνΐ. 1, σςοχχ. ὃ 2. Βυξ δουρὶ 58η0- 
Ἐοποὰ [Π686 δῖον 68, [ΠΟῪ σδη ΒΑΓΩΪ 
δ6 τεραγάεα 45 πδίυγαὶ ἱπιογργοίδι 8, τ βϑίην 
ἃ5 ΠΟΥ ἀο (Π6 γϑγῦδὶ δἰϊυβίοη ἴο Ῥεῖίεγ 8 
ὨΩΠΊ6. 

»Ὦ7 ἐδυχοδ.} δὶ8. 18 τῆς φδυ! οϑδὲ 56 οὗ 
[πΠ6 νοτὰ ἐκκλησία ἴο ἀεποῖε [6 (ἸΒυγοὶ οὗ 
ΟΒσίβί, ἴῃ ψο]ς “ ςοηρτεραίΐοη οὗ ζλιτ{ι]} 
το." [ἡ ἴ6 ΤἸΧΧ δηά ἴ!6 ἃ ῬΑ] 
ὈοοκΒ (δ6 πτογὰ 18 ἔγεαυ θη οπιρἰογεά Ἰηὴ 8 
ΒΊΓΩΙΙΔΓ 56η96, ΒΟ, 6 [π|ὲ58 ἴο ἀδηοίε (6 τυ Βοΐο 
Ῥεορίε οὗ ϑγδεὶ 45 (δε ἙἽβοβοη οἵ Οοά, βοπιθ- 
ἘΠπγ658 [ὉΓ 4 5ρεςὶδὶ 5561} 0] ςοἸἸοοϊοα οἡ ἃ 
εἴνεη οσοδϑίοη. ἴῃ {86 ἔΌΥΤΊΟΣ 86η56, τ ΠΙςΟΝ 
τλοϑὲ ΠΕΑΣΪΥ ΠΟΥΤεβροηάβ ἴο {πΠ6 βΈπεγαὶ οοἢ- 
οερίϊου οὗ ἴδ6 ()ιγιϑίίδη σδυγοῖ, 8ῖ. δίερθθη 
(Αεῖπ νἱ]. 18) δρεὰκβ οὗ ἴδε “"" συγοι ἴῃ [16 
ὙΠ] ΟΣ Π658.᾽" 

δε σαΐει Ὁ δε] Μόοτὰε σουτοον “πα 
δαῖεβ οὗ Ηδάθβ." Οὐ ἰγαηϑίαἴίοη βυρροϑίβ 
ἴῃς ἰάεδ οὗ 4 σοηῆϊςϊ Ὀεΐννεεη ἴπ6 Ομ υγοῖ οὗ 
Ομ γίδὶ δηὰ ἴμ6 ροννοὺ οὗ ϑαΐδῃ, νυῃϊοῃ 15 ηοῖ 
ἸταΡ θὰ ἴῃ (86 οτιγίμαὶ. Ηδά6β 18 ἴῃς ἰῃν]51016 
ποτὶ ἃ, τς Κιηχάοπι οὗ ἀδαΐῖι, [μ6 τερίοη οὗ 
ἀερασγίθα υτπηδη 80ι5; ἢοΐ ἴῃς ρἶδος οἵ ἴοΥ- 
ταοηΐ, ([Β6 ἀδοάο οὗ οΥἱ] βρί γὶῖϑ ; δηὰ ἴθ Ἰάθα 
οὗ δὴ δεῖϊνε Ἴσοηπῆϊοξς οἡ {πὸ μαζί οὗ δαΐδῃ [5 
ἱποοηβίδίσης νυ [86 ραβϑῖνε ἱππᾶρο οὗ [86 
2α!1ε: οὗ Ηδάε8, ἀηά, ν ἢ [Π6 υ86 οὗ [δ 584π|6 
ὀχργοϑθίοη ἰπ τῆς ΟἹὰ Τοβίαμμεηῖ, μογο 1ἴ 
ΤῊΡΔΠ5 ἴδ6 δὐοΐάς οὗ ἴπο ἀθδά, τεραγάθα 8ἃ5 ἃ 
ΡΓΙΒΟΏ ΟΥ̓ ἃ ρἷδοθ οὗ (δεε 4. 5. [54ἱ. 
ΧΧΧΥΪ!. το; υΧΧ Ννι|βα. χνυὶ. 13, δόσε [86 
Οτεεκ μ85 πύλαι ἄδου, 85 ετεα; ἴοὉ χχχυ]ὶ. 
17: 8, ἰχ, τ, βεγε {86 οαυϊναϊοηΐ Ἔχργοβϑίοῃ 

πύλαι θανάτου 18 5.4.) ὙΠ τηδδηΐηρ γαῖμεγ 18, 
[δῖ τῆς ργΐϑοη οὗ [86 ἀθδά 5}}4}} βάν πο βοννεσ 
ἴο τεϊδίη (86 τρϑιηθοῖβ οὗ (ἢ γι 5 Οὔ υγοΙ, 
ν8ο, ΕΥ̓ Ηἰδ5 γεάἀετηρίίοῃ, 5841} θὲ σεβουθά 
ἔγοπι ἰἴ, δά θὲ υπιϊοὰ νὰ Ηἰπὶ ἰη Η!8 
ΒΟΑνΘΩΙΥ Κίηγάοπι. ὙΒΟ ἰάθα 18 [6 8816 88 
ἶἰῃ 1 Οογ. χν. 54-57. ΤὮἼδ οχοϊυβίοη οὗ ἴῃ 6 
ἰάεα οὗἉ δὴ δςῖίνε βἔγιιψρ!ε οἵ δαΐδη δραίηβι ἴδε 
ΠΒυγοῖ, σαγτίοϑ νὰ 1 τἴῃ6 Θχοϊυβίοη οὗ [δῖ 
οὗ ἃ οοπῆϊοϊ δεΐνοοη {σὰ δηά [3]56 τϑδοδίηρ. 
Ηρφηρο ἰξ ἰ8 4ὴ οπγε ρεγνογβίοη ἴο ἱπῖογργεῖ 
16 ψοχὰβ 25 ἱπιρ γὴν ἃ ργοπιίϑε οἱ ἱπί8}}}- 
ὈΠΗῪ ἴο ἴΒ6 Οδυγςοῖ οὗ 81. Ρεῖεσ. (Τῇε ἴῃ" 
τογργοίδιίοη Βογα δάορίοά 15 δυρρογίοα ὈΥ̓͂ [86 
ἰδῖεϑβὲ ςοπῃημηρηίδίοτβ, ΚΝ εἰβ5, δηὰ 1,υἱτογοῖ, 
Ε.α.α.) 

19. ἐδὲ ἀεγε 97 1δὲ ξίπράονι 97 δεαυεη.} ΤΟ 
ΟΧργοϑβδίοη δε ἀίηφάονι οΓ᾽ δεα σα ὯἮὰΔ5 Ὀεεῃ 
ΔΙγοδαυ οχρίαϊηθὰ 88 πιεδηίηρς ἴδε Οδυγοὶ οὗ 
ΟΠ σίβξ. ᾿ (866 οἡ οἷ. 2, 3, χί, 3.) ΒΥ {πὸ 
ἀεγ: οἵ ἴ!ε κίηράογι νν}}} 1βεγεΐογο πδέυγα! !ῦ 
Ὀδ6 τηοδηΐ (6 ρόονοῦ οὗ δάση της ἴο ΟΥ̓ 6Χ- 
οἸυάϊης ἔτοπὶ ες ςοπιιηϊοη οὗ (6 Οδυτγοβ. 
Ηρογο δραίῃ, ἃ5 ἰπ ἴμε ἤσιιγε οὗ ἴδ τοςκ, δη 
οΟΠοο 15 ἴῃ ἃ ΞΕΟΟΠἀΑΙῪ 56η56 455] ρηεά ἴο Ῥεῖεσ, 
ὙΠοἢ ΡΓΙΠΊΔΓΙΥ Ὀεϊοηρβ ἴο ΟΠ τίβί. {τ τον. 
1, 7.2) ΤΟ ὀχργεβϑίοη 18 ἴδκεη ΠῸπι 5]. χχὶϊ, 

Σ 

22, ΏΘΓΟ ΕἸϊαΚίηὶ 18 οηςΓυπῖοα νὴ ἃ 5ἰ ΠΣ 
Ῥοννεῦ οὗ δαπικίηρ ἴο, οΥ ἐχοϊιάϊηρς ἔτοπι, [6 
ΤΟγαὶ ραΐδοθ.0 [{ τι ὃε ἀουδίοα ὙὙΠΟΙΠΟΓ 
ΒοΓα 18 ΔΩΥ Δ]]υβίοη ἴο ἴδε ΚΟΥ͂ ρίνεῃ ἴο ἃ 
δοῖῖθα οὐ ᾿ς βιρα ἴοη ἴο 15 οῇςθ. (ες οἡ Ἵἢ. 
ΥἹ]. 29.) 

απ"π4 «υδαΐϊσοεεγ ἔδοι “δα]ἐ δέκα, (9 ..1] ὍΠΟ 
βάῖηὴθ του 15 ΠΟΓΟ ἔυγΒΕΣ ἐχραπα ΤὨἊΘ 
(ογπὶβ ἴο ὀημά δηὰ ἴο “σούς ἰὴ ἴ!ε Ηοῦτον 
ἰάϊοτι 5ἰ σοι ν ἴο “ογῤίά, δὰ ἴο αἰΐοευ, οὗἩ ννῃϊο ἢ 
86 δρυηάδηῖ ᾿πδίδηοοϑ ἅγε ςο]]θοϊοα ὃγ 1 Ἰρἢϊ- 
ἔοοῖ, Το πιοδηίης [Βογοΐοσγε ἰ5, ἰμδΐ δῖ. Ρεῖθ 
ὑπάογ ἴΠ6 συϊάδηςς οὗ [πε ΗΟΙΥ δριτξ, 5ῃουϊά 
6 επιρονγεγεὰ ἴο εηδοὶ [δε σι}]εβ ἴο δὲ οὗὔ- 
βεγνοά 88 Ἴοοπαϊ!οηβ οἵ δαπηβδίοθ ἴο ἴδ6 
ΑἸ γἰϑείδη Ομυτοῖ, ληὰ (παὶ [π686 ἰδνν8 5ῃοιυ]ά 
μανε ἴπε βδηςτίοη οὗ Ὠ᾿ἱνίης δυϊ μου, θείην 
ταῦπεα ὈΥ ΟΟοἀ 45 ννε}} 85 ὉῪ πηδῃ. 
Το 58Π|6 Ῥγοιηῖδα νυνᾶβ δἰϊογυγασγάβ φίνθη ἴοὸ 

411 ἴῃς Αροβίϊαβ (ςὰ. χυῖτ. 18), Ὀυϊ τῇογα ἀγα 
βρεοΐαὶ ἱἰπβίδηςθβϑ οὗ [8 δι] πιθηϊ ἴη 1Π6 σᾶ56 
οὗἉ 51. Ρεΐοσ, ΗἜς δχοϊυάρα ἔγοσῃ ἴθ Κιηράοτι 
οὗ ποανθῃ, ΠΟ ἢς δαιὰ ἴο ϑίιμοη Μᾶζυϑ, 
ἐτῆου μαϑὲ ὨΘ ΠΕΣ ρατγί ηογ ἰοῖ ἴῃ {815 τηδίζεσ " 
(ΑΛεῖβ ν|}. 2). Ηεδ δαπηθα τηρὴ υποίτουμι- 
οἰφεὰ ἰηῖο (6 Οδυγςοβ, ἴῃ τῆς ρεγϑοηβ οὗ (ογ- 
Ὠ6]1ι.5 δηἃ 815 οΘοπιρβηΐοπβ (ΑΔςῖβ χ. 47). 

ΤἼα τηρδηΐημ οὗ [π|5 ράβϑαρὸ ἰ5 ἀϊβειηςῖ ἔγοτῃ 
(παῖ οὗ [οδη χχ. 23. (που ρἢ [86 ἴογτῃ 20 ἦρο:6 
5. ΒΟΙΏΘΕΠΛ68 υϑεἀ ἔοσ ἔογχίνίηξ δἰ (8ες [58]. 



ΘΙ. ΜΑΤΤΗΒΙ͂Ν. ΧΥΙῚ. 

20 ἼΠεη Τδαγρεά ἢς ἷβ8 ἀ5ς 1 ρ}68 
τῃδῖ τῆ 5ῃου ]ά τ6}] πο πιδῃ {μὲ ἢς 
νγὰ5 685 τῆς ΟἨἩτίβῖ. 

21 ὅ Ετοηι παῖ εἶπας ἔογ Ὀερδη 
6808 ἴο βδῆενν 'πῖο ἢ 5 ἀϊ8ς 1 ρ]68, μον 
ταῦ ἢ6 πιυϑὲ ρῸ υπηῖο [εγυβδίεπι, δηά 
ΒΌΠ 6  ἸΔΆΠΥ ΤΠ ηρ8 οὗ τῆε εἰάετγβ δπά 
σἤϊοΥ ργεβῖβ ἀπά βογῖθε8, δηά ὃ6 ἰ(1]16ἀ., 
Δηα δὲ τγαϊβεά δρδίη τῃ6 τμϊγά ἀδγ. 

22 πε Ρεῖεγ ἴοοκ ἢΐη, δηά 
δερᾶηῃ ἴο τεῦυζε ἢΐπι, βαγίηρ, Βε ἴἴ 

[ν. 2ο---24. 

ἔαν ἔτοτι ἴῃς, [οτγά : [ἢ ϊ8 8141} ποῖ ὃἊὲ 
πηῖο τῆδε. 

22 Βυῖ ἢς τυτηδά, ἀηά 84] ὰ τιηῖο 
Ῥεῖογ, (εὲ τες θεμὶηά πι6. ϑαίδηῃ : 
ἴδοι. ἀγτὲ δὴ οδξηςς υπῖο πιῈ: ἴογ 
ἴδοι βανουγεϑὲ ποῖ ἴῃς τϊηρβ τῃδί ὃς 
οἵ (σά, δυῖ τῆοβ6 [παῖ ὃς οὗ πιεη. 

24  “Ἴ Πεη εαἰά εβϑι8 υὑπῖο ἢ18 4 οἱ. το. 
ἀϊβοΐρ]68, ΠΡ Δ πιαηπ 71} σοπὶς δε ματι 8. 
της, ἰεῖ ἢἰπὶ ἀθηγ ΠἰπΊ5 6], ἀπα τᾶκα 35 
ὉΡ 8 ογοβ8. δηὰ [Ό]]ονν ΠΊ6. 

ΧΙ, 2; ΕΧΧ ; Ἐσςοΐυ5. χχυῖΐ. 2), ἴβοσα 18 πὸ 
Δυ ΒΟΥ ἴοσ υϑίηρ ἐο ὀίπα ἰῃ {6 56ῆϑ86 οἵ 20 
γείαίὶπ. Απᾶ δνθὴ [ἢ τἴὴ6 ἤρυτο Ὀὲ αἰϊοννοά 
(ὙΠ ςἢ ΤΑΥ͂ Ῥεγβαρα θὲ ἀεοξεηάοά ὈΥ ἴῃς οορ- 
Ὠδῖο υ86 οὗ καταδέω ἴῃ [ἢ 56η586 οὗ εοπά 7717: 
οΥ οοηνὶςοῖ, οἷ. Ηετγοά. 1ϊ. 174, ἱν. 68), {Π6 
ΟΧργοβδίοῃ «υδαϊοευεγ 18 ἴᾺΥ ἴοο ροησγαὶ ἴο 
δάχ οὗ [5 ἰηςογργείδιοη. ϑυς ἃ πλοδηΐης 
νου ]ὰ σδίθβοσ τοηϊγε ἴῃ 6 Ἔχργαββίοη αὐδο»ησο- 
ἔἐὐυερ θοῦ 584}: Ὀϊηά, ἄζο., ὦ. 6. ἩΨΒΟΙΩΒΟΘΥ͂ΟΓ 
[ποὺ 5884: σοῃμάδχηῃ οσ δῦϑοϊνα. 

4Ο. ἐδαὶ δὲ αὐα΄Ψ :ἢἡὦ: 4 ὲ ἐὐῥοίδι ἵνε 
5ῃιοι]ά ργοθ ὈΪΥ σοδὰ “ Ἐμὲ ἢδ ννᾶβ (με ( γίβι.» 
Μϑ δυϊβοσι 15 ἀϊνἀοὰ 45 γερασὰβ ἴῃς ἰπβοῦ- 
[ίοη οὗ (86 πᾶπιο ὕεεώ, Ὀυΐϊ ἰπίο ΓΔ] ργο Δ ὈΠΥ͂ 
5 ἀραϊηϑὲ ἰ. (Τὸ οἰάεβὲ Μδ55 δηὰ βδγὶῦ 
ἘΔίΒοΓ5 οτηῖξ ἰξ, δες Τίβο. θὰ, 8. Ε.(.6.) 

Ἵ1.28. ΑΝΝΟΟΝΟΕΜΕΝΊΤ ΟΕ ὨΈΑΊΤΗ. 

41]. Ῥνγορπ ἐῤαὶ ἐγ ἤόγδ, (6. ἍΝ ατὲ 
τονν ἰῃ [86 ἰλϑῖ γεᾶσ οὗ ΟὟ 1, ογα 8 πη 5ΈΓΥ, 
νὨϊοἢ οχίεπάοα ΠῸΠῚ ἴΠ6 Ῥάβθουοσ ἱπητηθ- 
ἀϊαῖεὶν οὶ ]οννίης ἴδ ἔδοάϊηρ οὗ ἴῃς ἅνο ἴδοιι- 
δδηά (]ὁδη νυἱ. 4) ἴο ἴῃς Ῥαδββουθῦ δ ψῃοὶ 
Ης νν5 σστυοιβο. ΤῊ5 γεᾶγ ἰ5 αἰνὰ ἰηΐο 
ἔννο ΠΟΑΙΙΥ δαυλὶ ρασγίβ ὉΥ ἴ6 Εσδϑί οὗ ΤΆθου- 
Π46658 τοςογάρθα ὈΥ 8. ]οῆη υἱῖ. 2. ὙΒε ἢγχϑοϊ 
ΒΑ] τΔῪ ἀραΐη ὑὲ αἀἰνἀεὰ ἰηῖο ἔτγο ραγίβ οὗ 
υποοτγίδϊη ἰοηρίῃ, ἴπΠ6 ἴοστηοσ ὀιηγαςίης ἴῃ 6 
ονοηΐβ ἰπ Οδ]ιἶος δηά [8 υἱο ΠΥ ἀονγῃ ἴο [ἢ 6 
πιο οὗ 81. Ρεΐοσγ᾽ 5 σοηξεββίοῃ (εἶ. χὶν. 11 ἴο 
ΧΥΪ. 20), ἴῃς ἰαϊζογ οχίοπαϊηρ ἔγοπι ἴῃ 6 σοη- 
ἰεβϑίοη ἴο ἴπ6 εδδεῖ οἵ Ταῦδογηδοῖθθ. Δὲ 
ΤΑΔΥ (ἢ 8 ΞΡΘΟΙΪΥ ἃ ρογίοα νης ΤΑΥ͂ Ὁ 65[}- 
τηλῖοα του Ὦ]} δ δδοιξ [πγοθ-ηυλτγίους οὗ ἃ 
γεαγ, ἀυγίηρ τ ςἢ οὐγ 1 οΥγὰ ρυδάυ δ} Ργο- 
Ρατεὰ Ηἰ5 αἰϑοῖρ [68 ἴοσ Η 58 δρργοδομίηρ 5ι» 
[ογίηγχβ δπὰ ἀδαίῃ. 

ἐδ οἰάεγ. ἀπά οὐὲφῦ ῥγίει!ς πᾶ “ογίδεν. 
δ66 ου (ἢ. ἰϊ. 4. 

απά δὲ γα εὐ οσαἰπ. Ἐτοὴ Μαγκ ἰχ. το, 
32, [ἰ 15 εὐάςηϊ (μαῖ (ἢ6 ἀΐδβοῖ 65 δἱ [μδὶ {ἰπ|6 
αἰά ποῖ υπἀεγοίδηά [86 Ργόπη8ς οὗ {πεὶγ Μ45- 
ἰεσ 8 σεβιιγτεςίοη ᾿ΠτΈγαγ. ῬΙΟΌΔΟΙΥ {ΠΕΥ 
οουϊὰ ποῖ τεοοηςῖϊο ἴδ. ΠΈΟΓΑ] Ἰηἰογργεϊδιοη 

νῖἢ (Ποῖγ [ἐὐν 8} νἱονν οὗ ἴῃς Μεββϑίδῃ. Ηοῦν 
{πο ἀϊά ιἱπἀογϑίδηὰ ἰξ τοῦ Ὀὲ τηδλίζετ ἴοσ 
ΤΏΔΗΥ Γςοπ͵]οοΐυγοβ, δῖ ΤῸΓ πο οογίδί νυ ; δπὰ 
τπογοίογο ποοὰ ἠοΐ δὲ συγ ΟΌΒΙΥ οχδπιηρά. 
ΤΙὨο οεῖ, Βοννονοσ, τῃαΐ ἢ ϑοόλθ ὙὙΑΥ ΟΥ ΟἴΠΟΓ 
{ΠΕΥ ἀϊά πκϊδιπάεγϑίδηά ἰΐ, ἰ5 ἃ βυβὶιοϊοηϊ δη- 
ΒΟΥ ἴο [6 ΤΔ}]} νγμῖ οἷ βοσὴς πιούσγῃ οτος, 
8." 45 Ἀοἰπιδγιιβ (6 ΝΥ οἰεηρ. ἔσαδρτη..), Ραυ- 
Ιυ8, δίγαυββ, ἀῃὰ ονθὴ Νεδηάεγ δά Μεγεσ, 
ἢδνο ταϊβοὰ δχαϊηϑὶ ἴῃ αὐ οὗ [Π6 ἡδτιταῖϊνα 
ἴπ πὸ ἴοχῖ; Ὡδιλοῖὶυ, (πδὶ μδὰ 80 οἰθᾶσ ἃ ὑτγε- 
ἀϊςτίοη Ὀδοη φίνθῃ, ἴ86 ἀϊ5ς1ρ[65 σουϊὰ ποῖ 
Βανθ Ὀδθη βίον" ἴο δεϊευθ ἰῃ (Βοὶγ 1 γα 8 
Τοβυσγοοτίοη θη ἴἴ ἴοοῖ ρΪλοθ. ὙΠαθ6 βοσίϑ 
οὗ οὐ εἰςΐ5πιβ ἰη ἴπ6 Ροϊθητϊία] πηοοά, σΠοΠΟΟΓΏΪηΣ 
ννθαΐ το πιϊσἢϊ, 5που]ά, οὐ ουρῶί ἴο Βαγα ἀοπα 
πηοῦ ςογίδίη οἰγουπιοίδηςσοβ, ἅγὸ υηϑδῖς ἰπ 
Τοροσίίοη ἴο ἴπ6 σοιποΐθηθθβ οὗ [Π6 οὐἱῖς 

τὰ ἴῃ6 τίτης οὗ [Π6 ευθηῖβ, δηὰ ἢ]5 τυδηΐ οὗ 
δοαυδίηίληος τυ ἴΠ6 ρεγβοηβ δῃηὰ οἰγουπι» 
δίδῃοοβ. ὙΥοῖ Ἴοη]οοίυγεβ οὗ (ἢ15 Κη ἅγα 
ἐΓΕΔΌΘΠΕΥ ρτεξεττεὰ ἴο {με πχοβὲ ροβιἶνε ἴ65- 
ἘΙΊΟΩΥ 88 γοραγάβ ἴῃς ἔδει [βϑηλϑεῖὶνοβ. 

48. Οεὶ δες δεῤίμα πιο, ϑαίαη.}] ΟΕ οἈ. ἷν. 
1ο. ὙὝΒΟΓΟ ἰβ πο γϑάβοῃ ἴο ἱπίοργεῖ ἴδε νοσγὰ 
ϑαίδη αἰ βογεπενγ ἰη [8158 ράβϑαζε ἀπὰ ἴῃ ἴῃ 
ἔοστποσ. Ὑῆο 88πι6 γεῦυκο ΒΙΟΝ οὐγ 1 οτὰ 
μείοσε δά ἀγοςξβοὰ ἴο {86 Τοιηρῖοῦ Ὠϊπιβοῖζ, Ης 
πον δά άγοβϑοβ ἴο Ροῖοσ δ5 ἀοίηρ ἴδε Τοιμρίοτ 8 
ψογΚ. Το ἴοσγοο οἵ [Βε οχ ἴοη 15 ἰοβὲ ὉΥ 
ἴμοϑα Ὄχροβίϊοσβ (4. 3. Μαϊἀοηδῖιιϑ) τὸ 1η- 
ἴεγργοῖ ἴδε ἴεγῃι δἰ ΙΡῚῚ ἴῃ (ἢ6 ΚΘΠΕΓΔΙ 96 η565 
οὗ σάνεν 477. 

απ οἵἥεηοθ. 1 1τογα ν ἃ “' δια Β] Πρ -Ὀἱοοκ "ἢ 
(σκάνδαλον) ; ῬΓΟΌΔΟΪΥ 5{1}} 1} δὴ Δ]]υδίοη 
ἴο 186 πηραηΐης οὗ Ῥοῖογ᾽᾿ 5 ἤϑῖηθ, πο ἰοηξοῦ [86 
τοοῖκ οὔἴπο Οδυγοῖ, Ὀυξ τῆς τοςκ οὗ οβδηςς. 
ὟΝ 6 οδὴ πδγαϊγ ἀουδῖ παι [ΠοτῸ 8 ἃ τεπιθη» 
Ὀγάηςο οὗὨ ἴοβο νγογάϑβ οὗ 15 1Ἅογά, ἤδη 51, 
Ῥεῖογ μἰπλβοὶε, 'η [η6 ἰδησύυάρε οὗ [βα] δὴ, σρεδκϑ 
οὗ ΟΠ γίβξξ 25 ἃ γοοξ Γ᾽ οὔεμπεθ (πέτρα σκανδά- 
λου) ἴο [ἴῃς ἀϊδκουνεάϊεηϊ (1 Ῥεῖ, 11. 8). 

24. μηπίο ῥὲὲ ἀμεῖρί.2 Νοῖ ἴο ἴδε ἀϊ9- 
εἶρ!ε8 δίοηβ, δυῖ ἴο ἴμς ἀϊβείρίεβ, ἰορείμετ 
ψὑ [6 Ρθορὶθ. (δες Μαγκ υἱῖι. 34.) 

ἐαλε ων δὶς ἐγον".) 866 οἢ οὗ, Χ. 38. 
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2ς Εογ Ὑγνῃοβοονοῦ νΨ}}} 8ᾶνε ἢΪ8 

᾿ς 81.4}} ἰοβαὲ ἴ : δηὰ ψυβοβοῦνογ 
Ὑ}}} ἰοβϑεὲ 8 118 [ὉΓ ΓῺ 8ᾶκε 5}2]} 
Πηά ἴτ. 

26 ἔογ νῇῆδὲ 18. 4 πιᾶῃ ρτγοῆιαά, τ 
᾿ς 5}}8}} σδίῃ τῆς ψνβοὶε νγογ!ά, δηά 
Ιοβα ἢΐ8 οννῃ 801} ἡ οὔὐ᾽ τυῆδῖ 83}|8]}} ἃ 
ΠΊΔΠ γῖνα ἴῃ ἜΧΟἤδηρε ἴον ἢϊβ 808] ἡ 

27 ἔογ τῆε ϑοη οὗ πιδη 3}2]] σοπὶς 
ἴῃ τῆς ρίοτγ οἵ ἷἰβΒ ΕΔΙΠογ τ ἢΐ8 

“Ῥε ὅδ. ΔΠροΪ8; “Δἀηά τΠδη δα 58}14}]] γενναγά 
οι, α. 6. ΟΥΘΙΎ τηΔη δοςογάϊΐηρ ἴο ἢΐ8 ἡγόγϑ. 

7. ον ἐδὲ δοη οΥ »παπ “ῥα]} εον»εθ, 45".. 
ΤΒα ρῥγποῖραὶ ἱπηρογί οὗ [π686 τνογβ ἠο ἀουβὶ 
τοϊδίθϑ ἴο μ6 διΐυτε σοπιίηρ οὗὅἁὨ ΟΠ γίϑξ ἴο υάρο 
ἴδε νοῦ], ὙΠογα 5 ῬγοῦὈΪΥ ἃ ϑεσΟΠΟΔΣῪ 
τοΐεγεηςα ἴο (6 ἀεβιγυςτίοη οὗὨἨ ἁ |6τιιβαίθιη, 
Ὀοίδ ἃ5 ἴῃ [1561 ἃ ἡυάρστηοπί οἡ ἴποϑε ττῆο πδὰ 
Τεϊεςιεά Ηΐπι, δηὰ 4ἰ5οὸ 45 ἰγρίςδὶ οὔ (ῃς ἤπδὶ 
λυάρτηεης οἵ [86 ψοσγὶά ; θυῖ τ}}}5 τεξογθηος 15 
ποῖ 50 οΟἸΕΑΓΙΥ ἐχργοβϑθά ΠΟσΘ 48 ἰῃ ὅθ ραγα οὶ 
ῬΓΟΡ ΘΟΥ͂ ἰη οἢ. χχῖν. 

28. Κενγὶδν 1 16.) «πο γομ, ..ἢ Βεῖοσε 
1818 νεσβο, Ὀοί 81. Μαγκ δηὰ 81. 1ἃκὸ ἰηϑοτὶ 
ΨΟΣΒ. 5: Π1}}8Ὶ ἰη ϑυῤεοίδηςε, τβουρῃ ποῖ ἴῃ 
οχργοβδίοῃ, ἰο ἴμοβε σεςογάθα ϑαῦ θοῦ ὈΥ 81. 
Μεαῖϊδον,, ςΒ. χ. 323. ὙἼΏ6 μῥδγδ]]οὶ Ὀοΐννθεη 
Ό}}15 ἰαϊἴετ ράβϑβδαρε δηὰ [ὐκα χὶ!, 9 50 ΠΟ! ΠΥ 
δῆονΒ [δὲ τῆς ννοτάβ ἴογὸ στεοοσάθα ᾿νοσα 
δρΡΟΚΘΏ οἡ ἃ ἀϊβετεηΐ οςοδβίοη ἔτοσῃ [ἢ 6 ρΓ6- 
δεηΐ, ἀπά [τμδὲ 8(. Μαϊίμοεν ἴῃ {π6 ρῥγοϑοηῖ 
Ρίδος αἰ βοσβ ἔγοτῃη [86 οἴβοσ ἴννο Ενδηρο ϑίβ 
ΟἿΪΥ ἰη Της οὐγ 1 ογὰΐδβ ψοσαβ ἰὴ ἃ 
ϑοιηοννηδι δυδγονϊαιϊθα ἔοστη, 

ἐοηρ ἐπὶ δὲς ἀίπράογ".}] ΟὖΥ 1, ογὰ ἀοε8 
Ὠοΐ ΒΆΥ εορείηᾷ 16 ἑμάσηιση!, Ὀυΐ οοηεης 
ἐπ δίς ἀϊηράο. Τα ἰαϑῖ ἡυιάρτηεηϊ 15 ποῖ 
[πὸ Τσοτηπηδηςεϊηοπῖ, Ὀυϊ [Π6 τοιτηϊπαὔοη οὗ 
[πὲ πηραϊδίοσδὶ Κίηράομι οὗ ΟἸγὶβί, δῖοι Η 6 
8.48, ἃ5 {6 δοῃ οὗΥ͂ Ιηδη, δπὰ ἰῃ νοι Ης ἰ5 
[6 Ηεδὰ οὗ [6 Οδυτοῖ δηά [6 ΤΌΪΕΥ ΟΥΟΓ 
αυϊςκ δηὰ ἀεδὰ. (δεὲ [οδη ν. 27: Κοπι. χῖν. 
9: 1 ΟΟΥ. ΧΥ. 24, 25; δηἀ οοτϊηρασγο ἨσοοΚΟΓΊ, 
Ἑ. Ῥ,, ν΄. ς5.-8: δηὰ Ῥοδγβοῃ οὔ ἴδε Οτσεοί, 
Ατ, ΝΙ.) Ὅδε πιοπέοη οἵ (ἢ Δὲ λιιάρτηεηΐ 
ὨλίΌΓΑΙΪΥ βυρρεβίβ ἴδδὶ οὗἨ ἴα Κιηράοπι οὗἉ 
Ὡς ἢ παῖ Ἰυάρτησηϊ 18 ἴ[ῃ6 σοηϑυτηπιδίοη ; 
ἃηάὰ οὔὖὖὖἵῦ 1 ογά ὑγοσδθάβ ἴο ἀδοίλγο πδ 808 
οὗ ἴδοβο {πο ῥγεβϑοηξ ββουϊὰ ᾿ἰνε ἴο 866 ἴῃ 6 
ουηάεξοη οὗ ἃ Οδυτοὺ πβμῖςἢ 5μου!ὰ ἀοκηονν- 
Ἰεάγξε Ηΐμπι 45 115 Κίηργ, δηά οὐὸσ ψ πος Ηδ 
ννου]ὰ χτείρῃ Ὁ} [86 οηὰ οὗ (6 νου]. 

ΤῊς ἀὔονο βοοβ [Π6 πδῖυγαὶ τποδηϊηρ οὗ 
ἔνε δέησάονη οὗ [6 ϑοη οὗ πηδη, ᾿ξ νγὸ σοπιράσο 
7]οδη χυῖ. 16, δηὰ ἴπε 5[ γα λγ υ86 οὗἩ ἴδ ἐχ- 
Ῥτγοββίοη ἴδε “" Κίπράοπι οὗ μεάνθη ἢ ἰη ἴπ6 ὑγθ- 
ϑεηῖ ξο5ρεὶ. (ες οἡ ςΐι. 1], 2, χὶ, 3.) Βυϊῖ 

28 Ψ ελΪγ 1 5.Υ υπίο γου, “ ἼΒετα “ Μαῖκο. 
δὲ βοη6 βίδπάϊπρ ἤδγα, ὑνῃϊο ἢ 581] ἴωκο 9. .7. 
ποῖ ἰλϑῖς οὗ ἀεδαίῇῃ, {1} τῆεῪ ες τῆ8 
ϑοη οὗἉ πηδη σοπλίηρ; ἰῃ ἢἰ5 Κιηράοιῃ. 

ΟΗΑΡΤΕᾺΚ ΧΥῚΪ. 

1 7Άε Ἰγαη Ων αὐον ο7 Οἀγ 14 272 ἀδαϊεα 
ἐλε ωηαδίοξ, 22 ,ογείοίζοίλ ἀξ συσρε βαεο», 
24 αμμαἱ αγείλ ἐγ δε. 

Λ ΝῺ δ“αΐζεγ 51χ ἀδγβ [εβϑι8 ταἰζεῖῃ Ζ Μαιῖ ο. 
Ρεῖογ, }4πιε8. δῃηά [οὔπ ἢϊ5 ζυκεο. :8. 

ὙΠ ΘῊ ΜῈ σΟΙΏΡΑΓΟ οἷ. Χχὶν. 34, ἀηὰ Ϊοδη χχὶ. 
22, ἴξ 5 Βα] γ Ροβϑβίθ]ς ἴο ἐχοίυ δ δὴ Ἱπιρ εὰ 
τοΐοσοηοο ἴο ἴπ6 σοτηΐηρ οὗ ΟΠ γίβί ἴῃ Ἰυάρτηθηϊ 
ἂἵ (Π6 ἀεδίγυςτοη οὗ [εγυβαίετη.. ΤΪ5 δυθηῖ 
ΤΩΔΥ͂ ἰπάδοά ἴῃ οὔθ 86ῆϑε δὲ τοραγάθα 45 (ῃς 
οοτητηθηςεσηθηΐ οὗ [δὲ Κίηραοπι οὗἩ ψΠΙΟἢ (ἢ 6 
ἰαϑῖ Ἰυάρτηρηϊ 15 [86 σοτηρὶοίίοη ; ἕοσ ἴδε υΓΕΓ 
ἀεκιγυοίοη οὗ ἴπς [ἐὐν]ϑἢ ἰσπιρὶς δηᾶ ῃδίοη 

εἰαίπηεα ἴο 811 [Ὡς ψαρᾶ τμαῖ Ὧο οἴδοΥ 
οβϑίδῃ οουϊὰ θὲ ἐχρεςίεά ἴΒδὴ Ης ψδο δὰ 

ΔΙΓΟΔΑῪ ΠΟΙΊ6. 
ΜδΗΥ͂ Ἔχροϑιῖουβ (ε.3. δούὴς τιοητ πο ὉΥ 

Οτίζεη οἡ [Πϊ5 ρίδος, Ηἰἴαγυ, δηὰ Ϊεγοηῖς, 
ἐδ.) τοῖον [ἢ]5 νοῦβο ἴο ἴῃς “Γγδηξῆριγδιοη, 
ἴῃ τ Ὡς ἢ ολ86 (ἴδ ῬχγοπΊΐδο γεϊδῖθβ ΟὨΪΥ ἴο ἴΠ6 
ἴἄγες Αροβί!Ἕβ, Ρεῖεσ, [8π|65,4ηἀ [οῆη. ΤῊὶβ 
ἰηςοσργοίδ!ου, μουνούοσ, ϑεε 5 ρθη ἴο οὔἾδο- 
ἄοη : (1) Ὀεοδυβο ἰξ ἀοε5 ἢοῖ 54|5γ ἴδ ὑ508] 
τηοδηΐης οὗ 2δὲ ἀἰηφάονη 'ἰὰ ἴῃς ΟὐΒρεῖβ; δηΐ 
(2) Ὀεοοδυβο οὖγ 1 ογδ ψογὰβ δεῖ ῃδῖυ- 
ΤΑ] ἴο ροϊηῖ ἴο ἃ τηοτα σοηοῖα ουθῃηΐ. 

ΟΗΑΡ. ΧνΠ,.---Ἴττ1. ΤῊΕ ΤΕΑΝΒΕΙαῦ- 
ΒΚΑΤΙΟΝ. 

1. αν εἰ ἀωγ5.} 80 4͵30 δῖ. Μασκ. 581. 
ΓΚ6 884ὺ5 “δῦουϊ δὴ εἰρδξ ἀδγβ (ὡσεὶ 
ἡμέραι ὀκτώ) αἴϊεγ ἴδεϑε δβαγίηρβ.; ΤὌΠὲ 
Ἰηδοβηϊϊβ ὡσεὶ 5μονβ ταὶ 81. ὰὰκὸ ἀοεβ 
ποῖ ῥγοΐεβββ ἴο γίνε ἴπε εχαᾶςῖ ἰηΐεσνδὶ ; δυῖ 
1)6 ὕνο σϑοκοηϊηρδ ΤΥ ὃς ἰἀεπβοα ἢ τὸ 
ΒΌΡΡΟΘϑε ἴα οῆς ἴο δὲ εχοϊυδῖίνο, (με οἴδον ἰῃ- 
οἰιιδῖνα, οΥὗὨ [16 ἀδγβ οὐ συ ς ἢ ἰΒ6 ἴνο οὐεηῖβ 
οςουτοά, (Οομιρασο ἴῃς οχργοϑϑίοη “ δῇοσ 
οἰσδῖ ἄλγε, ἢ Τοδη χχ. 26, ψῃϊο δοοπ8 ἔΠΕΓῸ 
ἴο πηεδη ἴπα ᾿ηΐοετναὶ ἔγομι πε 1 σὰ Β ἀΔΥ ἴο 
Δηοίδογ. 

Ῥείον,, νος, απά 0 5. ὌΒοβα ἴἶγος ῃδά 
Ὀοοη 5οἰοοϊοὰ Ὀεΐογο 45 νυν] 63565 οὗ [ἢ 6 ΓΑϊΞί ἢν; 
οὔ [Π6 ἀδυσηῖεογ οὗ [αἶττβ, δηὰ αὔοσυναγαὰβ Μετὰ 
σἤοβθη ἴἰο ΔΟΟΟΙΏΡΔΩΥ ἔπος Μαϑῖοσ ἰη Ηΐβ 
ΔΦΟΙΥ ἴῃ Οεἰμβειηδηθ. 81. ΡῬεῖεσ Πἰ τη 56}} ἴ65- 
ὈΠ65 ἴο 18 ργοϑθῆος δἱ ἴῃς Τυγδηβῆρυγαίοη 
(1 Ῥεῖ. ἱ. 18), ἀπὰ δι. Ϊοδη, του ρὴ ἢα ἀοε5 
ῃοῖ Γοϊδῖο ἴΠ6 ουθηῖ ἰῃ ἢ18 βοϑβρεΐ, ΔΡΡα γο ΠΥ 
Δ1υἀδ5 ἴο ἴὲ ([ὁδη ἱ, 14). 



88 51. ΜΑΤΤΗΒΝν. ΧΥΙῚΙ. ν. 2--8. 

Ὁτοῖθετ, δηὰ Ὀγηρεῖῃ τπθηὶ ὑρ ἰηῖο ἈὝΧΉΠΕε ἢς γεῖ β8ρᾶκε, Ὀεῃο]ά, ἃ " « ει. ᾿ 
δῇ διρῃ πιουηιϊαίη ἀρᾶγῖ, 

2 Απά ννᾶβ τγληβῆρυτεά δείοτγε 
τῇεπι : δηά ἢϊ8 ἕδος ἀϊὰ 8ῃϊπ6 45 τῃ6 
δ1η. ἀηὰ ἢὶ5 γαϊπηεηΐ ννᾶ8 ννῃϊῖε 25 [ῃς 
Ἰρπς. 

4 Απά, ὈεΠο]ἀ, τῆεγε δρρεαγεά υπΐο 
τἢὲπὶ Μῶοβεβ δηά Ε] 125 τὶ κίηρ στ 
Ὠϊπι. 

4 ἼἸΠδη ἀηβδννεγεά Ρείΐοσγ, δηά δά 
υπῖο εβι5, [μοτά, [τ 8 ροοά ἔογ ὃ ἴο 
Ὀ6 δεῖε: 1 τὰου νυ], ἰεῖ α8 πιᾶκε 
Πεῖα τῆτες τἀθεγηδο]εβ; οἠς ἔογ [ἢ66. 
ἃηἀ οπβς ἔος Μίοθεβ, ἀπά οἠἊς ἔογ 
ΕἸ125. 

ἐπὶο απ ῥίσ »πιομραῖπ.) ταάϊοη, (ΒουρΒ 
ποῖ οὗ ΥΟΓῪ ΘΑΓΙΥ οτίὶ ρίη, ἰάθης1865 (Π]58 τηουῃ- 
ταῖη νι Τάθοῦ ; Ὀυζϊ [18 56 6πὶ5 ἱπιρσγοῦδῦϊο, 
8 ἴδε ἴορ οὗ ΤΑΌΟΣ ννᾶϑ ΔΡΡΑΓΟΏΓΥ αἵ [πὲ 
ἔπιε {με 8εδί οἵ ἃ ἰοσίγεββ. (δεε οἡ [ἢϊ5 ροίηϊ, 
Ἐοδίηθοη, Ἢ ΚΟΒοαγο ἢ 65,᾽ νοὶ. 111. Ὁ. 222; ΕἸζοτ, 
“Οφοξτ. οἵ Ρᾳοϑεηθ, νο]. 11. Ρ. 312, Εηρ. Ττ.) 
Ῥτοπὶ Ματγῖς ἰχ. 30 γ)1ὲ ΤΏΔΥ ῬΟΓΒΔΡρ5 ἰηΐοῦ [μδί 
Οὖυν [ογὰ ννᾶβ8 5[Π]1 ἴῃ (6 τειχεουτισοά οἵ 
Οαβδάγοα ΡὮΙΠΡΡΙ, δὰ (πδὲ [6 δοεηὶ οὗ ἴδ6 
ἀλάργα ὑετοῖς ΝΥ ἐκ οἵ ἴ[Π6 πιουπίδλιηβ 
οὗ τιδίῖ σερίοη,-- Ηετθοη (δι8}]6γ, 
«δίῃα! δηά Ῥαϊοσεῖπα; . 399), ΟΥὉ αν, 
(ὙΒοπιβοη, " [,«ἀηὰ δηάὰ Βοον᾽ Ρ. 231). (8ες 
ῃοῖθ οἡ Μασ ἰχ.. .6. 0.) 

4. “πὲ ευαἹ ἰγααβ|ωγεά. [1.8 ἱπιροβϑίδὶς 
ΟὮ ΔηΥ͂ ἴδῖγ ἱπίεγργείδίίοη οἵ ἴΠ6 παιταῖϊε, ἴο 
τεξαγά {Π6 Τ ταηϑῆσξιυτγαϊίίοη οἴδμογννϑε [ΠΔη 85 
ἃ τοδὶ δῃἀ ἃ 8: }ρεγπδίυσγαὶ οσουστοηςο. ΤΏ ἢγ- 
Ροί 6515 οὗ ἃ τηγίμςδὶ βἴοτσυ, ἔγαπιεὰ δῆϊοσ ἴῃ 6 
τηοάεὶ οὗ [πε ρ]οτίβοδιίίοη οἵ Μίοϑθϑεβ οὔ ἢ 8 
ἀεδβοεπΐ ἔτοπι δῖηδὶ (ϑίγαιβ8), 15 ἐχοϊυἀεὰ ὈΥ͂ 
{πε ργεςῖϑε ροϊηϊ οὗ {1π|εὲ αϑϑιρτιεὰ ἴο ἴμε ἐνεηῖ, 
θοῖἢ ἴῃ γοϊδίιοη ἴο ἴδ ργεςθάϊηρ οἰγουπιβίδηςο5 
(νεγϑὸ 1) δηὰ ἴο {δ ζο]οννίηνς ([υυκὸ ἰχ. 37), 48 
νὑγεὶ] 25 ΌὉῚ ἴα σοτητηδηά ἴο [πα ἴδγεος αἰ50 1168 
(νεῦβε8 9, 1ο)ὴ. ΘΤο ΒγΥροίἢοβ8 οὗ ἃ ἀγθᾶτῃ οὐ 
ἃ Υἱδίοη (Κυϊηδϊ!, Ηοτγάογ, Νοδηάογ) 15 οχ- 
εἰυθεοι ὃγ πο ἔδλεῖ οὗ [15 μανίηρ Ὀθθ ϑθθη ὉΥῪ 
ἴδγες ἀἰβεγεθηΐ ΡΕΥΒΟΊΒ; δηά ἰμαΐ οὗ ἃ ῃαΐυγαὶ 
οσουστεηςς (ΡΔυ] 5, ννῇο ΒΌρΡΡροΟΒ65 ἃ τηἱϑοὶ 111.- 
ταϊηδλίθα ὈΥ͂ ἴδ τβίηρ δι, δηὰ ἵψο ὑυηκηονντι 
Ῥογβοῦβ τηϊϑίδκοη ἴοσ Μοϑβεβ δηὰ Ε}125) Ὀγθαῖκκβ8 
ἄοντη ὉΥ ἰἴ5 ον οἰυπιϑίπο55. ΒΥ δάμη 
ἴθ δυεηΐ ἴο 6 ποῖ ΟἿΪΥ γτεδὶ, δυΐ 5ιρεῖ- 
Ὠδίυγαϊ, νγεὰ νοϊὰ ἴῃ αἰ ῆςυ 165 Γαϊϑε ὉΥ͂ 
ἴμοϑὲ ννυβο συ ΓΙ ΟΟΒΙΥ ᾿παυῖϊγο ἢονν Μοβοβ δηά 
ΕΠῚ28 οϑὴ βᾶνε δρρεοαγοά, σψπεῖβεσ ἴῃ {ΠΟΙ͂Γ 
ῃπδῖυγαὶ Ὀοάϊ65 οὐ οἴδεγινβο, δῃὰ πον (ΠΟΥ͂ 
ἀζϑίη ἀϊξαρρεαγοὰ ἴῃ ἴΠ6 εἰουὰ (Μεγεῦ, νο 
ὨΟΘΟΪ ΞΘ αἰζοτηρίβ ἴο πιᾶκο (86 ἰγδηβῆρυγδ- 
τίοη ἰἴϑε} σϑᾶϊ, Ὀυῖ [ἴῃς ἀρρεάγαποθ οἵ Μοβεβ 
δηά ΕἸ1Δ58 ἃ υἱβίοῃ), Οοὐΐβ Ῥονεσ 15 βδυγεὶγ 

5 
Ὀτίρῃς οἰοιά ονετομδάοννεα τἢεπὶ : “" 
πὰ θεΠο]ά ἃ νοῖςε ουἍ οὗ τῆς εἱουά, 
νν ΠΟ ἢ 864, ΤῊΪΒ ἰ8 τὰν δοϊονεά ὅοη, 
ἴῃ γγοπι 1 δηλ ννῈ]] ρ]εδϑεά ; ἤεᾶγ γα 
Ὠϊπι. 

6 Απὰά νῆςεη τῆς ἀϊβοῖρ]ε8 Ὠςαγά 20, 
τπεν [6]] οη τοῖς ἔδςθ, δηά νγεῦα δος 
αἴταιά. 
 Αμά 6808 οᾶπιὲ δπά τουςμεά 

τῇεπι, ἀπά διὰ, Ατίβε, ἀπά ὃς ποῖ 
αἰτδιά. 

8 Απὰ σψῆεη ἴμεν μά [τὰ ἃρ 
τπεῖγ αγαβ, ΠΟΥ 587 ΠῸ πδῃ, ϑᾶνε 
6808 οηϊγ. 

βιιδηςϊοηΐ ἴο δοοοιιρ ἢ [πὸ ἕδοϊ ; [86 β8ιροῖ- 
Ὠδΐυγαὶ οχογοῖβο οὗ ἴδὶ ροννοσ γεηάογβ τ υ86- 
1655 ἴο ἰηγεϑιίϊραῖϊθ ἴπ6 πλδθηοῦ οὗ 115 δοοοῦ"» 
Ρ᾿ἰ5ῃπιοηΐ. 

8. ταὐξίησ «υἱὁ δέ»ι.}] 8ῖ. ὐκὸ δα ά98 [Παΐ 
(ΠΟΥ “5ρακὸ οἵ Ηἰ5β ἀδοθᾶβε νοὶ Η 6 5βουϊά 
ΔοςοΙΊρ] 15} δῖ [ογυβαίοπι." ΤὨδ βᾶπὶῈ ἔνδη- 
ξεἰιϑὲ δ ἀ8 βοῖηε οἴπο ραγίίςυ δῖβ ἢοΐ τηθῆ- 
τιοηεὰ ὃγ 81. Μαίϊιενν οὐ 8ῖ. Μαγκ, 45 [ῃδῖ 
ΟἿΣ 1 ,ογτὰ ψεηΐ ὑΡ ἱπίο ἃ τιουηίδίη ἴο ΡὈΓΔΑΥ͂, 
μὲ (Π6 τες ἀ]5ς01ρ1}65 ἡγογα ἤοΑΥΥ νυ βίθαρ, 
Ὀυΐϊ πονοτίθε 655 γετηδηθαὰ ἄνγακο (ποῖ “ Βθη 
ΠΟΥ νετα ἄνγακο," 45 ἰὴ (6 Αὐϊδοτγϑοά Ν εῖ- 
βίοη). ΤΏ656 εἰγοιιπιδίδηςθ5 γοηάοσ ἃ ργοῦδο]ο 
παῖ [δε Τ τγαηβῆσυτγαίίοη ἴοοκ ρῥἷδος ἀυσίηρς [ἢ 6 
ηἰσπί. 

4. ἰκὲ τῷ νιαῖε δεέγε ἐῤγεε ἑαδεγπαεῖς.} (οῦ- 
Ὀπυΐηρ (6 (πουρῆῖ, “ 1ἴ ἰ8 γοοά ἴοσ υ5 ἴο Ὀς 
Βεγο." δῖ, Ρεῖεσ ϑϑοῖηβ ἴο πᾶν ἀσβιγοὰ ἴῸ 
τᾶ ΚΟ ἴπο [ΔΌΟγΏΔοΪο5 45 δυϊάϊηρν ρἰδοθβ τ ΠοτῸ- 
'ῃ ἢ195 Μαςῖοσ, ν ἢ Μοβος ΕἸ145, τ ῖ 
ῥγοίοης Ηἰ8 ἀνγε! παρ οὐ {86 τιουηίδίη, δηά 
Ρογῦδρβ ἂνοϊὰ ἴθ βυβετγίης πὶ ἀνναι θά 
Ηἰπι δὲ [ογυβαίοσῃη. Τῆς ϑἰγδηρθηςβ5 οὗ [6 
τοαυεβὶ ἰ8 ἐχρίδιηεὰ ὃγ 81. Μαγι δηὰ 8ῖ. ὺὐκς, 
θοῖὴ οὗ ψβοπὶ δἀἀά (μδὲ Ρεῖεν Κηοῖν ποῖ ψνηδῖ 
δε 5414, (866 ποΐϑ οἡ Μαζὶ ἰχ. 6. Ε. 6.6.) 

δ. ουεγ:δαδοευε ἐδε. 1.2. Οὐγ Ἰιοσά, 
Μοβεβ, δῃὰ ΕἾ125ὅ. ΤῈ ἀϊϑοϊρίεβ στοσε ποῖ 
οὐεγβηῃδάοννοά ; [ΒΕΥ Βεαγάὰ [πε τοῖος ουΐ οὗ 
(ἢς εἰουά. 

δὲέαγ γε δ.) Ὑλοθὲ πνογὰφ δπά ἴδε ἀϊ5- 
ρροάσγδηος οἵ ἴδε ΠοδυθΥ ΠΠΘ5ΘΕΏΡΟΓΒ ὍΓῈ 
ΒΥΤΏὈΟΪΙΟΔΙΙΥ Τοπηδοῖοά, 45 βδιζηγίης ἴἱαῖ 

γο δὰ βροκθη ἰῃ {{π|6ὲ8 ραβδὶ ἴο ἴδ6 
ἔλῖοῦβ ΌΥ ἴῃ6 Ῥγορμοεῖβ, ποησοίοσ ἢ πνουϊά 
βρεὰκ ὮὉΥ Ηἰβ8 ϑδοη. (ΑἸίογά.) ὙΒΟΥ 8130 
ἱπάϊοδίς οὖῦ 1οτγὰ 858 ςομρ]εῖεῖγ ΔΙ ΠΠΠης τὰς 
Ῥγορῆοοῦ οὗ Μοβεβ (Ὠ ουϊ. χνὶ!. 1 5-19}, νΒ]οἢ 
Ὑγἃ5 ὈΑΙΓΔΠΥ 1 6]|1εὰ ἴῃ [οσπυᾶΔ. ΤΠ τὸ- 
τιοϑιιῦγδηος οὗ [1}18 νοΐσε ΤΏΔῪ ἰᾶνς Ὀθοθη ργο- 
βεηΐ ἴο ἴΠπ6 τηϊπά οἵ ϑ8ῖ. Ρείεσ βοὴ δα οἷΐο8 



ν. 9---17.} 

9 Δπά 45 {πε οδηια ἀοννῃ ἴτοπὶ 
τῆς πηουπίιδίη, ἤτω οδαγρεά τἢεπὶ, 
βαγηρ, ΤῸ] τῃ6 νἱϑίοῃ ἴο πο πΊδῃ, 
ἀη}} τῆς ὅοη οὗ πηδῃ δὲ σγίβεη δρδὶῃ 
ἴοι ἴῃ ἀελά. 

ΙΟ Απά ἢ 18 ἀΐβοῖρ᾽ε8 δεκεά ἢΐηπι, 
βαγίηρ, “ὙΝΏΥ ἴδεη 5ΑΥ τῆς βοσίθεβ 
ἴηι Β]}125 πχιβὲ ἢγβῖ σοπε 

11 Απὰ 7εβϑὺ8 δηβϑιγεγεά δηά εαἱά 
ὑηῖϊο τΠεπη, ΕΠ45 τγὰ]γ 5}4}} ἢτγϑι 
ςοπΊ6, Δηἀ τεβίογα ἃ] τ] Πρ. 

12 Βυς 1 8ΔΥ υπῖο γου, ὙΠδῖ 
Ε]125 ἰδ σοπια αἰγεδάγυ, δηά {ΠῈΥ πον 
ππὶ ποῖ, δυϊ ἤᾶνε ἀοῃς υπῖο ἢ ϊπὶ 
ὙΠδίθϑοανοῦ ἴῃ ἰἰϑῖεά, [1 Κονν δα 
8}8}} 4150 16 ϑοη οὗ πιδῃ 8ιῖεν οὗ 
ἴλη. 

51. ΜΑΤΤΗΕΥ͂. ΧΥ͂ΤΙ. 
11 Ἴδη τῆς ἀΐδβο!ρε8 υπάοτβιοοά 

(μδῖ ἢς βραΐζε υπῖο τθηι οὗ [οῃῃ τἢς 
Βαρεϑι. 

14 ΤΑΠὺπαὰ ψῃδη (ΠΟΥ σγεῦα σΟΠῚΘ 2 Μαιῖ ο. 
ἴο τῆς πιυϊτυάς, τῃογα σάπια ἴο ἈΪπΠὶ Γκοο. 38. 
ἃ εὐγί απ τηλῃ,, Κη θα] ηρ ἀοννῃ το Ὠΐπλ, 
Δη4 βαυΐηρ, 

Ις [,ογά, μάνα ΠΙΘΙΟΥ͂ ΟἹ ΠῚῪ 800: 
ἴογυ ἢδ ἰβ ἰυηδίοϊκ, ἀπά β8οῦε νεχβά: 
ἴον οἤείπιεβ ἢς [8] ἰπῖο τῆς ἔτεα, 
Δηά οἷς ἰηῖο ἢ ννδΐεγ. 

16 Απά 1 Ὀτγουρβὲ δΐπὶ ἴο τἢγ 
αἀἰβο!ρεβ, δἀῃὰ (ΠΕΥ οου]ά ποῖ οὐΓα 
Ἀϊηι. 

17 Τδη εβ08 δηβυγεγεά δηά 84]ά, 
Ο ἐ}1ε88 ἀπά ρεγνεγβα ρεηεγαδίίοη, 
ΠΟΥ ἰοηρ 818}} 1 Ὀς ἢ γου ἢ μον 

(86 ἀῦοτθ ῬγορΒεοῦ δηά δρρὶϊεβ [ἴἴ ἴο Ογὶβὲ 
(Δεῖς "11. 22). 

9. ἐδὲ οὐεἰον».} 1ῷϑ Ππ|οΓΑΙΎ, “(ὃς την βεθω," 
ἐαυϊναϊοεπῖ ἴο ΟΧρτγοβϑίοη ἰῃ δῖ. Μαγκ, 
ἐπα ΓΙ Ώρ5 ΤΠΕῪ β6θῃ ἢ (ἃ εἶδον). ΤΟ 
πογὰ ἀο65 ηοῖ ἱΠΊΡΙΥ ΔΏΥ υῃγΘΆ}γ. 

10. 2 τῤέπ “αν 1δὲ «“εγίδε.ὺὴ ὙὌΠῈ ψογά 
δεπ ΟἸδΑΥΪΥ ΤῺ Ρ]165 δὴ ἰηΐθσεηοθ ἔγοπι [(ἢ6 
ῬΓΘΟΘαηρ ςοτητηδηά--- “ [Γ νγο ἄγὰ ἴο ἱκθορ [ἢ 6 
ΤΙ ΒΟ. βοογοῖ, νυμδὲ 15 [6 τηθδηΐϊηρ οὗ ἴπ6 ἀοςο- 
της [παἴ ἴ[π6 σοπιηρ οὗ Ε]145 ωλυβὲ ὑσγεοθάθ 
ἴῃς τηδηϊοοίδί!}0η οὗ ἴδε Μοεβϑίδῃ" [5 ποῖ 
118 τ ΠΙοὮ γα ἤᾶνὸ βθθη ἴδ6 οσομηΐης οὗὨ Ε}148, 
δηὰ σπου πὸ ποῖ Ὀδ6 ῥγοςϊαϊπηθδα ἃ5 ἃ βίῃ 
ἴα (6 Μοβϑιδηβ Κιηράοϊη 18 αἵ δαηᾶ)᾽ 
ΤῊΙβ φυοδέϊοη 58 ἃ οἶθαγ στ οὗἩ ἴδε Ηἰϑίοσιςδὶ 
ομδγαςίεσ οὗ [86 παιτδῖϊνο. Η δά [πε σ]ῖηθ88 
οὗ ς ἴδτες ἀἰ5ς! ρ]ε5 Ὀεεη ἰηνεηῖςοά ἴῃ βυρροτί 
οὗ ἃ πιγίῃῖςδ] ϑἴοσῃ ἴἴ 15 βαγάὶγ ροβϑθῖο [δῖ 
1015 ἰηςΙάδηξ σουϊὰ ᾶνὸ ἑουπὰ 4 ρ͵δοθ ἴῃ ἴΐ, 
οὐ ἴδε ἰτδαϊουβ τὰ Ὡς Μαλῖδοἢ 8 ὑτο- 

ΕΟΥ̓͂ οὗ (6 σοπιίηρ οἵ ΕἸ} σγετα ονου]δι ἃ 
πε [εννῖ88 [εᾶσμεῖβ. (8εε Ἰξῃθοοι οη 

[815 ρᾶδβᾶσε) - 
11, Εἰας ἐγεν “δα}} ἅγιε οοριθ.} ἴῃ 86 

οὐ ριηδὶ “’ φοσαθῖῃ," (Βουρὰ ἰπ 4 ξαΐζυγο 56ηϑ86. 
16. ἴ)ε Ῥγορβθοῦ ἰβ8 ἔγσυς ψὩῖο δᾶγ5 [παῖ 
ΕἸϊ28 ΚΠ Βγϑὶ Ἴοπλο, Ὀυὲ ἰξ 5 ΔΙγεδαγ ἤι]- 
Β)1οὰ, ὙὨΘ ρῥγόϑεηῖ ἄκη ἴῃ ἃ Πΐυσε 5θΏβ6 18 
ΟἿΪΥ υδοά 85 τεΐοστίης Ὀδοῖ ἴο ἴδ οτἹκίηΔ] ἰοσπὶ 
οἵ [δε ρσγορβοοῦ. ὅδ αἴζειρὶ ἴο ἱπίεγρτεῖ 
ἴβεθε νογὰβ 85 ἱπιρὶ γίηρ ἃ ρῥγεαϊσοῃ οὗ ἃ 
διΐυτε δλάνεηϊ οὗ ΕἸ1)δἢ 'π Ῥεσβοῃ 8θϑσηβ ἔογοεὰ 
δηά ᾿ῃηοοσϑϑασῃ, του δάορίοἀ ὈΥ ᾿ἰχἢ 
ΔυϊΒογ 68, Ἐβρεο δ ἶγ διθοης ἴδε Βδίθο 8. 
τς: Οτΐξθοη δὰ αὶ ἴῃ οὐ Μαῖίϊ. χνὶ!., 
ΑΓ, ο. Χχ. ἴῃ 851. Μαίϊ., 5. Αυρ. “ἀς (Οἷν. 

Ὠεῖ; χχ. 29, δπά ἴῃ [|[οἷἱ. Τταςῖ. ἴν., φυοίοὰ 
ΌὉγ Βρ. Ν»ογάβιυνοσι ἐπ δος. Ἐ. Ὁ. α. 
πη γεεέογε αὐἱΐ ἐῤέπρι.}] ΑὈΡγενίαἰοα ἔγουι 

(86 ΠΧΧ᾽ νογϑίοη οὗ Μ4]. ἵν. 6, ψῃς ἢ τοηά θοῦ 
ὁ ὙΠῸ 58848}} τεξίογε (ἀποκαταστήσει ἃ5 ὨΕΓΘ) 
[86 δεαῖῖ οὗ (86 ἐμοῦ ἴο ἴμθ ϑοὴ δηά 
πὸ ποατέ οὗ ἃ τιδῃ ἰονναγβ δ5 πεὶρθουγ." 
ΤῊ ἴοχί ΤΔΑΥ ΡΟΒΒΙΟΪΥ ἤδνα σίνθη σίβα ἴο {Π6 
Τοργεβεηίδθοη οὗ ἴπε οοπχὶπρς οὗ ΕἸ128 ἃ5 ἃ 
Τεβίοσοσ οὗ 411 {πΐπρβ. Ὑπὸ ἰαΐεγσ ἈΔΌΌΙ8 
Ἰοοκοά ἔογννασὰ ἴο (Πἷ8 δυθηΐ 48 ἃ γεϑιυϊοη 
οὗἩ [6 οαΥοῦ βἰοσίεβ οὗ [πεῖς Ταρὶς δηὰ 
τοὶ σοι, Ὄβρθοῖδ!!γ οὗ ἴδε ΒΟΙ͂ τπίηγβ (566 
τε οοῖ οἡ [158 ρἷδοθ), δῃὰ βοῇ ΤΩΔΥ Πᾶν 
Ὀοθη ἴδ ἰηεγρτοίϊδιίίοῃ οὗ ἔπ ϑογῖδεβ δῖ [818 
πιο. Ουγ], οτά 5ῃονν5 [δῖ [15 πὸ πχεδηϊης 
5 ἴη6 τερεηΐδηςε ργοδοποα ΟΥ̓ [Ομ 48 ἃ ργϑ- 
Ῥαγδίοη ἴοσ Η 15 οὔσῃ ᾿οσηϊηξ. 

14-21. ΕΟὕΒΚΕ ΟΡ ΓΤΌΝΑΤΙΟ (ΗΠΌ. 
14. “πὰ «υδέη δεν «ὐεγε εονρδ ἴο ἐδ γεμδς- 

ἐμάς. ΑἸ! τπΠ6 τῆγες ϑγηορει5ῖ8 ἄρτεθ 1ῇ 
Ρἰδείηρ ἴδε ουγὸ οὗ [Π|58 ἀετηοηΐδο ἱπηηεα δε] 
αϑοῦ ἴθ (τδηβῆσυγαίίοη ; Δὴ ἀρτεειηθηΐ γΒ] οἢ 
8. ἴῃ [156]8 4η ενϊάεηςε οὗ [6 ἰβίουιοδὶ “ἢ δ- 
Ταςῖοσ οὗ ἰδ ἰγδηϑῆρσυγδἝοη ἰ(5εῖξ. 81. υκο 
βῆονγθ ἢβ ἰηάερεηάξφηςε ὈΥ 5ἰδίϊηρ, ποτα ρᾶγ- 
ἰου αγὶγ τμδὲ ἴπ6 συγε ἴοοῖκ ρίδοα οἡ {με ἀδῪ 
αἴοῦ ἴῃς ἰτδηβῆριυτγαϊίοη. ΠῚ, 45 18 ὑσγοόθαῦ]ο, 
6 ἰτδηβῆρυγαίίοη ἴοοκ ρῥίδοα ἴῃ ἴδε ηἰρῃϊ 
(δε6 οὔ νϑῦϑα 3), ουν ᾿ογὰ δηὰ Ηἰ5 αἰϊϑεῖρίεβ 
που ὰ παίυγα! ῦ οοια ἀονγη ἔγοπι ἴδε του" 
(Δῖῃ οἡ ἴδια ἔο]οννίηρ τιογηΐηρ. 

16. ἰμπαϊελ 8ὲε6. οὐ οἰ. ἷν. 24. ΤΒΘ 
ϑγτηρίουηϑ Ἄρρθαῦ ἴο πᾶνὰ Ὀεοη ἴποβς οὗ ερὶ- 
ἸΘΡΞΥ, δοοουηρδηϊθα ὉΥ διθρεηβίοη οὗἩ ΒρθθοΒ 
Μασκ ἰχ. 17, 18), οδυδεὰ ἴῃ [Π]5 ς886 ὉΥ͂ 
οπποηίδοδϊ ροβϑοϑβίοη, δυϊ ποΐ οοπίουπάοά 
νὰ 1. 

17. Ο χαἰδίοις απα ῥενυεγσς σόπεγ 05. 
ΤῈ εχργεβϑίοη, ῥέγυεγσε βεπεγαίίοη (γενεὰ 
διεστραμμένη) ὑζουτβ ἰῃ 186 υυχὶχ νογβίοη οἵ 
16 ψογάβ8 οὗ Μοβεβ, οοῃοογηίηρ [86 ΡθΟρΪα 
οὗ βγαε] (Ὠ ευῖ. χχχὶϊ, 5). 8πΏ}γ ἰδηρυδρα 



00 51, ΜΑΤΤΗΒ. ΧΥΙῚΙ. [ν. 18---24. 

Ἰοῃρ 5141} 1 κυῆενγ γου ἡ Ὀτίηρ ϊπὶ 
ἈΠ ΠεΓ ἴο π|α. 

18 Απά 7εβ808 τεδυκεά τῆς ἀεν!]; 
δηά ἢς ἀερατῖεά οὐδ οὗ Πὶπι: δηά 
τῆς ΤὨΠΠἃ νγᾶ5 οσυγεὰ ἔτοπι τῆδι νϑΥ 
ΠουΓ." 

Ι9 Τεη οσᾶπιαὲ ἴπε ἀϊδοῖρ]ε8 ἴο 
7 εβ05 δραγῖ, δηὰ βλἱά, ΝῺ ςου]ά ποῖ 
ὑγε οδϑὲ ἢϊπὶ οὐτὴ 

20 Απά Ϊ|εϑβι5 544 υπίο τῃἢεπι, Β6- 
οᾶιι8ε οὗ γοιγ ὑῃθε]ϊεῖ: ἔου νεπὶγ 1 

ἤΊΑΙκο τ. ΒΆΥ ΠΟ γοῦ; 1 γε Βᾶνα ἔδιἢ 45 ἃ 
στιδίῃ οὗ πιυβίαγαὰ 866, γε 5}.4]] 8ΑῪ 
ππῖο [ἢ18 τπηοιηΐδιη., Βδπιονα ἤοηοα 
ἴο γοπάετγ ρἷδςε ; δπά [τ 5ῃ8]] γεπῖονε : 

8 υϑοὰ ὈΥ οὖν 1 ογὰ οὗ ἴῃπε δογῖθεβ δηά ῬΒα- 
Τίβοος (Ὁ ἢ. χιὶ. 39), δηά οἵ {πε ῬΑγίθθαϑ δὰ 
ϑαάάυςοο5 (ςἢ. χνὶ. 4). ΤΉ 656 ρά55ΑρῈ8 ΔΚ 
ἴε πηργοῦδῦϊε ἰμαῖ (8 τεῦυκε 15 μετὰ δά- 
ἀγοββοά δβρεςίδ! γ ἴο ἴπ6 ἀἰ5οῖρ]65, 48 ϑοῖὴθ 
ἱηϊογρτεῖ. [Ιἡ 81. Μαγκῖβ δοςουπῖ (ἰχ. 14) "ὲ 
τοδά δῖ [ἢ6 δεγίθε8 εσα υεσβίϊοηϊηρ νἱ ἢ 
ἴῃς ρϑορίθ, δὰ ψὸ ΠΔΥ͂ ὨδίυΓΑΙΙΥ ΒΌΡΡΟΘα 
τμαῖ ἴδε τοηάδηογΥ οὗ ἴΒ6 ΙΓ ηιιεβοηβ νγᾶβ ἴο 
ἴπγον ἀϊβογοάϊο οὐ οὐὐ [νοτὰ οὐ δοοουηΐῖ οὗ 
(16 ἕδίϊυγο οὗ Ηἰ5 ἀϊϑεῖίρίοϑ. [{ ἰ5. ὑγοῦδθίο, 
τποτοίοτς, [δαῖ οὖν [οτὰ 5 ψογάϑ ἀΓ6 ὈΓΠΟΙΡΑΙΪΥ 
δααγοββοὰ ἴο (πε ϑοῦῖθεβ δῃὰ ἴΠοϑ6 ψῆ0 ΜΈΓ 
ἱπηδυοηςοά ὃγ (πο. ΝΒοῖΠπον τἢ6 ἀἴ5ς 1165 
ΔΥῸ 4150 ἱποϊυάοα βθοβ ἀουδιῆι, Του ἃ 
ΡΑΓΙΔ] ρᾶγαὶ οὶ τοῦ δὲ ἔοιιηά ἴη ἴδε Ἰδηζυᾶρα 
οὕ οὖ 1] ογά ἴο ῬΒΠρ ([ὁμη χίν. 95. ΤΠῈ 
ἀἰϑοῖρίοβ ἃγα ϑεραγαίεϊυ τεθυκοὰ ἔοὸσ [ΠΕ 
τδηϊ οὗἉ (ΔΕ δὶ νοῦβα 20. 

18. 4“π4 7.πἢὦθ! γοδιωξεά ἰδὲ ἠευ Τα 
Εταρδὶς ἀδβογριίοη οὗ 81. Μαγὶκ (ἰχ. 2ο- 27) 
δι ἰάβ τΊΔΥ Ραγίουλτβ Ὑὶο ἢ δθανν 8Δῃ ἰηάθ- 
Ῥεηάεηϊξ βουγοα οὗ Ἰπξοστηδίϊοῃ. 

40. “: ἃ φγαΐίπ 97 »ερίαγά :τε4.}1 1. ε. τὴς 
δ8:4}]65ῖ αἰ, (8εε ςἢ. ΧΙ, 32.) 

γε «ῥαἰ! “αν ὠπίο 1δὶ: »ιομπέαίπ.} ὌΠ 4]}- 
Βυ ΠΠοϊηρ Ρρονεσ οὗ δι ἢ ϑθοτβ ἴο ᾶνο Ὀδεη 
ΡΓΟΥΟΓΌΙΔΙΙΥ ἐχργεββοά δος ἴμῃ6 ἰοὺνβ ὉΥ͂ 
[πε βαγίης παῖ 1 σδῇ τεπιοῦθ τηουπίδίηβ. 
(8ε6 1 Οογ. χὶϊὶ. ἃ, δηὰ 1ιἰρμπίξοοϊς οὐ Μαῖί. 
ΧχΙ. 21.) Ουγ [ιογὰ ρἶνεβ ἃ νἱν]ὰ ἐχργεββίοῃ 
ἴο ἴπ6 γον ΟΥ̓ Ροϊπίηρ ἴο [Π6 πιοαηΐϊδίη 
ὨΟΥ ϑείοτα {Ποπὶ, 3485 Ηδ ἀϊά δραίη οὔ ἃ 5ιιδ- 
βεαιεηΐ οςσοδβίοῃ ((ἢ. χχίὶ. 1.1). 

ΔΊ. ἐδὶς ἀἰπά.] 1.6. [18 Κἰηά οὗἁ 601] 5ρ]σί. 
Το (δὰ ἰηάοοα ηοίππρ 8 ἱ᾿πηροβϑίθ]α ; δυῖ 
(μ6 ἔα ἢ νὨΙΟἢ ἰ5 ἴο τοσκ δυο τηΐγας εθ 85 
ἴμε οδϑιίηρ οἷἱξ οὗ ἴβμεϑε εὐἹὶ βρὶ γϊ8 πιιβῖ 
1561 θ6 ἔοστηϑα ΌΥ̓ Ῥγαγοσ δηὰ ἰδδίίησ. ϑοπὶς 
Ἰηϊογργοῖ ργάγοῦ δηά αϑιίηρ οἡ [6 ρατγί οὗ ἴπ6 
8: ἘΠ του, ἡυἢϊ ἢ 666 πὶ5 [655 ἡδίιγαὶ. (Οη ἴδε 
τοδλάϊης 566 ἢοΐε οἡ Μαγκ 'χ, 29. Ε. 0.6.) 

δηἀ ποιῃϊηρ, 85Π4}1 δὲ ἱπιροβϑίῦ]8 υπῖο 
οι. 

᾿ 21 Ἡονδεῖς τη18 Κιηά ροεῖὰ ποῖ 
οὐ Ὀυῖ ὈΥ ργάγεγ δηά [ϑιίηρ. 

22 ΤΠ “Απαὰ ψΠΠ}6 τπὰγ δδοάς ἰῃ " εἱ. το. 
ΟΆ]1|εε, [εϑι5 δά ὑπο {μ6πὶ, ΤῊ δία ο. 
ΟΠ Οὗ πηλῃ 5}.4}} δε δεϊγαγεά ἱπῖο {Π6 ἔπιε... 
᾿λΔη48 οὗ πιεῃ : 

232 Απά {Π6γ 5141} Κὶ} ἢΐπι, δηά 
ἴῃς τηϊγτὰ ἀΔΥ ἢδ 5}4]} θὲ γαϊβεά δρδίῃ. 
Απά {πῈγ ννεῦα Ἔχοςεάϊηρ' βοΥΓ. ἜΜ" 

24.  Απά ψμεη {ΠΕ γ “γΕΓῈ σοπΊα ἴο ἐς μτα ας 
(δρεγπδιιπι, πεν τμδ τεςεἰνεά ' ἐγ δυῖε Αἱ ἀμέναει- 
πιοριδγ ζᾶπλε ἴο Ρεῖει, δά βαἱά, οὶ ἴα ναῖμειυ 
ποῖ γοιζ πιδϑίεσ ΡΥ {τίδατο καὶ τολεκης 

22. 126 δ05 οΥΓἹ νιαπ «δα! δὲ δε!γαγεά. 
ΤΒοΓς νγὰ8 σοοα χϑᾶϑοη ἔοσ [8 γορεϊ ἴοη οἵ 
ννμδῖ Πδὰ ὕδθθη ϑαἱά δεΐογε (οἰ. χνὶ. 16). Τἢ6 
ὉΏΡΕ] ΕΓ οὗ Ρεῖεσ ϑβενεὰ ἢονν ὨΘΟΟΘΘΑΤῪ ἰΐ 
ννὰ5 [(ἢδί [ῃ6 αἰδεῖρίε5. ββου]ὰ θ6 σερεαΐθα! Υ 
δυρδι [Π6 βᾶπηθ τυ ἢ. 

24-27. ΤΕΙΒΌΤΕ ΜΟΝΕΥ. 

24. ἐγίδωΐ »ιοπδγ. ΤΒΙ5 ἱποίθης 5 - 
᾿ὰγ ἴο 81. ΚΣ Τῆς νογά ἴεν λυ 
ἔος ἐπθαυῖε (δίδραχμον) ἰ5 ἀϊβετεηῖ ἔγοπι {παῖ 
υδοὰ «ἢ. ΧΧΙΪ, 17 ἰοῦ ἴῃς (τἰθυῖα ραϊά ἰο τῆς 
ΒΟΠΊΔΏ ΟἸΩΡοΙοσ. [ἢ ἰῆς Ἰδοῦ ραβϑϑᾶρο (ἂς 
τ νοσγά σδῆϑυβ 18 υϑοά ἰὴ 15 Οτοοῖὶς ἔοσπι 

᾿ (κῆνσος). ΤῊ8 δίοπε νου]ά βεεπὶ ἴο ἱπῃρὶγ 
[δὲ [86 αἴθυΐο μογὲ βροκϑὴ οὗ νγᾶβ αἰβεγοηῖ 
ἴτοπιὶ ἴπε οἴδοῦ, δηά {815 ϑυβριοίοη 15. ςοῃ- 
ἤπηθὰ θη νὰ σοιηθη δου ἴτας τῆς 4]. 
δῇς ραϊὰ ὈΥ͂ ΕΥΕΙΥ͂ [5γδε} ες ἀῦονο ὑυννοηῖῦ 
ΕΓΒ οὗ ἂρὲ ἴογ ἴῃς βοσνυίοα οὗ ἴῃ τοπιρὶς 
(Εχοά. χχχ. 13, Χχχυ, 26. ΟΕ [οβορδι8, 
“Αηξ.,᾿ χυῇ, ο, 81; “ΒΒ. 7. νἱῖ. 6, ὃ 6), νυᾶ8 
οαυϊναϊεηΐ ἴῃ νας ἴο ἔψνο Αἰὶς ἀγασἢτη25, 
ΡΓΟΡΔΌΪΙΥ δὲ (}]8 εἰπὶς δαυΐϊναϊθηξς ἴο δδουῖ 
1.. δά. οὗ ΟἿΣ πιοῆου. (866 ΣΡ 
“Αηἴ, ἡ 11. 8, 8. 2. ΡΒῖϊο, Ουϊ Κεσ. Ὁ ῖν. 
Ηκτ., ὃ 18.) ΤΙ 5 ἰδυΐο, τυ ῖςο ἢ δὲ Βγεῖ 
ΒΟΟΙΏΒ ΟὨΪΥ ἴο αν Ὀδθη ςο] θεοῖο οἡ (δἢς 
ΟΟΟΔΒΙΟΠ5 οὗ ηυτ οτίης [86 ΡΕΟΡΪΘ, ἀρρεᾶῖβ ἰῇ 
ἰδῖοσ {ἰπ|θὲ8 ἴο ἤᾶνε Ὀεοοῖῆς ἀπηιδὶ. (866 2 
Οἤγοη, χχῖν. 5; Νοῆοπι. Χ. 32, ΠΟΙΟ ἃ Γὸ- 
ἀυςίοη ἂρ ἴο πᾶν ὕδθθῃ [ΕἸ ΡΟΓΑΥΙΪΥ 
τηδάς ἴῃ ἴπε δηιουηξ οὐ δοοουηΐ οὗ [ῃ6 
ῬΟΥΕΤΊΥ οὗ ἴδ6 Ρεορὶθ; ΡΉΣο ἀθ Μοράσοῆ. 1. 
ἢ 3: ]Οβορῆιβ, "Αηξ,, χυί!. 9,8 1. ΟΕ Ὑτοηςὶ 
ου ἴδε Μίγδοϊεβ, Νο. 28.) [ἃ νγὰβ ςο]δςῖεά 
δ ἴῃς ἐπὰ οὗ (Βς δος] βἰδϑίϊο!] γοᾶγ ἴῃ τῃ6 
Ἰαϊζεῦ ραγί οὗ (86 τηοητὰ Αὐδγ, [Π6 δασ]ν ρματί 
οἵ ουγ Μαγοῆ. 

ΤΒε {πιὸ οὗ ΤςοἸ]οςοη ῥγεβθηΐβ ἃ ἐἰἰβΠου ΚΥ͂ 
ἴῃ τσεϊδίίοη ἴο [6 ργοϑοῃηΐξ 6, ἃ5 [86 ἐνεηΐ 
ΠεΓῈ Ὠδίταϊθα βοεῦ8 ἴο πανα ἴδκθῃ ρἶδος ἴῃ 
{86 ΒΠΊΠΊΘΓ ΟΥἨ δυΐζυπιη, ηοῖ Ἰος δεΐοστε οὐζγ 
1, ον ̓β ἸΟυΓΏΕΥ ἴο Ϊεγυδβαίθπλ δὲ τὰς ἔοδεϊ οἵ 



ν. 25---27.} 

25 ε 5411ἢ, Ὗε8. Απά νῇῆξηῃ ἢς 
νγ28 ζοηὶς ἱπίο τῆς δουδβα, [6808 ρῖε- 
νεηϊεά Πίπι, βαγίηρ, δῖ τπὶπ κεβῖ 
τῆου, δίπιοη ἡ οὗ ννῆοπὶ ἀο τῆς Κίηρϑ 
οὗ τῆς εὐ ταῖα οιβῖοπι ΟΥ [Π- 
δυϊεὶ οὗ τ{πεὶγ οὐγὴ ΤΠ] άγεη, οὐ οὗ 
ΒΙΓΑΠΡΈΓΒ ἡ 

26 Ρεῖεγ βίῃ υπῖο ᾿ἷπι, Οἱ βίγδη- 

51. ΜΑΤΤΗΕΥ. ΧΥΠΙΠ. ΟΙ 

δεῖβ. |εβϑὺ5 841 υπίο ἢΐπι, ἼΒεη 
τα ἴδε Ἑδιϊάγεη ἔτεα. 1 Οσ, ἃ 

27 Νοιν" τ βεδηάδίηρ, ἰοϑῖ νγε ϑῃου]ὰ ἐμ ποῖ 
οὔξεπά ἐμεπὶ, ρῸ ἴπου ἴο πε 868, Δ πὰ οὐπος οἵ 
ςαβϑῖ Δη δοοῖ, δηά ἴᾶκε ὑρ ἴδε Πβἢ ναΐαθ᾽ ἐννο 
τῆδλῖ ἢγβί σοπιθῖῃ ὑρ ; δηά ψΠεη τπου εἶν} 

᾿ιᾶϑὲ ορεπεὰ 8 ταουτῃ, ἔποὺ 5}|411 ἔτει ἦνς 
ΠΟΥ ΟἹ 

βΒηά 4 ρίεςς οὗ πλοπου : ἱμαῖ ἴαΐζθ, ἐμὲ ουδοο. 

Ταδθογηδοῖοβ ([}οὁμη νἱὶ. το). Οἡ δἼοςοουηΐ οὗ 
1815 αἰ που Ὑ ΟΥ Ἰεβεῖοσ (΄ Οἢσ. 5γη., Ρ.. 270) 
ἢ25 τουϊνοὰ τς νίενν οὗ ϑογιε δασ θοῦ οοτ- 
ταεηϊδίογβ, [μδ ἴπς {ἰθαΐο ΒΟΓῈ το οηρὰ 18 
1τὴ6 Ἀοπιδη σδηϑι5, νυν ἢϊο ἢ τνᾶ8 ΤοἸ]εοϊοα ἴῃ 
ἴῃς ποῖ Εἰ] οὐ ϑερίειθεσ. Βυΐῖ [δ6 
ἀϊςου 165 ἰηνοϊνθὰ ἴῃ (ἢ15 υἱοὸνν ἅγὸ 80 ρτεδίῖ 
τηδί 1 366 Π18 5 ΠΡ] 6 ἴο ϑιρροϑο (Πδῖ, ἴῃ [815 
Ἰησίδηςε ἴδ τεπγρὶο (τθυῖο νγὰ5 ἀοπιδηάεὰ δἱ 
4 ἀϊδετγοηΐ τἰπ|6. ϑιυςἢ ἃ νἱεὺν 18 ρευμδρ5 81}0" 

εἀ ΌΥ ἴδε Κ οῦ!ηϊςδ] δ Ποῦ ]65 εἰϊοὰ Ὀγ 
Οὔτέβνεὶ! (( Ὠ 188.» ὄνο]. ἰϊ. Ρ. 378), δοοογάϊηρ 
ἴο ννδοπι ἴΠ6 Π᾽ ἔ"βϑβεῖκοὶ πιῆ, τη ἀϊβογεηΐ 
Ἰοςδ 168, ὉῈ ραίὰ δὲ Δηγ οὗ ἴῃς ἴὔγος ρτοδῖ 
ζεδλϑίβι Απά, ὄνεὴ υἱίπους [15 [ΕΞ ΗΥ, ἰΐ 
18 Δἰπιοϑί Ἴογίδίη ἴμδὶ ἴῃ6 ῥδγτηεηΐ πὶυϑβῖ 
ΟΟΟΔ5ΙΟΠΔΙΪΥ πάνθ Ὀθθη πιδάς δὲ ὑπι|50.8] {{π|658, 
δηά 186 ρτγοβθηΐ τΐρϊ νΈΎῪ τγοὶ! μάνα Ὀεθ δὴ 
ἰησίδηςθ οὗ ἴδε Κὶπά. 
ΤΩΣ 5. ὯὨΟ ἘτΠεΒρε. οὗ ουὖἦῦ 1, οτὰ ἸΣΎ0ΠῈ 

Υἱξίιεἀ (ἀρογηδυπι δ “ον ΟἿ," ς 
ἶχ. 1) βίηςε [86 ἀδὺ .Σ {6 ἀτανς τῆς 
ἤνε ἰδβουπαηά ([ὁΠῃ νἱ, 22-.24), ν ΠΙΟΒ ἀρρΘᾶΓβ 
ἴο μᾶνα Ὀξεθὴ ἃ Ὀυίεῖ υἱϑδίϊ 5 ΟΥΕΥ δίογ τἰῃς 
{ἰπ|6ὸ δὲ νυιϊοῦ (δ6 ἰπδυΐϊε νγὰ8 ἀυθ. 1 ἠοῖ 
ἀεπιαπάθα οὐ παΐ οσοσδβίοῃ, ἰξ ννᾶ8 πδίιγαὶ 
[δῇ ἰἴ ννουϊὰ δὲ «ϑἰκοὰ ἔοσ οὐ Ηἰ5 ποχί γεϊυγῃ 
ἴο [6 οἴ. Ἐργ ἴΠ6 ἴννο 1 εΥΡργοϊδ!οηβ δηά 
(ἢς δι μου 65. ΟΥ̓ νυ ἢ ἐδοῖ 15 βυρροτῖοά, 
δε6. Αὐομθῖβθορ Τσεηςῖ οὐ {}}8 τηϊγάαςὶθ. 

4δ. Η ταὐό, Υω.1] ΤΟ τερλᾶγκβ οὗ Αὐοδ» 
Ὀῖ5ορ Ὑτσεποῖδ οὐ ἴπεβε ψογὰϑ δὲ ννῈ]]} 
ΨΟΓΙΏΥ οὗ ηοῖϊοθ 45 βῃιονίης ἴῃς συ ἱπηρογί 
οἵ [π6 τηίγαοϊς νυν οἷ [Ο]]ονν5 : “ Ῥεῖεῦ δῖ οῆςε 
ΤΟΡ 65 ἴῃ (86 δῆηττηαῖϊνθο. ΖΟδ]οιβ Ἴοσ ἢἰ8 
Ἰ,ογάβ βοπουσ, δηὰ σοπβάεης [μας Η 5 ρἱεῖγ 
του ϊά πιᾶκο Ηἰπὶ ῥγοϊηρὶ ἴῃ νυ μδΐονοσ σοῦ β 
ογάϊηδηςς τεαυϊγοά, ἢα ρῥἰεάρεβ Ηἴτὰ ψϊϊπουΐ 
μιοϑιἰδιίοη ἴο ἴδ ραγιηθηῖ. Ὑεῖ νγᾶ8 ἢθ Ἤὀνεῦ- 
ΠΑΘΙΥ ἴῃ {Π|5, ὙΤἬ ΟΕ γ88 οὐ 8 ἃ []ΠηΣ 
δοτο ἴο σοοοχζηΐϊϑε ἴ8Β6 ΒΙΡ ΠΟΥ αἰ χη ΠΥ οὗ ἢΪ5 
1οτὰ. .. ον ἴδε {{π|6 αἱ ᾿οαϑὶ πὸ ῃδὰ Ἰοβῖ 
διχῆ οὗ Ηἰβ 1, οὐδ γι ροδίοη δηά Ῥγεσο- 
ελῦνο, [παἰ Ης νγὰβ ἃ ϑοὴ οὐδσ Ηἰβ οὐνῃ ἤοιιϑ6, 
δηα ῃοΐ ἃ ϑεγνδηῖΐ ἢ ΔηοῖῃογἘ: (ἢ. Η οδὰ οὔτ 

, ὯοΟϊ οπ6 οὗ [5 διιθοτάϊηδῖο ποτ θοῦ5 
--οῖ δι ἴ ννὰ8 9 Η τὰ ἰη Η 5 Βδίβοσ τῃδί οὔθ - 
ἴῃγ8 ψΟΤ ἴο δὲ πιδάθ, ποῖ 30» Ηἰπὶ ἴο θ6 
Τεςεῖνοά,. ,. 1{18 ἔογ [6 ρυγροβα οὗ Ὀγίῃς- 
ἷην ὑδςκ Ῥοῖεσ, δηὰ σίτἢ εἰπῇ 186 οἴπον ἀϊ8-» 
αὐρ!εβ, ἰο ἴδς ὺς τεςοχηϊπίοη οὗ Ηπη8ε6}Ἐ, 

ἴτοτῃ οἷ (ΠΟῪ δὰ ἴῃ ραγὶ 8116, [δὲ ἴῃς 
1μογά ρυϊβ ἴο μὶπὶ (ἢς 4ιυεβίίοη νυ Βῖ ἢ ἕο ]ονν8. 
Απὰ ἴοσ ἴπθ βᾶπὴηθ σϑᾶβοῦ, δοίης οηραρεά, 
[σγουρὰ Ρεῖεσ 8 ΔΒ ἱτηργυάεοηςς, ἴο ἴδς 
τοηἀογίηρ οἵ ἴ86 αἀἰάγασδη, νας πον Ηδς 
οου]ά 5ολτοοὶν τοοθάς τοῦ, Ηδ γεῖ ἀοε65 ἰΐ ἴῃ 
[δε τοιηδυκαῦὶθ νὰν οἵ [Π}18 ργεδοηΐ τη ΓΔ ΟΪ6 ---- 
ἃ τηΐγϑοὶα Ὡς Βποι]ά τοῖν [μαΐ 4}} [Ὠϊη 58 
βογυρά Ηἷπι, ἔτοπὶ {πὸ στεδίοβδι ἴο [86 ἰοδϑῖ, 
δύ ἴο ἴδε ἤβῃοβ (πδὶ ναϊκοὰ [του ἴῃς 
ῬαῖΠ8 οὗ {Πὸὶ ςοᾶ---ῃδῖ Ηε νὰβ 1] ογὰ οὐοῦ 
Ὠδῖυγο, δηὰ, παυΐηρς ποίησ, γεῖ ἴῃ Η!8 
ΑΙ ετ5 γε ἴον Ηἶπι, νγὰ5 ΓΪΥ ροβϑοβϑοὰ οὗ 
411 {81]η 5. 

46. Τδεη αγε δέ εὐἰάγεη ἢ ὍΈΟ ἀγριυ- 
τηοηΐ ἰ5 ΥΟΓΥ͂ οἶεᾶσ οὐ ἴθ δι ρροβι(ίοη [παῖ 
(Πς {τἰθυΐο τνᾶ8 ἕοσ ἴπ6 ϑεινίοε οἱ [Ὡς Τειρίο. 
“ΤΕ το “δ άτγοη οὗὁὨ δαγΊΠΥ Κη ρ8 ἃγῸ Ἐχοῖα 
ἔτοπι {πε {τἰθυίε ραϊά ἴογ (Βεὶγ δεγυίςς, 1, [86 
ϑοη οὗ Οοά, δπὶ ἰῃ ᾿ἰκα τη ΔΉ6Γ ἔἤγοο ἔγοπι [ἢ 6 
«τἰδιιῖο ταϊϑοὰ ἕοσ Οοαὐ᾽β ϑεγυῖϊοθ." Τἢς [8] - 
8ῃεϊκοὶ ραϊὰ ἴογ ἴδε Τομιρὶο ννᾶ8 γοραγάθα 85 
ξίνεη ἴο Οοά. (8εε [Ὀβερῆυ, " Απί., χυ], ο, 
δ 1.) νΊιοβοῖοσ οὐ͵᾽οεῖβ ἴο 1815 Ἔχρίαπαίϊοη ἴμδὲ 
1 ἀοο5 ποῖ ΔΡΡΪγ ἴο Ρεῖΐεγ, Ὀυζ ΟὨΪΥ ἴο 6518. 
Βυΐϊ ἴἴ 15 πούβεγε 8.14 (ῃδί ἐχοιηρίοη 
νγ735 οἰδιπηοὰ ἔογ Ρείοσ. Ουγ 1, ογὰ 5 ννογὰβ 
ἴο ἷπὶ ΤΏΘΓΟΙῪ ϑϑοσί {πᾶ| [6 ΠΟΙΟΥ͂ Ῥϊοδ 
νγ88 ἴο δε ἰουπά ἰπ ἴδε τοι οὗ [86 ἤδὴ 
που ά βιιῆοθ ἔοῦ Ὀο( Ηἰϊτϑοὶῦ δηά Ῥεῖοσ, 
βου ἴῃ ΔΩΥ ὙΓΑΥ ἱπιρίγίπς ἴπαΐ Ῥείετ ςου]ὰ 
οἰαῖπὶ οχοιηρίίοη. ΔΝ Ἔβοὶο 5 οὐ Ὄχρ δηδ- 
τίοη ἰ8 οὗ ̓ ἴ56}} διῆςίεηϊ ἴο τεΐζο ἴμ6 Ὦγρο- 
[Π6 5815 ὙΠ ΒΒ τοαιῖγοβ ἢ, Ηδ βυρροβοβ (παῖ 
ουν [,οτγά εἰαἰπιβ Ἔχειηρίίοῃ, ἴοσ Ηἰπιϑεϊῖ δηὰ 
Ῥεῖοσ, ἔτοῃ (6 αἱδυῖς ἀϊς ἴο ἴῃς Κοπιδη 
ΒτΆροσγοσ, οὐ {πὸ ρίθα {πδί “πὸ Οοὐ-ἴρατίησ 
δηὰ Οοὐ-ἴδιρῃς τῆλ ἰ8 {86 σι} Κίηρ οὗ 
ἴῃς εατἢ." ἔνε ἰξ [818 νεγθδὶ Ἔναβίοη Ἵοι]Ἱὰ 
6 τοϊογαϊθά, ἴδ6 ἱηϊεγργείδτίοη τουϊά 511} 
(111, ἕογ [86 ἀγγιτηθης ο]αἰπὶ5 ὀχειηρίοη ἴοὺῦ 
[ἢε σμΠ]Πάγεη οὗ [δε Κίηρ ἴο νΒοπὶ ἴδε {τίδυϊα 
5 ἀυ6, ποῖ ἔοτ οἴπον Κίηρϑ, ψ βοῖθοῦ ΠΠΟΓΔΙΪΥ͂ 
οὗ Πευγδὕνεϊν διιοῖ. 

ΑἹ. ὦ δ 9 "πορϑ. ἴῃ τῆς οτἱρίηδὶ, “ὦ 
“α1εγ.} ὙὍΠῸ 5|1νὸγ διδίοσ νγᾶβ8 εαυδὶ ἴο ἴουΓ 
ἀγδοιτηξ, οὐ δδοιιϊζ 3.. ΕΏ 1158. ΓΘ ΤΠΟΠΕΥ 
νγὰ8 ἴῃι18 βυβῆηςϊοης ἴο ΡΥ ἴἰς δυο ἔοσ ἴνγο 
᾿βδοηνναν 41 5. οὐϑευνδῦϊο," 541γ8 Μῖσ. Κ. 8. 

οοἷο, “ἴῃ ςοηῆστηδίοι οὗ ἴῃς τηϊηυΐα δοοῦ- 



5Γ. ΜΑΤΤΗΕΝν. ΧΥΙΙ]. ΧΥΠΙ. 

δὰ ρἷνα ὑπο {ποῖ ογ τ δηά 
τῆσεα. 

92 ἵν. 1- 3. 

πῆς δλπι6 {ἰπ|δ οδῆηα [ἢς " Μετ 9. Τ 
Α ἀἰδοῖρ]ε8 υπῖο εβιι5, βδγίῃρ, ἴδε ο. 

ΓΗΑΡΤΕΚΝ ΧΥΠΠ. 

1 Ολγεέ τυαγνεείλ ἀτς ἀἐείῥῥες ἐσ ἐφ ἀμενεδἧς απα 
ἀαγνεζε.: ἢ ο αὐυοία οὔημεες, αμαὶ πο ἐο αἴ6- 
“λέτε ἐλε ας μές: το ἱεαελείά ἄστυ τοῦ αγέ 20 
ἀεαΐ τυέέά οἱ» ὀγείλγερ, τοάϑρη ἐδῶ οδέπαὶ πες: 
21 αγια ἄστυ οὔ 19 γογρῖσε ἑάενε. 23. τολῇοελ 
ἀφ σελ γον ὃν α ῥαγαῤίε 7 ἐἀε ξίρρ, ἐλαΐ 
ἐσσὶ αεεοιρ ο7 λὲς σεγυακίς, 32 αμαὶ ῥμμεέτλφαῖ 
ἀπε, τοὴσ τἀξισεαῖ "0 τόν 109 ἀὲς ,είσιυ. 

ΤΆΓΟΥ οἵ [8158 Ενδηρεϊ δι, [μαῖ δ 115 μετ οὰ 186 
δίΐνοσ ΟὐΣΤ ΟΥ̓ οὗὨἨ Ραϊ]οθϑίίπο ςἼοῃείσῖοὰ οὗ 
Οτοοῖκ ἐρεῖ! το(τδάσγδοῃπιβ, ΟΥ σἰδίεγβ, δπὰ 
Ἐοπιδη ἀσμαγὶϊ οὗ ἃ αιυιαγίεγ {πεῖγ ναι, ἀϊ- 
ἀγδοδπλς πανίηρ Δ]|εἢ Ἰηΐο ἀΐβιισθο. Ηδέ ἴνο 
ἀϊάγδονμηβ Ὀθὸη ἔουηά ΌΥ 8ῖ. Ρεῖεγ, [ΔῈ 
τοσοίνουβ οὗ {τἰρυῖζε νου]ά μεν μάνα ἴλη 
ἴμεπὶ, ἀηά πὸ ἀουδὲ [με ογαϊηαγυ οοΐῃ ραϊὰ 
νγὰβϑ ἴπδΐ πηγάς οὐ. βυρρ!οά." (51:85 
«“Ὠϊὶςοῖ. οὗ [6 ΒΙΌ]6,᾽ Ασί. δέαδεν.) 

ΤΒο ἴσιο ἱπιρογὲ οἵ {8ὶ5. τηγαςῖὶθ 88 Ὀδθη 
δῃσονχῃ ἰη ἴδ6 Ὡοῖδς Οὔ γϑῖβὸ 25. [ἴ πηιϊϑὶ ποῖ 
δ6 τεραγάδα 85 αἰ" ογίηρ ἔγοπι [ἢ ταοϑῖ οὗ οὔῦἹ 
Ιογ δ ταϊγδοΐθβ ἰῃ Ὀεΐης ἃ ποῖα ὀχρεαϊοηΐ ἴο 
ΒΌΡΡΙΥ ἃ [οπηρογαὶ ἤθθὰ, [ἴ νγὰθ σγαῖπευ ἃ 
ταϊγασυ]ουβ ὀυιάδηςε ἴο σοηνίηςς ἴῃς αἰ5ς 1168 
οὗ Ηἰ 5 ἀϊνίης ροννεῦ ευεὴ ὑνἢ}} 6 Η ε βιιθπι θα 
838 ἸΏΔῃ ἴο ἴῃς ογαϊηδηςοβ οὗ ἴΠ6 ἰᾶνν, δηὰ ἰῇ 
(85 ροΐηξζ οὗ νἱενν 1 48 δε σοιῃραγοά ὈΥ 
Ατὐοβοίβῃορ Ττεηςῃ ἴο ἴδε νοῖος ἔγοπι ἤεάνθῃ 
τ ΒΙςἢ δοςοιηρδηϊοά Η 5 Ὀαρίϊπηη. [115 ΒΑΓΑΥ͂ 
ὨΘΟΟΒΒΑΙΎ Εἰδθογαίεὶυ ἴο σευ [6 ἡδίιγαὶ Οὗ 
186 ταγτμ οὶ αἰζεηηρίβ ἴο εχρίδὶπ ἄνγὰν ἴῃς 
ΤΑΪγΆςΟΪῈ ; {ΠΟΥ δι ΕΠ ς ΙΕ ΕΥ τεδιῖς ἘΠεοπηβεῖνεβ. 
Ῥαυϊυβ ϑυρροβοβ {δαὶ Ῥεῖοσ ἰ5 ἴο ορεὴ ἴδ6 
ἢι5}}᾿ 5 τοῦ ἢ ἴο ἴδκο ουὔζ ἴῃ 6 δοοῖ,, δηά ἴποη 
ἴο 5611} 1 ἴῸΣ ἃ 5ίαϊοι---ἃ τῃθδηῖης ννϊοἢ [86 
οΥρίηδὶ οσ 8 σαπηοί ρΟβϑ ΌΪΥ ὕθασγ. δίγαιβ5 
οοηίεηζβ Εἰπιβε ἢ νυ ἢ σαν] ἰηρ, ἂἴ ἘΠ Ῥῃγϑίςδὶ 
ἀἰβηου ιἰ65 οὗ (ἢς πηίγας!ο, ἀπά βυρροβιηρ πα 
[86 παισίν ΠΊΔΥῪ Ὦδνα Δγϑεη ΟΠ ἴμ6 ταις ἢ- 
υϑοὰ [Ποτλς οὗ ἃ οδιοδίηρ οἵ ἤπιι ΟΥ Ῥεΐεσ οἡ 
[δε οηθ 5ἰά6, δηὰ οἡ [86 οἴῇοὺ ἔγοπι ἴῃ νγ6}}- 
Κηοννη βἴουοθβ οὔ ργεςίουβ {πίη πανιηρ θεεη 
ἴουπά ἴῃ ἴΒ6 Ὀοάΐε5 οὗ ἤβῃ. Τῇ τηΐγᾶοὶθ 
Ἰηἀερά παιιϑῖ ἀρρθᾶῦ σΑργτςῖοι5 πα ὑπηδοῦϑ- 
ΒΑΤῪ ἴο ἴποϑ6 νῆῸ τεγασγὰ οἷν 1,ογὰ ΤΏΘΓΟΙΪΥ͂ 
8ἃ5 ἃ ΤἸΏΔη. [ἴ 18 ΟΠΪΥ ΏΘη Μ6 566 ἴὴ Ηἰ5 
Δβϑετοη οὗ Η!5 ϑοῃϑβῃΐρ ἃ ἀϊγεςΐ εἰδὶπὶ ἴο ἴΠ6 
ιν παῖυσε [πδὲ τἴὴ6 τηΐγας]ὶθ βηάς δὴ δρ- 
Ῥτοργίδῖε ρίδοε 45 Δη ἱπιπχβάϊαῖθ πηδηϊξεβίδιοη 
οὗ ἴδε Ὠἱνίπθο ΡΟΝΘΥ ΟΥΘΓ πδίυγε μοὶ Η ἰ5 
οεἰδίπι σαγτῖο8 ΜῈ [ἴ. 

ΟΗΑΡ. ΧΥΠΠ].---1.20ο. ΤῊΕ ΓΑΒΤ ΝΑΚΝ- 
ΙΝ68 ΑΥ ΟΑΡΕΒΝΑΟΜ. 

1. ΑἹ ἐδὲ δανις {,»|6.)}) 1.4. ἀυτίηρ Ππ6 
ΒΆΓΊΘ Υἱδίϊ ἴο ΟδρΡΟΓΏδιπ) 845 ἰδὲ τεοοσάθα 

ὟΝΒο ἰ5 πε ρτγεᾶῖεβι ἰῃ ἴῃς ἰππράοπι 46: 
οἵ Πεάνεη 

2 Απά 7εϑι8 οδ]]εὰ 4 [{π|| ἢ] 
απίο Πίπι, ἀηά 5εῖ ἢίηι ἴῃ [6 τϊάϑὲ 
οὗ ἢ δπι, 

4 Απάὰ 8414, ΝΎἜΠΙΥ 1 847 υηῖο 
ζου, ΦΕχοερε γε θὲ ςοηνεγίοα, ΔῃἋ “ εἱ. το. 
ΘςΟΠΊ6 48 {ππ||6 “Πάτα, γε 5141] ποῖ σαι. 16. 

δηῖεγ ἱπῖο τῆς Κίηράοπι οὗ ἤδαάνεη.0 δζ: 

ἷη {πὸ Ια8ὲ σμαρίοσ. [Ι͂ἢ 1818 ποίεε οὗ {{π|Ὸ 
411 186 δγηορί 513 ἄρτεε, δηά δῖ. Μαγὶι εχ- 
ῬΓΕΒΘΙΥ δἀ58 [πα {με ἱποιάεηϊ ἴοοῖ ρίδοε αἵ 
Οδρεγῆδυσῃ ἰῃ [86 Βουϑ6. ὍΤὨα ῬὈγευοιβ ἀ19- 
με Ὁγ [δ ΨΑΥ ταϊσς ὩδίυΓΑΙΥ πᾶνε δγίϑεῃ 

οὔλ ἴπ6 ἃ ηἴ τοϊμοηοα σίνεῃ ἴο 
Ῥεΐογ, [4π|68, δηὰ Ϊοδη δὲ ἴ Τχγδηβᾶρυγα- 
(ἰοῃ. 

»ϑο ἐξ δὲ σγεαΐε::.1 ἴῃ ἴδ οτἱρίηδὶ, “ τνδο 
[ἤδη ἰ5 γτεαδαίοδι ἢ (τίς ἄρα μείζων). ὍΤΕ ρΡᾶγ- 
ἘοΪΘ οὗ ἱπέοσγθηςθ, ογ θα ἴῃ οὐἷν νουβίοῃ, 966 Π|5 
ἴο ΡΥ ἃ τοΐθγεησο ἴο βοιῃθί βίης οὐ οὰ ὮὉγ 
[πε Ενδηρε δῖ, [{ἴ ἢ45 οἰδα Υ ἢο σοπηεςοίίοη 
ἢ τὴς ςοηο]υβίοη οὗ [᾿ς ἰαϑῖ σπαρῖοσ. Τῆς 
πατταῖϊνε οὗ 81. Μαυὶκ διιρρ]65 [Π6 ομηϑϑίοῃ. 
[ἔα ϑυρροβο ἴῃ ᾳυσϑίοη οὗ ἴδε ἀϊ5ς1Ρ]65 ἴῃ 
115. ρίαςς ἴο ςοπῖς δεϊννεθῃ υοῦβ68 3ς δηά 16 
οἵ Μασῖκ ἰχ., ἴῃς ἴννο πδιγδῖνεβ υν]}} βιιρρὶθ- 
τηοηῖ οδο ἢ οἴδμοῦ, δηά (ἰὸ ἀρραγεηΐ ἀϊϑοτο- 
ῬΔΠΟΥ͂ θεΐψεεη 81. Μαίβονν᾿β δεοοιηΐξ, τις ἢ 
ΤΕργαβθηΐβ ΟΌΥΓ [οΓὰ 845 ΓΟΡ γἱὴς ἴο ἴπ6 βροκεῃ 
ᾳυεπθοη οὗ ἴΠ6 ἀϊδοῖρίεβ, δηὰ 81. Μαγῖκ" 5, 
ὙὮΟὮ ΓΟΡΓΕΘΘη5 Η ἰπὶ 45 γερὶ γίηρ ἴο μεν υη- 
ϑροΐίκεῃ που ρδῖ, νν1}} ἀἰβαρρθᾶγ. 

2. α ἐεἶε ἐδ. Α ἰγδαϊθοη, νοι πον. 
ΕΥΟΥ σδηποί Ὀς ἰγδορὰ δίρθογ [δὴ δα Ἰδλίίοτ 
Ρασί οὗ ἴδ6 οἵἢβ ςεηπίυτγΥ, ἰοηβε5 ἴ86 οὨΠ]ά 
ν} δ1. [σηδῖλβ; Ὀυϊ [15 ἐγδάϊοη χοῦ δ Υ 
ΔΓΟΒ6 ἴτοτὴ ἃ τ]8:η1οΥρσγοϊδιου, ἴῃ ἃ Ρᾶβϑίνα 
56Ώ56, οὗ (ἢς εἐριτῃεΐ θεοφόρος, υϑεά ΟΥ̓ ἰκηλ- 
(ἴ08 ἴῃ ἴῃς δαάγοϑϑοβ οὗ ἢΠὶ5 Εριϑιἰεβ, δῃά ἰῃ- 
τογργοῖθα ἴῃ [6 σοηυΐπο δοοοιιηῖ οὗ δ[5 τηλῖ- 
ἡὐννα ἰῇ 8ῃ δεῖϊνε 86η86, 85 τη θδηϊηρ “ δ6 

ἴ [85 ΟἸγῖβ ἴῃ ἢἷ8 μβοαγί. οἷ (5 ροΐϊηϊ 
866 Ῥοάγϑοῃ, " ΝΊηὰ, ἴρη.,᾿᾽Ρ. 527, 6α. (ῃυτίοη. 
(Ζαμη βῆενυβ [αὶ Θεοφόρος 15 ἃ ΡΓΟΡΕΙΣ ὨᾶΠΊ6, 
ςἴ. Ραϊῖ, Αροϑβί. εα. Ο. εἰ Ζ. ,ι8)6. Ε-α.Ο.) 

8. Κεγὶ 1 247 ὠπίο γον, Ὁ. Τῇ οοῦ- 
[οηΐβ οἵ γὑϑγβϑεβ 3 δπά 4 ὅσο οἠοα ἰη [86 
αὐτιάροα πασταῦνε οἵ 581. Μαγκ δηὰ 81. {ωὑκὸ. 
Τδδῖ {ΠΟΥ Ὀεϊοπς ἴο {8 ρίδοθ ἰβ πηληϊοβί 
ἔτοπι {πεὶγ γεϊδίοη ἴο ἴῃς αυεδύοῃ δϑκοὰ ἴῃ 
686 1. [{ ν}}}} δὲ οὐδβεσνεὰ (παῖ οὖν 1 οτὰ 
ἄοο5 ηοΐ 5) 5 [τὸ ρεγϑοηδὶ δι δοη οὗ [86 
ἀἰβοῖρίες ὉΥ ἀεαιξηδίίης δὴ ἱηάϊνίἀυδὶ τβο 
8.18}} 6 στοδλίοδε 1 [86 Κίηράοῃι οὗ Βεᾶνθ, 



“ Μαιὶς 

6 χ7. 
Σ, 2. 

ν. 4--9.] 

4 Ν βοβοενεγιπεγείοτγε 5841] πυτὉ]ς 
Ὠἰπιβε] ἢ 45 τῃ 18. {ππ||6 “ἢ, τῆς 8δπι6 
8 στεδῖεβϑε ἴῃ τῃ6 Κίηράοπι οὗ ἢεᾶνεη. 

Απά ψῆοβϑο 8841} τεςεῖνε οπς 
δ ἢ π|16 σἢ1]4 ἸΏ ΠΥ πλπὶε Γεςεϊνειῇἢ 
Π16. 

6 “Βυϊῖ ψῆοϑο 3}4]1] οἤεηά οης οὗ 
[686 {π||6ὰ οὔδβ ψ ῃῖοἢ δεῖϊενα ἴῃ ἤϊε, 
ἰτνχογε θεῖε ον ἢϊπὶ τπδῖ ἃ τα] δῖοης 
ὑγεῦα πδηρεά δδουϊ ἢἰ8 ἡςοῖς, δηὰ ἐλαὶ 
δα ψεῖε ἀτονσηεά ἰῃ τὰς ἀερίῃ οὗ {δε 
86Ά. 

δυῖ ροἰπῖβΒ οὐὔἱ ἴ86 ἔγδιης οἵ τηϊπά ψποἢ 41] 
δῃου]ὰ 5ἰτνς ἴο δἰϊδίη σϊϊπουΐ ᾿ΒΟΓΘΌΥ 6Χ- 
εἰυάΐης Δηοέδεσ. 

δε δἰαιφάονι 9 δεαυεπμ} Τὶ ἐχργεβαίοῃ 
ΒοΙὸ τείδιη5 115 υ.ϑι12] τιοδηΐης οὗ ἴπ6 μυχοῦ 
οὗ Ομτίδῖ; Ρυῖ, ΕΥ̓ ΨΔΥ οὗἉὨ οοηζδβί ἴο ἴδε 
οἝτηδὶ νἱεννβ επἰοτίδίποά ΕΥ̓͂ ἴῃς ΑΡοβί]εϑ, ἰἴ ἰ8 
Ἰιγηϊοά ἰο [6 ἴχυς τ ΌΦΥΒ οὗ [δ΄ Ομυτςοῖ : 
ἴδοθε ψῆο ὅγε Ὁ] νεῖ οὗ Ογίδὲ ἰῃ βριγί, 
δηἠἀ ποῖ ΓΊΟΣΕΙΥ ἴῃ Ὠδπι6. ΤὮΘ Ἔχρυεββίοῃ "' 5841} 
ποῖ ΘὨΟΥ ἰηἴο [86 Κίησάοτι οὗ ποάνθ " 5 [8 
δαυϊναϊεπὲ ἴο “ «δηηοῖ ὃς ΤΥ ἀἰ5ο! ρ 68," ΓΚ 
Χχίν. 26. 

4, :δαΐ διυμδίρ δίνμο! ὙΠῸ Βυπι} 0 οὔ 
ἴδε ΟὨ], τὸ πδίυγα! γ ἰοοκβ ἃρ ἴο ἢ5 
οἰάοτα, ἰ5 Ἴοπίγδδιοα 6, 586] εχδ ης 
δριγὶ: οὗ ἴοϑὲ τἢο ἴο δὲ ἄρονε {πεῖν 
ἔθ!Ποννβ ἰῃ (6 κίηράοπι οὗ μοᾶνθῃ. 

δ. ονε “μοῦ Πέεΐε εὐἰίά.} 1.6. ΔΌΥ οὔε πνυίης 
ἴδς Βυμδ]ε ἀϊδροπίοη οὗ ἃ ΥὨεΙΊ ΒΟΥ 
Δεῖ! Υ 4 ομ]ὰ ἰῇ χε οσγ ποῖ. ((ξ, : (ον. 
χῖν. 20.) 

ἐπ ἘΠΕῚ 1... ὈδοδυθῈ δὲ ὈΘΔΓΒ ΠΥ 
δὐμὸ, Βα τες 6 ἷ5 ΤῊΥ ἀϊδοίρίο (ςΐ. οη «ἢ. χ. 
42). Τα Βυπιθ εβί οὗ [μοϑὲ ΒΟ ΟΠ γ 5.8 
ὨδΙηδ ἂς Ηἰ5 Ὀγοϊθγοη, δηά ἴο γοςεῖγο {Π6Πὶ 
'8 ἴο Γεςεῖνε Ηΐμι. ((ξ. οἰ. χχν. 40.) 

6. δαὶ} οὔεη4. 1. 6. 53882}} σαι158 ἴο δίυσιθ!ς, 
υδεὰ νυνἱῖἢ Ἔϑρεςίαὶ τεΐεγοηος ἴο ϑιιςοΐ δςοῖβ 885 
ἴυΓΏ ΔΥΥΑΥ͂ ΔΩΥ͂ ὁη6 ἔτοπὶ δε] ϊεῖ ἰη ΟἾγίβῖ, 85 
ορροβοὰ ἴο γεεεξυίην, ἐ.6. σοηβετηΐϊης Πἰπλ ἴῃ 
(6 (8. [ἡ 8:1. Μασγὶς ἴπ6ϑε ογὰβ ἃγὸ ὑγθ- 
οοὐοαὰ ὈΥ ἴδε οοηξεββίοη οὗ ομη, ἴδαῖ ἴδς 
ἀϊΞοίρὶο5 δὰ ἑογυϊἀ θη οὔθ ἔγοπι οδϑίϊηρ οι 
ον! ]α 'ἰπ ἴ6 παῖὴθ οἵ [|6508, Ὀδοδυβο 6 ἴο]- 
Ἰοννεὰ ποῖ ἴδπεπι; δπά δῖ. {ὺκὸ ρῖνοβ. [818 
δοςοιηΐ ἰη [86 84π)ς οοηϊοχῖ, ἰδουρῇ ψπουΐ 
[86 ξο! οὐνίηρ γολδγκβ. ΤῊΪ5 σοηζεββδίοη πὶ ρἢΐ 
παῖ! μᾶνα Ὀεεη ργοπιρίθα ὉΥ [πὸ ἰδησιάαρσα 
οὗ νοῦβὲ ς (Μαζκ ἰχ. 37), [πουρῇὴ ἰΐ 18 ογ τε 
ὃγ 5.1. Μαίζϊμενν, ννδο ξίνεβ οὖγ 1, ογα δ οννῃ 
ψ ΟΣ ἴῃ ἃ σομηυοι!β ἔοστη. 

ἴη ἴπ ογίρίηλι, “δὴ 455- 
(86 ἰᾶῦχο 1}}}} 

4 »εἰδείοκε.} 
τ ἸἸοοης," ἐ.4. ἴῃς δίοηα 

5Τ. ΜΑΤΤΗΕΕΝ. ΧΥΠΙ. 

η 4 νοε υηῖο τἢς ννοῦ]4 θεολυβε 
οὗ οἴξξδηςεβ ' ἕογ ἴξ πλιβῖ πεθάβ ὃς τΠλῖ 
οἴξδδηςθβ οοηλα; ὃδυΐῖ Ψοε ἴο τῆδϊ πλδῃ 
Ὀγ ψοπὶ τπε οἴεηοςε σομείὶ ] 

8 ὁ Βετγείοτε ἱ τὴργ μδηά οἵγ ΤῊΥ ὁ οἷ. 5. 30. 
ἔοος οἴεηὰ τπεε, σους τπεπὶ οὔ, ἀπά Ἀνὰ 
ςαϑὲ ἐΐεηι ἔτοπι ἴῃ δε : ἴξ 18 θεῖίογ [ῸΓ 
[ἢδε ἴο δηΐεγ πο [6 ἢδὶξ ογ πιαϊπηδά, 
γαῖθοΥ τἤδη Πανίηρ ὑνο μδηάϑ οἵ Ὅνο 
ἔεεϊ το Ὀς ολ8ῖ ἰηῖο ἐνευδϑείηρ γα. 

9 Απά [1 τηϊπε ἐγε οβεηά {ἢ66, 
οἷυςκΚ ἴτ ουΐ, ἀπά ςλδῖ 2: ἔγοπι ἴῆξε : 

ἴυγηοα ὉΥ 4Πη 458, 85 ἀἰκιὶπρυϊςμοα ἔγοπλ {Π6 
δ Ι]ΟΓ π11}}}18 ἰ(υγηεα ΌΥ πδηά, 

Ἵ. ἐξ νεσὶ πεεάς δε δα! οαὔέπεει ἐονεθ, 49" ..} 
80 Ἰοηᾷ 45 πε ννου]ὰ ἰδδῖβ, 5:ὴ5 δῃ ἃ ὁσοδϑίοῃ3 
οὗ δίῃ ν}1}} οχίϑῖ, δυΐ [15 ἕδοῖ ἀοἊβ ποῖ ἀδΞ ΤΟΥ͂ 
τε ἠβῥιύμου 1ΌΠΠῪ οὗ ἐς ἰηάϊνίάυδ] 
ἔοσ 58 ονγῃ βίη. Τα οχιδίεηος οὗ 5βἰη ἴῃ ἴῃς 
ΤΩΆ55, ὄἐϑθὴ ἰδουρῇ (δα ἀνεγαξο ἀπιοιηΐ οὗ 
ΕΥ̓ΟΙΥ͂ ΟΥἾπια ΠΙΔΥ͂ Ὀς οδιϊπιδίοἀ ΟΥ̓ 5ἰδιΞιἰςβ, 
ἀοεβ ποῖ ἴῃ ἴπμ6 ᾿Ἰοαδὶ οἰδλδὰὴ ἢ (ἢς δεῖ {Πλ 
Θδοΐ ΤΏ 18 ἃ ἔγοε ἀροηΐ, δηὰ 15 γεϑροηβί]ς 85 
δυςἢ ἔογ ἰ5 δοεϊοῃα. ΤΠὲ Κιηὰ οὗ ἰδνν, 1 τ 
ΤΩΔῪ Ὀε 80 ΟΔ Ϊοὰ, τ οἱ 18 65:80} 15οἀ ΌΥ 5ἴ8- 
Ἐ|50104] οδ]ουϊδίέοῃδ, 15 οὗ 4 ἰοἴδιγ αἰδοτγοηῖ 
κὶπά ἤἄοτῃ ἴποδϑο ἡδίυγαϊὶ ἰδνγβ τ Ιο ἢ ἰηάϊοδῖα 
80 ὈΠΥΔΙΎ ΩΡ ϑοαυθηςε οὗ ουδὲ ἀπά οἴεςῖ, 
Το Ἰ᾿δῖζογ ἅγὸ ἱπάϊοδθοηϑ ΟΥ̓ 196 ἰηἴο 
ἰδτνβ ἔγοπι δοίης οὐβεγνοὰ ἴο Ὀδ6 γα] ἴῃ ἱπάϊ- 
γ᾽ ἀϊ2] ολ5.5. ΤΏΘ ΤΌΥΤΏΘΤ ἃγὸ ΠΊΟΓΕΙΥ βἰδίε- 
το θη οὗ ΖΈΒΕΓΆΪ ἘΠΗΟΓΙΠΥ οὐϑογυοα ἰῃ τη85568 
ΟὨΪΥ, ἀπά ποῖ ἴῃ ἰηάϊν!άιι4|5, πε ἱπάϊν! ἀυ8] 
γαγιαἴοης Ὀεΐηρ σοπηροηβαίοα δηὰ Ἰοϑὶ δίψῃ οὗ, 
οὐνίης ἴο ἴ[δ6 ἰᾶαγζο 8ς.]6 οὐ ψ οὶ (Π6 οα]ςυ- 
Ἰδϊοη 58 πιδάθ. ΤΊς 50-οδ]δά ρῃ]ΟΒΟΡΩΥ οὗ 
[6 ῥγεβοηΐ ἀδῃ, τ ϑϊοῖ νγουά δηηϊ δῖος [ἢ δ 
ἴτος ν}}} οὗ τηδη, 18 ορροϑεά ἴο ἴδε παῖυγαὶ 
ΠΟΠΘΟΪΟἸ ΒΏ688 Οὗ Ἰηδη, ὩῸ 658 [Π2η ἴο Ὠϊνίης 
τουοἰδίίοη. 

8. ᾿ρεγείονε ᾧΚ ἐὸν δαπά, 7 “ἌΝ Βογο- 
ἔογε " 15 ποῖ ἰῃ ἴπε οτίρίηδὶ, τ ῖςΐ τ ΓΕ 
88γ5, “δηὰ ἰΓ 1ὴγ μαηά, ἄς. (Οὗ Μαγκ ἰχ. 
43.) Ὑ 8 νοῦϑο ἰ8 ηοΐ δη ἰηΐδγθησο ἤγοπι ἴδ 6 
Ῥγθσδάϊης, Ὀὰῖ ἃ ἰΓΔηΒ θη ἴο δποῖδου Ὀγαηςἢ 
οὗ (Π6 διιυ᾽]οεῖ---τοῖ ἴΠ6 ἀοοπὶ ἀδηουπηπορά οἢ 

πὶ ΠΟ οδυ865 οδησθϑ οἡ ἴῃ6 οθ 546, ἴο 
(86 ἀτγ οὐ ἴπε6 οἴδμεῦ οὗ ἀνοϊάϊηρς ᾿βαῖονεγ 
᾿811868 οἴδηςε ἴο οὐυγϑεῖνεβ. ὍΠδ ᾿ηἸυηοίίοη 
15 τορεδίθα ἰπ βυυϊβίδῃος ἔγοπι οἷ. ν. 29, 10, 
Ὀυΐ 15 5ιιο ἢ 825 τηὶρῃς πδίυγα! γ δ6 οῃ 
Ὀοῖῃ οςςδϑίοημβ. ΤὨὶβ δηά τδ6 ρπονίδε ΩΣ 
ἃΥ6 σίνεη ΌὉγΥ 9ῖ. Μαιῦῖκ ἰῇ 4 πιο ὀχραῃιϊοὰ 
ἴοστη, ψνλῖο ἢ 8 Ῥγοῦδοϊγ παῖ ἴῃ νοεῖ (ΠΟῪ 
ὍΟΓΘ ΟΥ̓ ΣΊΠΔΙΥ βροκεη. Τδ ἴἔνο, Βονευογ, 
ΟἿΪΥ αἰ ΠἔῸΓ 85 ἃ ὅ}}} δῃὰ δὴ δυγἀρϑὰ σεροσί οἵ 
ἴῃς 8Ά1η6 βδγίῃρ. 

ουεγία σης 3γε.) τὸ πῦρ τὸ αἰώνιον. Ἴδε 
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ἰς 8 Ὀεζίεγ ἔοσ {πεθ ἴο δηΐζεγ ᾿πῖο {πε 
ὙΠ ἢ οἷς γα, γαῖποῦ τἤδη ἢανὶπρ ἴννο 
Εγε8 ἴο δε ολϑῖ ἰπίο [61] ἢγε. 

10 Ἴακε δΒεεά [δι γε ἀεβρίβϑε ποῖ 
οὔθ οὗ τῆεβ8ε [ἰπ|6 οὔδβ:; ἴογ 1 84 
ππῖο γου, ΤΠδῖ ἰη ἤδάνεη τῃεῖγ ἀρ 
ἀο αἰνγαγϑβ Ὀεμο]α τἢς ἕδος οἴ ταν Εδῖδογ 
ΠΙΓἢ 8 ᾽ἴη ἤδάνθη. 

[ν. 1ο---12 

11 “Εογ (ὃς ϑοη οὗ πηλῃ [3 ςοπλα ἴο “ 1ἷε το. 
ξζο. 

β8άνα ἴΠδῖ νυῆϊς ἢ ννᾶς ἰοϑῖ. 
12 ον τπηκΚ γεὶ ἰξὰ πιλῃ ἢδλνε 4“ 1υκε 15. 

8δη δυπάγεα 5Ξῃεερ, ἀπά οης οὗ τΠδη " 
ὃς ροπα ἀβῖγαυ, ἀοιῃ ἢς ποῖ ἰεανε τΠ6 
ΠΙΠΕΙΥ δηά ηϊης, Δηά ροσῖῃ ἰηῖο τῆς 
τπουηΐδίηϑ, δηὰ 86εἰ τηδλῖ νυ ῃ ΙΓ ἢ 15 
δοπα δϑίγαγ ὶ 

ψοσὰ αἰώνιος 18 506 Ἐ1π|ὲ8 γεπάογοὰ ὈΥ 
ΟἿΣ {Γλπϑἰδῖουβ εἰεγπαί, ἀη βουηθι πη 85 δυε- 
ἰαείίησ. Ἰιοοκίην ἴο ἴδ6 ἀεπναῦοη οὗ ἴπ6 
νγογάβ, [86 ἔΟΓΠΊΟΣ τοηάοσίηρ (αίεγηπμς, «υἱεγ- 
“:.) νου 6 186 πιοῦὸ Ἵχδοΐ δαυϊναϊθης οὗἁ 
αἰώνιος, δηὰ ἴδε ἰδῖζες (οηρέϊεγπες, “ΡῈ 7) 
οὗ ἴἢς ςορηδία ἴοστῃ ἀΐδιος, ΒΙΓΙ 15 ποτα 
ςοτηπίοη ἰη οἰΔ585ῖςδὶ Οὐτοοκ, δηα οσσῸΓΒ οσσᾶ- 
δ᾽ ΟΠΔΙΪΥ ἰῃ [86 Νὸν Ταβίδιηεηϊ (οι, ἱ. 20 ; 
Ἶνςε 6). ΝῺ τείεγεμοε ἴο δοίυδ! υϑ6, 
πονγονοῦ, ἰξ 18 ᾿πηροβϑ:0]6 ἴο Ἔχργεββ ὈΥ̓͂ ΟὨΘ 
ἘΠ» ἢ ποσὰ ἴἢς ἀἰβογεηΐ 54665 οὗ τηθδηϊης 
οἵ αἰώνιος, τ ϊο ἢ οὯΠ ΟΠΪΥ͂ Ὀ6 οχρ δηθὰ ὉΥ 
[6 σογγεβροῃάϊηνρ τποδηϊηρβ οὗ ἴπ6 φυρδίδητνε 
αἰών. ΤΠ5 νογὰ ἰη [18 ρῥτὴ 86Ώ86 ΠῚΘΔἢ8 
ἃη Θπῖγε αυγδίίοη 88 αἸβε σι βμεά ΠῸΠπὶ ἃ 
᾿ἰπιϊ θά ρογίίοη οὗ δυςῖ ἀυγταῦοη. ((ξ, Ατίβ- 
ἴοι]ε, 1)ς Οπῖο, ἰ. 9, τὸ γὰρ τέλος τὸ δπερι- 
ἔχον τὸν τῆς ἑκάστου ζωῆς χρόνον, οὗ μηθὲν 

ὦ κατὰ φύσιν, αἰὼν ἑκάστου κέκληται. 
Ηδηςο ἰἴ 18 δρρὶ θὰ: :. Τὸ [86 ἴδ οὗ δῃ. 
τηαϊνιάυ2] οΟΥ οὗ 4 βεποσγαίίοη (Ηομ. 1]. ἰν. 
478, ἰβοι. δ8ερ. Απί. Τμοῦ. 774; ἴδὺ8 
Ηϑγυςῆ., ὁ τῆς ζωῆς χρόνος). 24. (8) Τοδ 
αἰἰδροηϑαίίοη οὐ δίδῖθ οὗ [Ὠ]ηρ5 ὉΠΙΨΕΓΘΔΙΪΥ͂, ἐ. ς. 
(ἢ6 ρῥγεϑεηΐ ψογὶὰ (Μαίί. χίϊ. 12, χὶὶ 39), οὐ 
οἴδεν ἐἰβρεηβδίίοῃϑβ αν οΥ ζυζυτε (1 Οὐν. ἰΪ. 
ἡ; ἘΡΒ. 111..9, ταὶ Ηδοθ. 1. 1; Ἀομῃ. ἱ, 25: 
ἘΓΡΒ. 11. 7). 3. ἘΞΡΘΟΙΔΙΪΥ ἴο οἰογΓΉ ΠΥ 45 ἀΪ5- 
τἰησυϊϑηςά ἔτοπι {ἰπ|6 ([]ὈΒη Υἱ. δι; 2 Ρεῖ. {. 
18. Οἕ ΡΪ]αἴο " Τίπι.,᾽ Ρ. 37, ΡμΠο, ἢ 6 Μιῖ. 
Νοιη., ὶ 47). Ηδηςο (δ6 Θογγβροηαϊηρ 
τροδηϊηρδ οὗ ἴδε δαϊοςξῖνε αἰώνιος: 1. Ῥοτ- 
Ῥείυδὶ, ἰασπρ ἴογ 1ἰἴ6, οσ ἔοσ (Π6 βο]ς οχίϑί- 
Θηςε οὗ ἴδο οὔϊοςξ βροκοπ οὔ (ΡἢΠ]επι. 5. Οἱ, 
Ὠουῖ χν. 17, ποτα {Π6 ΠΧΧ πᾶγνὸ εἰς τὸν 
αἰῶνα ἴος Ηεῦτενν Ὠ})). 2. Βεϊοηρίης ἴο 
8ῃ Θηἴγο ἀἰθρεηϑαίίοη, 6. 5. ἴῃ 4]} πιὸ 
(Άομι. χνὶ. 25). 3. Ἐβρθοίδ!ν Ὀεϊοηρίης ἴο 
ἴα επῦτε ἔυΐυγο αἰδρεηβαίίοη, δηά ἤδῆσε, Υ͂ 
ἰηΐογθηςθ, ονου δϑίηρ, Ὀδοδυϑα [δὲ ἀϊβροηβα- 
ἴοῃ ν}] δανα πο εοπά (48 ἰῇ {πε ῥγεβεηῖ 
Ρᾶϑϑᾶρε). [Ι͂εκ [Π]5 δθῆβε αἰώνιος 18 ορροβεά 
ἴο πρόσκαιρος (1 ΟοΥ. ἱν. 18). [πη [ἢ }]5 56η88 
αἰὼν ἀῃά αἰώνιος ἅτε ἴμοε υδυ2] τεπάοσγϊηρβ 

ΌΥ ἴῇς ΧΧ οὗ (δε Ηεῦτεν ὨΡῚ}. ΤὨΘ 
τηοδρ γϑίοδὶ αἰβουβδίοη 48 ἰο [πε ἀϊδεϊποειίοη 
δεϊνοθη (ἰπ|ὸ δηά εἰεγη 7, τ πεῖμοῦ (ἢ6 
Ἰαϊῖεσ 18 ἴο Ὀε τεραγάδά, νυ Ατίβίου!ς (ῬΈΥΒ. 
ὙΠ, 1), ἃ5 ἀυγαῦοη ΠΒουΐϊ Ἰϊπ, οὐὁἡ 8 
ΡΙδῖο (ΡΒ τῖπλ., ΡΡ. 37, 38), δηά τιν Ο γί ϑιίδῃ 

ἴο Ροβϑοὶ 

τυτιζοῦϑ ΔΕἔοΥ Ηϊπὶ, ἃ8 ἃ πιοάδ οἵ οχίϑζοησε ουΐ 
οὗ 81}1 ἀυτγαίίοη τηὰ ϑιιοοβϑίοη, ἰ8 ἃ αυσϑίίου 
᾿ηϑο] 06 ὈΥ̓͂ υ8, δηὰ ἱττοϊενδηΐ ἴο μαβϑβαροθβ 
Ἰ|κὸ τῆς ῥγεβοηῖ, Ὡς 8ρεαῖκβ ποῖ οὗ ἴδιο 
δΌϑοϊυΐϊς πδίυτε οὗ Οοά, Ὀυΐ οὗ βηϊίε οχὶδῖ- 
φῇςα ψἢϊοἢ σδηηοῖ δε ἀϊδοοςϊδιίοα ἔγοπλ ἀυτα- 
[οη δηά ϑβιιςςοβϑίοῃ. (8δ6ε6 ποῖς οὔ Μαζκ ἰχ, 
43. ΛΟ 

10. δεῖ" απρεῖ ἀο αἰκυαγ: δεδοίά, (δ᾽ ..} 
16. οὨΠ] άσθὴ ἀγὰ υηάογ [δ6 σᾶτγο οὗ ἴῃ 6 Βίρἢοπὲ 
ογάετγ οὗ δηγροῖβ, οἵ [ῃοβϑε [δὶ βίδηἀ σοῃ ἘΠ Ἰηυ Δ 1} 
ἴῃ ἴπ6 ῥγεβεηςε οὗ Οοά, (σέ [ὐκε ἱ. 19, ἀπά 
ἴογ [86 οτἱρίη οὗ (Π6 ὀχργοβδίοη 1 ΚΙηρβ χ. 8.) 
Το ῃδίυγδ]ὶ τηρδηΐϊην οὗ ἴποϑ86 ννόοσγὰβ υἢ- 
ἀουδίεςα ! Υ ἱταρὶθ5 ἴμῈ οχἰϑίεπος οὗ χυδγαΐδη 
ΔΏρ6]8 δρροϊηϊοά ἴο τνυδῖςβ. οὐδῦ {686 {π||6 
ἀρ ((οπῖραᾶγε 8. χχχὶν. 7, χοῖὶ. σι; Ηςῦ, 
ἷ. 14. 

11. Σὸν ἐδο ϑὸπ οὗ "»παπ, (5 ..7] ΤῊΪ5 νϑῦβα 
5 οτοαὰ ἴῃ ΘοΠΊΘ ΘΑ Μ55 δηὰ υὙδυβίοῃβ : 
δυῖ οδη ΒΑΓΑΪΥ πᾶνε Φεεη ἱπίογροϊδιεα ἔγοπι 
1ὰὺκο χῖχ. 1ο, Ἰὼ Ὡς ἢ ολ86 ἴΠ6 τογάβ, “ ἴο 
8566," 50 Δρρσγοργίδίε ἴο [Π6 ργεϑβθηΐ Ἴοοηϊοχῖ, 
νου ά ποῖ δανα Ὀδθ οπἶτ ᾿Αϑβδβιπιίηρ 1 
ἴο θ6 φεῃυίης ἴῃ [118 Ρΐδοθ, [8 οπιϊβϑίοη ΤΏΔΥ 
Ὀ6 δοοουηῖοα ἴογ ἈΥ̓͂ ἰ8 ἀρραγθηΐ νγδηΐ οὗ 
ςοηηοοίοη ψἢ [ἢ6 σςοποϊπάϊηνς ποτ οἵ [Π6 
Ρτεοεάϊηρ, νεσβα. ὙὍθε οοῃπεςσάοῃ, Βουγευο, 
15 ψὰ ἴΠ6 ΦΌΓΤΠΟΣ ρατί οἵ [Πς νεῦβο ; (6 
(Βουρπέ Ὀεΐηρ, “ἼάκΚε μεοοὰ ἰεϑὲ γὰ ἐθβρίϑο 
οης οὗ {πεβ8εὲ {π|16 οὔεβ, δῃά τϑίηκ Πἰρ ΠΕ Υ οἵ 
σδυβίην ἴποτὰ ἴο οἰεπά ; ὺΓ ἴῃ οσδυϑβιηρν (86 
οβ5 ὄονύθῆ οὗ οὔθ οὗ [᾿ς Ἰοδδὲ οὗ γοὺγ Ὀγεϊῆσεη, 
γε ἀεβίσοΟΥ ος βοῦλ ΟἸγϑὲ σδπια ἴο 8ᾶνε. 

12, 7ξαν»ιαπ ῥασε, ..1 ΤὮΘ βάτο Βουρῆς 
5 ΓΙΠΟΣ Ρυγουσαὰ ἴῃ (6 ραγαῦϊθ. “Τιηὶς 
ηοῖ ᾿ΙΡΚΒΕΥ οὗ ςδυβίην ὁης οὗὨ ἴπε8ε ΠΠ{{|}6 ΟὯ65 
ἴο 811; ἔογ {ΠΕΥ͂ ἀγὸ ὑγεοίουβ ἰπ {86 βίῃ οὗ 
Οοά, ψῆοὸ νν}}}5 {πὸ ῖγ βαϊνα!οη ὄυθ ἃ95 ἃ 
βιερδεγά ἀεβῖγεβ [ῃ6 σεοον ΤΥ οὗ ἃ Ἰοδὶ ββθερ." 
ΤὨΙ5 ῬΑΓΔΌΪῈ ἀρρθᾶσβ ἰῇ 1ὺκο χν. 1.7 τ ἢ ἃ 
ἀἰβεγεηῖϊ ςοπίοχί, δηὰ νγὰ5 ῬγοῦδὈΪν εἐπιρίογεὰ 
Οὔ ἴνοῸ δεοραγᾶῖΐες οἼσδϑίοῃβ. ΤΠ 8ι:δίδηοδ 
οἴ ἴδε τπουρῆξ 15 ἴῃς βάπὴς ἴῃ ὈοΓὰ ρῥΐδοεβ, Ὀυῖ 
ἢ ἃ οἰϊρῃῆς ἀϊβδγθηος ἰη [6 δρρὶϊοβίοη. 
ἴη τ86 Ει Ῥδϑϑαᾶξε, ἴΠ6 δἰ υάς Τείετβ 

ἴα ἰγδηβργοβϑίοπβ ὙΠ Ις ἢ ΤΏΔΥ ἔο ΠΟΥ 
ἔτοῖῃ ἴπε βίη οὗ ἴδοϑα ΒΟ οαυϑὲ ἴῃς 1||6 
ΟΠ68 ἴο οἴδηά. ἴΙ͂ΐ δῖ. {ω0Κὸ (Π6 ἴπηαρσο οὗ [6 
Ἰοϑδί βῆδορ σείευιβ ἴο δοίυδὶ ᾿Υδηϑ τ 5305, [Π6 
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12 Απά ἰΓ 80 δε τπδὲ ἢ ἢπά ἱξ, ἰξ δε 8841} ἤεαγ πες, του Παβϑῖ ραἰποά 
ὙΘΩΪΥ [1 547 υπίο γου, ἢς τε)οίοει ἢ τῇγ ὑὈτοῖδετγ. 
ἴθοσα οὐ τῆλ τἡξεῤ, τη οὗ τῇς Ι6 Βυὲῖ ἱξ ἢς νν}}} ποῖ πεᾶγ ἐἦέε, 
ΠΙΊΠΘΙΥ δηὰ πἰπθ Ποῦ μεῖς ποῖ {δθμ ἴΆΚῈ ἢ τῆ 6 ε6 Οα ΟΥ̓ ἴννΟ τῇογε, 
ΔΞΙΓΑΥ. τμδῖ ἴῃ “τε πιουῖῃ οὐἩ ἴννο ογ ἴῆγεε ἢ}Ὺ θευε. 

14 νεη 80 ἰδ ἰ8 ποῖ τῆς Ψ1]1 οὐἨἮΎἁ τυϊϊπεβϑεβ ἘνεΥΎ Ὑγογά πιᾶῪ 6 αϑβίδ- 7οῖη 8.7. 
γους Εδῖμε σῆς ἰ8 ἰπ Ὠεάνεη, δ]]18Πεά, αν ϑ δ 
τπδῖ οὔε οὗ {πεβὲ {πΠπ||ὲ οὔεβ βου! ὁ 17 Απά ἰξ ᾿ς 584]} περίεςξ ἴο ββαγ ἔ{εν. το. 
ΡεΓ3ἢ. τῆςη,, [6}] 1: υπίο τῆς σἤυτγο : δῖ 1 

“ταν. το. 15 ἽΜοτγεονετ “1 ΤΥ Ὀγοίπεῦ 56.2}} ἢ περίεςς τὸ ἢδᾶγ τῆς σμυγοῇ, 1οῖ Πίπὶ  ςςνς 
{ϊκε17.. ἔΓεβρᾶ88 ἀρδίηβε (ἢεε, γὺ ἀηά 6}] ἢἶπὶ δὲ ὑπῖο ἴἢδε 45 Δπ 9 μεδίμεῃ πιᾶπ Δπὰ 9. ᾿ 

ἢϊ5 ἔδυϊε θεύγεεη τπ6 6 ἀπά Ὠΐπι δίοπε : ἃ ριδ]οδη. Ὀδοις ἐ 

Ρυδ] ςδη5 δηὰ βἰηπεσβ, ἀδξρίβεὰ 45 δβιιςῖ ὉΥ [86 
δ6 1 - τ ρδίοουϑβ ῬΒασγίϑοος δηὰ ϑογῖθο8. 

από φοείδ ἱπίο ἐδε ποιαῖς. ῬοΥθαΡρΘ 
ταῖμεσ, Ποῖ ἢ6 ποῖ ἰθοᾶανα ἴἰδ6 πἰΠΕΙΥ δηά 
ΠΙῺ6 Οὐ ἴΠ6 πηουηϊδίηβ, Δηα σοοίῃ δηὰ ϑϑεκεῖὶ, 
ἄς. ὙΠ οὐἹρίηλὶ δά 5 οὗ εἰἴΠοΥ γοηἀετίηρ, 
δεςοσάϊηρ ἴο Ρυποϊυδοη ; δυὲ ἴῃς ἜΧργοϑβίοη, 
ἔρῃ ἴδ6 τηουπίδι!η8 ἢ 56 618 ἴο σοισοβροηά ἴο 
“1ηὴ [6 Ὁ ΠῸΘΤΏ6557 (ὺκὸ χνυν. 4. Τῇὸ 
ῬΑΓΔ116] ραβϑαρε (ΕΖεκ. χχχῖν. 6) 158 ποΐ ἀδεὶ- 
βῖνε ἴῃ νου οὗ εἰἴδοσ τοπάσχίηγ. 

13. «υδίοδ «υεηΐ ποὶ αἰἰ’ΡΚγῳ7.1 ὙὌΒα αϊτεςῖ 
ΔΡρΡΙ ςδοη οὗ ἴμεβε νογβ 18 ποῖ 80 οδυϊουϑ 
88 ἴῃ τῆς ΠΟΥ βροηάϊης ρδϑ8ϑαδὲ οὗ δῖ. [ὰκο, 
δῃκῖ ἴξ ΤῊΔῪ 6 ἀουῤδίεά τ ΒΕΙ ΕΣ ΔΗΥ͂ β[Γ6 88 15 
ἱπῖοηδεὰ ἴο ὃε ρῥἰδοοὰ ὑροὴ ἴβεπη. Μδηγ 
σοπιπιοηίδίογβ, Ὀοΐἢ διηοηρ ἴ[π6 ΕΔίΒοΓΒ δηὰ 
δλοηρ ἰδῖοσ τυτεσβ, υπἀογείδηα [ἢ 6πὶ 45 γεΪδ- 
ἄῃςξ ἴο (Π6 δηρεὶβ ψῇο πανὰ οί ἤδη; δῖ 1 
π᾿ ΩΡ ΤΏΟΓΕ πδίυγαὶ ἴο ἰηΐογρσεῖ [8 6Π|, 

πῇ Μαϊδοπαίι8, 85 “Πυπιγαίίης [86 στεδίηθϑϑ 
οἵ Οοὐδβῖίονε ἴο σζηδῃ, 50 στοδῖ (πδῖ, ῃδά ΟἡΪγ 
οδ6 τπδὴ ουΐ οὗ [Π6 σᾶσθ θθθῃ ἰοβί, Ης ποιυ]Ἱὰ 
βᾶνα βεηῖ Ηἰ8 ϑοὴ ἔογ ἴῃς ϑβαϊναϊίοη οὗ [παῖ 
ΟὨΘ, ἃ5 ἴῃς δῃοριογαά 966 Κ8 ἴογ ἴῃς οὔϑ Ἰοβί 
Βἴδορ οὗ |8 ἤοςκ, Ὑδυ8β υπάετοϊοοα [Π6 
ἔοτος οὗ [6 ραγαῦ]α 18 ἢοΐ τυεδκοηθα Ὁγ (ἢ 6 
ἔλςϊ τΠδῇ 41] τηθῃ αἴἶκο ἤᾶνο βἰπηεα δηὰ 8}} σδῃ 
βΒηὰ 5εἸἰναίίοῃ ΟὨΪΥ τπγουρὰ ΟἸτβῖ. 

15. 7716) ὀγοίδεον “δα ἐγε;βα:: ἀραϊηεὲ ἐδέε, 
ἤν. Αὔον ναγηΐηρ (6 αἰδείρίεβ δγαϊηβὶ 
οδυβίης οἴβειβ ἴο οβεηά, οὖν 1 ογὰ ρσγοςθθά8 
ἴο 547 ναὶ βδῃου]ά ὃ6 [ΠΟΙ οὐσῃ ςοηάιςΐ 
ἢ τοραγὰ ἴο οὔἴδηςοβ οοτητη 6 δραϊηκί 
[ποηιβοῖνεβΌ Ὅς οοηΐεχί νου Ἱὰ πδιυΓΔΙΪΥ 
Ἰεδά υ5 ἴο ἰπίετρτγεῖ ἴδ6 υγοσάβ ἐγ ρα: αἀραὶηοὶ 
δεε, ἴῃ ἴα σοὶ ἰησίδηςο, οὗ δυςἢ οὔἴξηςθϑ 898 
ΓΩΙΞΗ τειηρίδίίοη ἴο 5ἰη:; [δουρὶ ἴΠ6 οχ- 

ἴοη νν1}}} «'950 ἱῃοϊυάθ 411] τσοῆρβ οοπὶ- 
ταῖτοὰ ΌΥ οπα ὑσγοίδοσ (ἐ. ς. ΟΠ ΓΙ 5021) δραϊηϑὶ 

οἴδοσ. 80 ; 
ΤΗΟ τνογάβ, αραΐπσὲ ἐδεό ἃγὰ οτηπίεα ἴπ 

δος Μδ5 α«δηά τοσθηΐ οὐ ΠἸΟΠ5, 350 85 ἴο 
οχίοπά ἴδ ργεςερί ἴο βδίῃβ8. ἰῃ ζϑησσζαὶ; δυῖ [ἴ 
8 ΠΛΟΙ͂Ο ΘΑΘΥ ἴο δοοουπηῖ ἴογ {Πεἰτ Οτηϊβδίοη, 

ϑυΡροβίηρ ἴδοστ ξοπυΐηθ, [δὴ ἴῸγ {ΠΕΙΣ ἰηϊοτ- 
Ροϊδίίσοῃ 1 ϑδρυου8. Τα ΤΕΡΙΥ οὗ 81. Ῥεῖοσ, 
ΨΟΙΒΟ 21, 8668 ἴ0 8δῆδον (μαΐ ἴπ6 ἀϊβοουγβο 
85 δι[ποτῖο Ὀδθη οὗ Ῥεγβοῦδὶ ψτοηρα. [{ 
τηυβῖ δ6 δάπιοὰ, Βοννενεσ, {πὶ ἴῃ (ἢ6 
ΡΑΓΔ]ἰοἱ ραϑϑᾶρο (ἰυκὸ χυὶ!. 3) ([ῃἢς ὑστεροηάθ- 
ΤΆΠΟΘ Οὗὁ δυϊβου 7 ἰ8 δραίηβί ἴπε τοοεϊνθα 
τοχί, 

ῥασὲ σαϊπεά ἐγ ὀγοίδενγ. 1.ε. ἴο [Π6 οοτ- 
ταυηΐοη οὗ [6 μυχοῦ ἔτοσι πιο, ΕΥ̓ οοἢ- 
ἰηυΐϊηρς οὐπάἑηαία, 6 ψοι]Ἱά δὲ σχοϊυάοά. 
(Ο(οπῖρατο 8. Ρδιυ]5 86 οὗ ἴπε βϑάτὴς ψοσά, 
1 ΟΟΥ. ἰχ. 19-22. 866 450 1 Ρεῖ, 11], τ.) 

16. δυερ «υογὰ »ια7 δὲ εεἰαῤἰϊεδεά. 11. 
(πα τῆς οαυδ6 οὗ ἀϊδρυΐς Ὀεΐϊνεοη γοι 
(ῥῆμα Ξε “ΔἽ ἴῃ ἴδε βεῆϑε οὗ ἐσμε δὲ ἰααυ) 
ΤΏΔΥ δ6 ἀεϊεγηγίηοά ὉΥ [86 ηυμθεῖ οὗ νἱῖ- 
Ὠ65565 Γεαυϊχεαὰ ὈΥ [δ6 ἶανν. (δες Ὠειιῖ. χίχ. 
15, ΨὨϊΟΝ 5 Ὠεγα οἰϊεα δοοοσγαϊης ἴο [Π6 
1ΧΧ.ὺ ΤΕ βαπῆς ψογάβ ἅτὲ οἰϊεὰ ὈΥ̓͂ 51. 
Ῥαυὶ (2 (ον. χίϊ!, 1), Ῥγοῦδο!γ ἢ τείεγεηςα 
ἴο δὴ ἱπίεηδεά ᾿υά!ςϊαὶ ἸΏΠΆΪΤΥ ἰηἴο ἴμς ἀϊ5- 
ογάεγβ οὗ (δε (οσηἰ ίδη ΟΒυτγοῇ. 

17. μηΐὸ ἰδὲ δεν. 1.6. ἴο [86 φοπογαὶ 
ὈοΟΟΥ οὗ δεϊϊονοῦβ. 6 ψοσγὰ τηυβὶ ὃἊ 
υηάοτδίοοά ἰῃ ἴμ6 54Π|6 9656 88 ἴῃ οὗ. ΧΥ͂Ϊ. 
18, αηά ψ}}} ἀδηοῖς ἴῃ {πὸ ἤγϑι ᾿ἰπϑίδηςς [ἢ 6 
γν μος ΟΜ τϑείδη ὈΟΑΥ͂, ονεῦ Βοπὶ δυϊποῦις 
8 ΘΧΡΓΟΞΒΙΥ͂ σίνεη, ἢγϑὶ ἴο δ1. Ρεΐεσ (ςἢ. Χυὶ. 
19), δῃά πον ἴο 4}} [6 ΑΡοϑβί]οβ (γθῖβε 18). 
Βυϊ ἰῃ σουγβο οὗ {ἰπ|6, 45 ἴπ6 ΟΒΌΓΟΝ ὈΘσΔπΊα 
ΤΌΟΤΟ υπλογουβ, δηά ΟΥ̓ αἰβογοηῖ 
ΡΪδοοβ, ἃ βίαν Ἰυτ ϑἀ]ςιοη πτου]ά οὗὁὨ πδοο8- 
ΒΥ δ6 Θχογοιϑοά ὈΥ ραγίουϊαγ Οἰυγοθοβ ἴῃ 
Θϑοῖ ἸοσΆ ΠΥ, ἸμΟΌ ἢ 51}}} ἴῃ βυδοσάϊπαϊίου ἴο 
[π6 ἀροϑίοϊις δυϊβογίγ. Τῆυ8 8.1. Ραὺ] (1 
(ον. νυ. 12) βρεᾶκβ οὗ (6 (ογηςΠΐδη Ομυγοὴ 
85 Ἰάρίηρ το ἴπαΐ ἀγα τη, νμ116 γεῖ 
οἰαἰ την Ξ Ὠἰπλβεὶ ἢ τ[Π6 ται ἴο ἀϊγοςῖ {ΠΕΡ 
Ἰυάρπιηεηΐβ, δά ἴο ρΡγοποιιπος Ἰυάκηλοπί Ὠϊτη- 
5617 ΘΠ ὨΘΟΘΒΒΑΓΎ. 

ἰεὲ δὲρε δὲ εὐὔἶδο ἐδεθ ὦ: απ δεαίδεη, ὧς. 
ΓἸΟΓΑΙΥ, “45 ἴθ Βοδΐμθη δηὰ (ἢ6 ρυ Ὁ]! Δ 
(ἴα ἀγίϊοϊε ἐχργεβϑίηρ [ἢ6 (1255): ὁ. ε. {γαῖ 
Ηἷπὶ 85 ἴῃ ο56 οἶλ5968 οἵ ρεγβοῃ8 ἅτὸ ἰγερίθα ὈΥ 



Ἁ Τοῖσι 20. 

οό 51. ΜΑΤΤΗΕΝ. ΧΥΠΠ. 

18  ΎΕΠΪΥ 1 5αγ απο γου, ὁ δῖ- 
 Ὅοε. 5.4. ΒΟΟΣ γὰ 5|4]1] δίπά οἡ δλγτῃ 5}]] 

Ι͂ο, Ὁ 

6 θοιπά ἴῃ ἤδάνθῃ : δηά ννῆδίβοθνυοι 
γε 5}}1} ἰοοϑα οὔ βγῇ 51] Ὀε Ἰοοβεά 
1ῃ ἢδάνθρη. 

19 Αραίῃ 1 84Υ υπῖο γου, Τμδῖ 1 
ἴννο οὗ γουι 5Π4]}] ἄρτεθ οὔ βαγίἢ 88 
τουσῃϊηρ᾽ Δηγτῃίηρ τῃδι (ΠΟΥ 5}4]} δ5]ς, 
1τ 5..2}} Ὀς ἀοῃε ἔογ τῆδηι οὗ πιν Εδιθεῦ 
ψνΠς ἢ 15 ἴῃ ἢδάνθη. 

20 ἔοτ νψῆσοτε ὕνο οἵ ἴἤγος δΓῈ 

Ἰν. 18--23. 

ραϊμεγθά τορεῖθοῦ ἴῃ ΓᾺΥ͂ πᾶπι6. ἴπετε 
ἃπὰ 1 ἴῃ τῆς πιιάϑε οὗ {Ἀεπὶ. 

21 4 ἼΠεΩ σάπια Ρεῖοεγ ἴο ἈΪη,, 
Δη4 8414, [,ογά, πον ΟΥ̓ 5841} τὰν 
Ὀγοῖθοῦ δἰπ δρδίηβι της, ἀπά 1 ἔογρίῖνε 
ἢϊπὶὺ ΠῚ] βενεη εἰπηεϑβὶ 

22 |6βι3 58 [ἢ υπῖο Πιίπι, 1 54Υ ποῖ ὅ 
απο ἴδε, ἴηι} 8ενθη τἰπλεβ : δα, 
ὕπ:}} βανεπῖν τἰπγεβ βανεῃ. 

23 ἅ ὙΠετγείογε 18 ἔπε ἰεϊηράοηι οὗ 
ἤεάνεη ᾿ἰκεπθά ὑπῖο ἃ φεγίδιῃ Κίπρ, 

[ες [εἐνν8---ὐοϊὰ δοςῖδὶ ᾿πίεγοουγβϑα τυ (ἢ Ὠ]ΠῚ, 
(Εογ ἴδε [ἐν 8} ργαςξςο, 566 οἢ. ἰχ. αἱ ; Αςίβ 
χὶ. 1; ἔογ τῆς (Οἢγιβίίδη δαἀορίίοη οὗ ἵ, 566 1 
ΟοΥ. ν᾿ 11;  ΤΠ688. 11]. 14) 15.) Ὑῆδ ἰδοῦ 

ξε βῆοννβ ἴπ6 5ρ'! ἴῃ τ ϊςἢ [85 ργεςερέ 
15 ἴο δε οδεγθά, 88 ἃ ΤῊΪΘ ὨΘΟΘΒΒΩΙΎ ἴοσ (Π6 
ἀἰδερ πο οὗ ἴῃ6 Οδυτσοῖ, θυϊ τψιτουζ ΦαμλΥ͂ 
τονναγά8 [6 ρεγβοη οὔ [6 οἴβρηδὸσ, 

18. Ἡαϊποευεν γὲ «ῥα! ὀίπά, 7 ΤῊΣ 
Ῥιοπῖϑε δεΐοτε ρίνοη ἴο δῖ. Ρείεσ (ϑεε ἀθονῈ 
ΟὨ (οἷ. χΥὶ. 19) 18 ΠΟῪ οχίρηδεά ἴο 4]} [Π6 
ΑΡοβίϊιεβ, ἴο οπὶ 18 οουηηλ6ἀ ἴῃ {Ππ6 ἔγεΐ 
ἰποίδηςα ἴΠ6 ρονγεῦ οὗἁ ἰαγίης ἀοννῃ ἴῃς σοη- 
ἀϊτοη5 οὗ δἀπγϑϑίοη ἴο οὐ Θχοϊυβίοῃ ἔγοπι ἴΠ6 
ΟὨυγοῦ. ΤΠ ἰγδηβίου ἔτοπι [ἢ 5 ρΡΌΪΑΓ ἴο 
[86 ρίυγαὶ (νυ βδίϑοουεσ γε 884}} Ὀϊη 4) βῃουϊὰ 
Ὀ6. ποῖίϊς ΤΠ [ΟΥΤΊΘΥ Υεῦβο βθοηβ ἴο 
τεϊαῖς ἴο {πὸ ςοπάιιςϊς οὗ πιεπιῦοῦβ οὗ [86 
ΟΒυγοῖ ἴῃ φΕΏΟΓΔΪ : ἴΠ6 ργοϑοπῖ, ἴο [ῃ6 δυΐῃπο- 
ΤΙΓΥ γίνε ἴο ἴῃ6 ΑΡροβίϊθβ 45 σγυ]εγβ οὗ [ἢ 6 
Ομυγοῖ, νῃο86 βοπίθηςο οὗ χοἰ βίοη 5πουϊὰ 
δε Ὀϊπαϊηρ ἴῃ ἴῃς δἰ οὗ Οοά, Ὀεΐης ῥγο- 
ῃουπορά υπάδν {πῸ ᾿πβριγαϊοη οὗ [6 Ηο] 
Οδοβῖ, ψῆο Ἵοἄπιὸ ἴο σιϊάε (ποπὶ ἱπίο αἢ 
τυ. ((Οἔ, [οὈὁδὴ χνὶ. 13; 1: Οοσ. νυ. 3, 4.) 

10. ἑπυο φΥ γομ. ϑοπιὸ Μθ5 παν ἴμ6 ννοτὰ 
“ΔΩΥ ᾿᾽ Ὀυΐϊ τῆς τοδάϊηρ ἕο ονσεὰ Ὁγ (ἂς ΑΟΥ. 15 
ῬγοῦδΟΥ [Π6 ἴσυς οηςσ, δηά 15 πῆογα ετηρῃδίίς. 
ΠΟ Ργοχηΐϑε οὗ [πε ἀϊνίηο βαηςοη ἴο ἴΠ6 5εῆ- 
ἴεηςε οὗ {8Βε Αροϑῖ]65 18 πον τηδάθ ρματί οὗ ἃ 
ΤΟΓΟ  ΘΏΟΘΓΙΔΪ ργοιηϑοῃδὲ σού ν1]}} ρτδηῖ νῃδῖ- 
Εὐο ἵννο οὗ {Ποπὴ 5}18}} τη] ἴῃ δϑιεῖησ. ΤὨς 
τείογθηςο ἴῃ ἴῃς ἔγϑξ ἰηδίδηςς 18 ἴο [6 δυΐῃο- 
ΓΠῪ Θοτηπιτοα ἴο ἴῃε Αροϑβίϊεβ, δηά ἴο ἴδε 
υηϊϊεὰ Ργαγεῦ στ Ὡς ἢ 115 ὀχογοῖϑε ννουἹὰ 
πλῖυγα! Υ θῈ δοσοπηραηϊθᾶ, Α ΒΓ ΡΟΨΟΓ 
οὗ ἀϊδείρ!ηθ πιυϑῖ, ἔγοπι ἴῃς ἡδΐυγο οὗ (Π6 
ςᾶ56, θ6 οηἰΓυϑίοα ἴο ἴδε τι] γΓ8 οὗ ἴπ6 ΟΠυγοῖ 
ἴῃ 4}1 ἀρ68, 50 δσ 845 τερδγάβ ἴἢε ἔοστηδὶ ροννοῦ 
οὗ οχοοιηιηϊοδῦοη. ΤῈ ἀϊνπθ βαπείίοῃ 
οὗ ἴδμε βεηΐεποθ, αἰ γε ΕΥ̓ ῥσογηϊϑεά ἴο {Π6 
ΑΡροβίϊθβ, 18 παρ] θὰ ἴο οἴποῦθ ΟὨΪΥ͂ οὔ ἴδε 
δϑβϑιμηρίίοη [πα {ΒΕΓ Ῥοννεῦ ἰ5 ὀχογοϊδοα ἴῃ 
(Π6 Αροϑβίοϊϊς βρίγιξ οὗ ργαυδγ, ἀπά υηάθγ [ἰκὸ 
ξονογηγηοθηΐ ΟΥ̓ [η6 ϑδρίγι δηά ννοσγὰ οὗ Οοά. 

ΔΟ. ον «υδέεγέ ἰηυο οΥ͂ ἐδτγεε αγὲ σαϊδεγεά 
ἑορείδεγ, 8.) Ὅς Ἰνϊ αιίου “ οὗ γου " ἰ5 

ΠΟῪ οπιϊεα, Δηὦ (6 Ῥγοπῆβε οἵ αϊνίηθ 
Δ ΠΟΥ Υ͂ ΘΡΟΟΙΔΙΠΥ τηδὰθ ἴο [6 ΑΡοϑι165 15 
ΠΟῪ θαβθά Ὡροὴ ἃ ΣΟΥ σοησγαὶ ρσοπῖϑα οὗ 
ΘΙ τίσι 5 ργόϑοόηποα 8 411 ψῆο 5841} δὲ 
ξαϊβεγοά ἰορεῖμου ἴῃ ΗἾ8 πδληῆθ. ΤὨ18 πηυκὶ 
ἠοῖ δε υηάεγοϊοοά 25 “ἃ ρεῃογα  !5ητίοη οὗ ἴδ 6 
ἰάρ οὗ [Ὡς Οπυγοῦ δηά ἴδ ρονγεῦβ οοηξεττοά 
ου ἴἰ. [Ιἴ 5 ἃ βεῆδσγδὶ ργογῖϊϑο ἴπδΐ ΟὨγιοὶ 
Ὑ11 ΠοΑΓ ἴῃς υπϊῖρα ῥγΑΥΟΙΒ οὗ δῃγ οὗ Ηἰς 
(τυ [ΟἸ]ΟγΟΓΒ ; δηά [Π6 βᾶτηθ ὈΓΟΠΊ156 18 Οἶ5ο- 
ΨΏΟΓΕ τηδάθ ἴο ἰηὐϊνίυλ]9 (Μαῖίῖ. νἱῖ. 7, 8; 
ζυκο χί. 9, το; 1 Ιοδη 11]. 22, Υ. 14), 15), 
ὙΠΟ πιυσκὶ Ὀ6 υηδεγοίοοῦ νὰ {πῸ Τοῃ- 
ἀϊπίοη οχργεβϑθα ἴῃ [86 ἰα5ι οὗ {656 ΕΠ 
“1 νγε δὶς ΔΩΥ της δοοοσάϊηρ ἴο Η!5 μ]]}, 
Ηε Βεδσγείῃ .8.᾿" ᾿ 

ἐπ »Ἐ παρ} 1.6. σὰ ἐηᾶγε [ἢ δηὰ 
υβϑῖ ἰῇ πιό. (Οομίρᾶσε 1 ϑπη. ΧυϊΐἿ 45 : 
5. χχ. γ; Ιοδη χὶν. 12, 13.) 

21-1ς. ΤῊΞ ΟΕἌΕΑΤ [(,5580Ν ΟΣ ΕΟΒΟΙΨΕ- 
ΝΕΒΒ. 

4]. εἷ] “ουενκ ἐρηθ.} ΤὨΣ [ἐν δὶ ἀοοίοτα 
αἰονγεά ἔογρίνεποϑθ ΟἹΪΥ [ὉΓ ἴγοο οβεηςεβ. 
(ϑεε 1ἰχδιοος οἡ [5 ρἷδος.) ὙὍδὲ πυταθεῦ 
ΒΟΥΘΏ ΠΊΔΥ ῬΕΥΒΔρΡ5 ἰᾶγὸ Ὀδοη βυρρεπῖοα ὉΥ͂ 
Ρχτον. χχὶν. 1ό. 

42. «φυεπίν ἐΐριει “ευεη.}] "ΤῊ Οχργεβϑῖου 
[85 Ὀδθῆ νΑΓ ΟῚ ἱπίεγργείοά 85 τηθδηϊην 
Βούθῃ {{π|65 56 ΠΥ (490), ΟΥ ΒΟΥΘΏΪΥ 56 Ύθῃ 
{{π|ε85. ὙΠΕ Ἰαϊζεῦ ἰ8 ῬΓΟΌΔΟΪΥ (6 τησδηηρ, 
8ἃ5 [6 58126 ΟΧ ἰοὴ οοουγβ Οδῆ. ἱν. 24 
(ΧΧὺ νψΒοτε ἴδς ΗοῦτενΝ βρη βεβ “ἐπ 
απά “συέη. Ηφτο, Βονευεσ, ἰξ ἰ8 ηοΐ ἴο ὃς 
πηἀογοιοοά ΠΙΠ1ΘγΆ}]γ, Ὀυξ ΟἿΪΥ 85 5 κῃ γί ν δ 
Ἰηάεβη τε Ὺ Ιάγρε ἡυπιῦεσ. “ὙΠΟ ἰῃαυΐγΥ οὗ 
δι. Ρείογ," βαγ5 Οἰββδυβθη, “" βεοηθα ἴο ὕσγο- 
ΒΌΡΡΟΒΕ ἃ γί, δοοογάϊηρ ἴο ψ πο πδῃ 
τηϊζῃΐ δεῖ δ δὶ5 οὐ ἀϊϑογοίίοη ἴῃ θεϑίον 
ογεξίνοηδβϑβ οὐ πο] ΐης ἃ, ὙΎΠα ϑανίουγ 
Ἔχρί δἰηβ {πὲ ποιϊμίηρ οὗ [ἢ]5 Κιηά εχἰϑιθα : Β6 
ΜΜῆΟῸ νγὰβ Πἰπιβοὶ ἴῃ ἀεῦι ἔοτ' δίς οὐ οουϊά 
δάνδηςθ ἃ οἰδίτη ἴοσ ποίδινρ.ἢ 

428. Τδεγεζογε) δοδυβὲ ἴμοτε 8 πὸ ἀεῇ- 
πἰΐο ᾿ἰπιϊ ἴο ξογείνθηθθβ διηοηρ ΟἰγΞ 
[δς Κίηγάοπι οὗ Βεδυθῃ (ἴ[με ΟΠ γϑιίδα ΟΒυγολ) 
15 ̓ ἱκοηθά, ἄζο. 

“Τιυΐς 17. 



ν. 24---5.} 

νῆσοι νγου]ά ταῖς δοσουηΐ οὗὨ ἢΪ8 86ῖ- 
νδηῖβ. 

24 Απὰ ψ ἤδη ἢ παά δεριη ἴο 
ΤοοΚοη, ομςα νγῶϑ Ὀγουρῃς υηῖο Πίπι, 
ΏΙΟ ονοά ἢἰπὶ ἴθ δουβαηά 

ΙΑ ἑαίενε "ΚΑΘ ηἴ8. 
σα 25 Βαυῖ [Ὀγδβηχυςῇ 88 ἢα ᾿δά ποῖ ἴο 
εἰαῤριῥ' ἢΐ8 ἸΙογά ςοπιπιδηάἀεδά Ἠΐπὶ ἴο Ὀ6Ὲ ρᾶ 
μη βος μοί Δπα ἢἰ8 νυἱίβ, δηὰ ἼἽ μι] άγεη, δπὰ 
ἐὰε σμια }} (ἢ ἢς ἢδά, Δπηά ραγπιεηΐ ἴο θὲ 
ἐὲ τ8γ{. τοι. 6. 

26 ΤἸε 8εγνδηῖ τπεγείογε ξ6]] ἄονση, 
"Οτ, δ. Δῃᾷ ἔνγογπίρρθά ἢ ΐπ|, βαγίηρ, [οσά 
ἀνε. ἢλνε ρδῖίβῃςα ἢ τι, ἀπὰ 1 ΜΠ] ΡΑΥ͂ 

[δες 4]]. 
27 ἼΤΠοΩ τῆς Ἰογὰ οὗ τπδῖ βεγνδηῖ 

1 7ΤΆε5.. ΑΒ τηονεὰ 1} οςοπχρδϑδίοπ, ἀπά 
"αν λα Ἰοοβςὰ ἢϊηι, δηά ἴογρανε Ηΐπὶ τῃς ἀεθι. 
εἰρμάβα 28 Βιυῖτῃςε βλπιε Ξεγνδηῖ νγεπί οὐ, 

Δπὰ ἰουπά οης οὗ ἢ185 Ὁ ]οννβεγνδῃῖβ, 
Ὑγῃϊςἢ οὐγεά Ὠΐηλ Δη Ὠυπάγεα 'ρεηςε : 

ελἠθε ἀῃᾷ Ἦδ Ἰαά ᾿δηάβ οἡ ἢίπι, ἀπά ἴοοκ 
ἐεέσν ἠέηε ὈΥ τῆς τῆτοαδί, βαγίηρ, ΡᾺΥ πιε 
μαο λαῦδ τὰς τῆουι οὐγεβί. 

51. ΜΑΤΤΗΕΝ.. ΧΥΙΠΠ. 

29 Απά Πἰβ (ε]]οννβεγναπίὶ ἔε]1 ἄονγη 
αἴ 18 ἔξεῖ, δηά Ὀεξουρῃς Πἰπι, ΒΑ ἹΏρ. 
Ηανε ραϊίϊδεξηος ννἱτῇ πις, δηά 1 ν}}]} 
ΡΑΥ ἴδε ἃ]]. 

30 Απά δε νψουϊὰ ηοῖ : Ὀυΐ τννεηῖ 
Δηὰ ςδϑῖ Πίπι ἰπῖο ργίβοη, {}}} ἢς 8βῃου ά 
ΡΑΥ τΠς ἀεθι. 

21 80 ψ ἤδη ἢ8 [6 ]οννβεγνδηῖβ 580 
ννῆδὶ ννὰβ ἄοηθ, ΠΥ νγεγε ΝΕΎΥ 80 ὙΓΥ. 
δηὰ ολπις δηὰ το] 4 υπίο {Πεὶτ Ἰοσά δ]] 
[δὲ ννὰβ ἀοης. 

22 ἼΒεη ἢἷ8 Ἰογὰ, δεγ {πδῖ ἢδ 
λὰ ς4|1|ςἀ ἢΐπι, 8414 υπίο δϊπι, Ο 
ἴβου ννϊοκεά βεγνδηῖ, 1 ἔογρανς τΠες 
411 τπδὲ ἀεῦε, Ὀεολιβε ποι ἀεϑίγεάϑι 
[ηε: 

11. 5Που]άεϑβτ ποῖ ἴῆοιι 4180 ἢανς μδά 
ςοπιραϑϑίοη οἡ ΤΥ [ο]οννβεγνδηΐῖ, αν θη 
8ἃ3 1 Πδά ΡΥ οη τδεε ὃ 

44 Απὰ ἢ 18 ἰογὰ νγὰ8 ψντοῖϊ, δπά 
ἀε]νεγεά ἢΐπι ἴο τἢς τογηλεηίοσϑ, 11}] 
ἢς 5ῃου!ὰ ΡΥ 411 τῆλί ννὰβ ἀυε υηῖο 
ἈΙΠλ. 

425 80 {ἰκευνῖϑε 5}4]} τὰγ Πεᾶνθη]ν 

24. ἐε" ἐδοιναπά ἑαἰεπ..ἢῚ ΤὮο ΔΑπς ἰΔἰδηῖ 
οὗ εἰΐνου ννγῶβ εηυϊναϊθης ἴο δῦοιιξ 243} 1 5.. 
ΕΠ ΡΠ 15} ΠΊΟΏΘΥ ; 50 ἴδ ἴδῃ ᾿πουβαηὰ [Δ] 68 
του]Ἱὰ ποῖ [2]} ἕδσ βδμογί οὗ ἴνο το] οἢ8 δηά ἃ 
δι ΕΠ, 9. ΤὨΘ Ἔχργοβϑίου 15 ΠΟΤῈ ΡεσΔρ8 
υϑεά ἰηάεβη! ΕἸ} [ῸΓ ἃ γΕΤῪ Ἰάγρε βυπὶ; γεῖ ἰΐ 
ταϊρῖ θ6 υπάεγοϊοοα ᾿ἰἴΟΓΑΙΠΥ δ ννα ϑάρροϑε, 
στ Αὐοδθῖβλδορ Ττθηςῖ, [μας ἴ[86 δβογνδηΐ ἴῃ 
4ιυσϑίίοη 15 ἃ 8Δ[ΓὯ}Ρ ΟΥ̓ ΦΌΨΟΓΏΟΣ οὗ ἃ ργουΐῃςο, 
το 5ῃου] ἃ ᾶνο σειηοἀ [Π6 γενθηιϊθ8 οὗ ἢ 15 
Ῥγονίησα ἴο ἴ6 σουἂὶ ἰγοβϑισγ. ((ἔ. Εϑίμοῦ 
Πϊ. 9.) 1ἢ νὰ ξυρροϑα ἴτε [εὐνὶβὰ οἰδηάδγά 
ἴο δ6 δάοριεά, [86 ἀπιουπῖ νν}}} Ὀ6 5:}}} ἰάγζοσ ; 
ἴδε Θὐνιϑἢ βἶνεῦ ἰδ]οπὶ Βείηρ οαυϊναϊοηξ ἴο 
4οὐ). 5... Ἐς 5}, δπὰ ἴῃ γσοϊὰ ἰδιθεπὶ ἴο 
ἄοιυδθ]ς [πδί συλ. 

45. 10 δὲ “οἷά. ὙὍὙΠε Μοβαὶς [,Ὧνν δ]ονγεά 
[86 δα]6Ὲ οὗ δὴ ᾿πβοϊνεηΐ ἀθυϊοσ, Δρραγθηΐὶγ 
ΜΠ 815 ΠΔΠΥ (8εε [μεν ΧΧΥ. 39, 41; 
Πδαυῖ. χν. 12; 2 Κιηρβὶν. 1). Βαυΐ ἔτοπι ἴῃς 
τηοηϊΐοη οὗ ἴδ6 ὑγίβοη δηά [Π6 ἰοστηθηΐοῦϑ, 
τ οἢ γοΤα ἠοΐ ραχὶ οὗ [πὸ [εὐ 5} 1ἃἂνν, ἰς 15 
Ριοῦαῦ]ς ταὶ 1μ6 ᾿πλΆ ΕΙΎ 15 Ὀοϊτονγεὰ του 
ἃ ἴοσείζῃ σουῃγ. 

48. 1 «υἱῇ ρα» ἐδεε α|.1 “ΜΝ τὰᾶγ ἀεῖεςξ 
ἴῃ ἴποϑ6 ψογάβ [6 νοῖςς οὔ 56 τὶ σῃθουβη655, 
ἱτηδσίπίηρ [Πδῖ, [ἢ ΟὨΪΥ (τὴς γογα δἰ οννοά, ἰΐ 
ςουϊά τηλῖκο κοοὰ 1} ἴῃ6 5ῃογίςοσηϊηρβ οὗ [ῃ6 
Ραϑῖ. Τυβ ἴῃε ψογάβ ἅτ Θχοθθα!η  }Υ ἰπὶ- 
᾿Ανδαροοι ἃ5 ΥΕΙΥ͂ τλιοἢ εχρ δι ηἰης ἴο 8 ἴῃς 

ἴογ οοηάυςΐ οὗ [158 τηλη, [1 15 οἶοασ {μαὶ Π6 

σιν 7:::..--- οι, 1. 

νσβοηὴ (ἢ 5 δεγυδηΐ γοργεϑεηῖβ ῃδα κενοῦ ΠΟΠῚΊΘ 
ἴο ἃ ἴγυε γεοορηϊοη οὗὨ ἴδε ἱπηπιεη 5} οὗἁ Μἰ5 
ἀεῦδι. 1,1π|6, τὴ ἴῃς 8ι]εςῖνο τηθάϑυγε οὗ ἢ]5 
οὕ οϑιϊπηδΐῖο, ννᾶϑ ογείνθη δἰπι, δηά [ποτοΐογο 
ΒῈ Ἰονεά {Π{||6, οὐ ποῖ δὲ }}. (Ασομ ίβμορ 
Ττοηςδ.) 

48. σπ ῥωκάγεα ῥέπες.} [1 ΛΟΥΔΙΪΥ, απ δμῃ- 
ὦἐγεάδ ἀεπαγ. ΤῸ Ἐοπιδη ἀεπαγίμ, ΠΟΙ» 
ΤΊΟΩΪΥ τοηδεογοὰ ὦ φέμηγ, νγχ5 ΤΟΔ ΠΥ οαυϊναϊθης 
ἴο δδουῖ 8ὲ 4. οὗ ΟἿΣ ΠΙΟΏΟΥ. 

49. αἢ. ΤῊΪΐ5 τνογὰ 5 ποῖ ἴουπά ἴῃ (ὃς 
δεδῖ Μ998, δηά τιδῦ ὈῈ οπγεὰ., Ε. (.(. 

84. ἐδε ἐογυποπίογα. ΤΙνβ τσογὰ ὈγΟΘΔΌΪΥ 
5 σι 65 ποτὰ [ΒΔ “Ἢ Κοοροῖβ οἵ [πε ῥγβοη," ἃ8 
1ϊ 15 ϑοπιϑιπιθ8 ἱπίεγργεῖε, ὙΒουξῇ ἴΠ6Γα 18 
ΠΟ αὐἱάδηςο οὗ ἰογίυγο θείης Δρρ] δὰ ἴο ἀοδῖογβ 
ὑπάεγ (6 [ἐὐνϊϑι 1ἀνν, γεῖ [6 ῥγδςῖίος νγ28 
ποῖ υηκηοῦνη ἰῃ οἵδε οουηίγίε5. Ὦγ. Ασῃοὶά 
( Ηἰβίοσυ οἵ Ἀοπιε, ἱ. Ρ. 135) οοηῖταβίβ [Π6 
ΤΩ ΘΓΟΙῚΪ ῥγονϊβίοηβ οὗ ἴπε [οὐνῖ88 Ἂν 18 
(ἢ ϑευοῦ 65 βδηςοηδὰ ὈγΥ [Πα Ἀοιηδη (566 
Αὐἱυ ΟΕἸ 8, ΧΧΟ 1, 45-50:; 1ἰνγ, 11, 23); 
δηὰ Ατομίϑμορ Τγοποῖ γοιλαγκϑ τπδὲ ἴῃ [ἢ 6 
Εδϑῖ, βοσο [πο σὸ 18 ἃ οοηπμυλ] ϑυρίςίοη [δὲ 
[Ποϑ6 .Ο ΤΊΔΥ ἈΡΡΘΑΓ ἴῃε ροογεϑί ἀγὰ δοί: δ} 
ἴῃ ροβϑοβϑϑίοῃ οὗ ϑϑοοσοῖ μοαγάβ οὗ να, [6 
τοῖΐυγο τουἹὰ ΡῈ οἥξη δρρ θὰ, 45 1ξ [5 ον, 
ἴο τιᾶκο ἴτε ἀονίοτν τονθὰὶ ἴποϑε Βοαγάβ, ΟΥὁ ἴῃ 
ογάου ἴο στίης ἴῃ 6 ΣΊΟΠΟΥ ἔτουα ἴδε σοι ρΑβϑίοη 
οὗ 858 ἔγθηάϑ. 

86. 80 ξεαυμε.} ((ξ Εκοϊυδ. χχυΐ. 3, 4.) 
Ἡ 
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51. ΜΑΤΤΉΒΡΝ. ΧΥΠΙ. 

Ελίθαγ ἀο 80 υπίο γοιι, ἰξ γε ἔγοπι γοὺγ ἢεαγῖ8 ἔογρῖνε ποῖ δνεῦῦ οἧς ἢΐ8 
Ὀτγοίπεγ ἘΠ ΟΙΓ ἰγαβρᾶβ868. 

ἐδεὶγ ἐγερβασ. 80. οπθ οὗ ἴδε οἹάοϑι 
Μϑ55, δηά βούμθα δησίθηξ νογβίοηβ: διυῖ 1τΠ6 
ΟΣ 5 ἀσὰ ομἴοὰ ἴῃ οἴμοῦ Μϑ598, δηά Ὁγ ἰαΐςε 

ΝΟΤΕ ἴο ΟΗΆΑΡΤΕΒ ΧΥΙΠ]. 

οὐϊΐοτβ. Ὑῃὲ δθῶϑε ἰ8 οοτηρίεῖς τἰβουῖ 
ἴδει. Ε.(.α. 

ΟΝ ΤῊΗΞ ΓΑΤΤΕΒΚ ΡΑΕῚ ΟΕ ΟὔᾺΚ [ΚΡ ΜΙΝΙΊΞΤΕΥ, 

ἙΈΟΜ ΗἸΒ ὈΕΡΑΕΤΟΒΕ ΕΕΟΜ ΟΑΙΙΕῈ ΤῸ ΗΙ5 ΕἾΝΑΙ, ΕΝΤΕΥ ΙΝΤῸ [Ὁ ΕΑ. 

Τῆς φγοῦδθϊς ἙἈγοποϊορίοδὶ τοϊδιίοη ὃ6- 
ἔνδοη 8.. Μαίίβενν δπὰ (μῈ οἴπεγ ἔἴνο ϑγη- 
ορίϊς Ενδηρε 55, ἄοντῃ ἴο [μὲ οηὰ οὗ οςἢ. ΧΥΠ]., 
Πᾶθ δίγοδαῦ Ὀθθη ροϊηϊοά ουξ ἰπ ἴῃ ηοΐε8 οἡ 
σἤΔρ8. Υἱϊδ. τ4, ἰχ. αὐ ἥη., χὶϊ. τ, 46, χὶν. 1, 13. 
[ ἀρρϑᾶγβ (δῖ, ἄονῃ ἴο {πΠ6 επὰ οὗ ἴπεὸ τδ1 
᾿ΠΒΑρίοσ, [6 παγγδίϊνο οἵ 81. Μαίζδον, που 
ΘΧμι δ Πρ ϑοπὶο αἰ ἤδγοηςο5 45 γοραγαβ υτδηρε- 
τηεηΐ οἵ δυθηΐβ δπὰ ἢ] η685 οὗ αἀεῖδι}, σοῦτο- 
βροηάβ ἴῃ 5ιιθβίδῃος ἢ ἰἰο86 ροσγίοἢ8 οὗ 
[8ε οἴεγ ἔννο ϑυπορίιβί8 Ὑγμ] ἢ [εττηϊημαίε δί 
Μαγί ἰχ. ςο, [6 Ιχ. ςφο. [ἢ [86 ἰδίίοῦ ρᾶτσί 
οὔ 1Π18 παιτδῦνο, δῖ. {ὺκΚὸ 15 ἔδγ 1685 [11}} [ἤδη 
[Π6 οἵμοσῦ Ενδηρο ἰϑῖ8; [ἢ6 51:8}} ροσγίίοη οὗ 
ςἢ. ἰχ., ἔΟΤΩ υοῦβο 18 ἴο γοῦβο 5ο, δοίης 4]} 
τμδῖ ἢ [48 ρίνεη οὗ {π6 Πιβίοσυ οὗ ουζ 1 ,οτα β 
ΤὨΪΏΙΒΙΓΥῪ δεῖνθθη ἴθ Ἐδεάϊης οὗ [86 Εἶνε 
ὙΒπουθαηπά δηὰ Ηἰἴβ8 ἤπδὶ ἀδράγίισε ἔτομι 
ΟἍ]1Π|66; ἃ ρεγίοά ςοστεβροπάϊηρ ἰο Μαῖϊ. χὶν. 
22 ἴο ΧΥΙΙ, 15, Ματκ τνἱ. 4ς ἴο ἰχ. 5σο,ἱ δῃὰ 6πὶ- 
Ὀγδοίῃρ ΠΟΑΥΪΥ 5ῖχ τη 5, ἔγοσι [6 Ῥάββουδγ 
([][οἱὴ νἱ. 4) ἴο 4 {ἰπ|ὲ 5ΒβουΕΥ δείογε ἴῃῈ 
Ῥεαθὶ οὗ Ταθογηδοῖοϑ ([ὁπη νἱ. 2. Τὴ 
ὈΓΟΥΠΥ͂ οὗ [1195 ρατί οὗ δῖ, [Κο᾿ 5 Ὡδγταῖΐννο 
ςοπίγαϑίβ γε Δ ΚΑΟΪΥ ἢ της ἔΏ] 685 οὗ (παῖ 
ἸνΠΙ ἢ ἕο] ον (χ. 51 ἴο χυῇὶ, 14), ν ΒΙ ἢ ἰτεδῖβ 
οὔ ἃ Ρεσίοα βοᾶγοεὶγ ποιςεὰ δἵ 411 Ὀγ {με οἵ βεῦ 
Ἐνδηρο σῖβ, ἃ ροσίοά οὗ ὩΘΑΕΪΥ 581χ πιοηῖἢ8 
ΤΏΟΓΟ ἴτοιῃ οἵιγ ἰογά᾽ 5 ἀδρασίυγε ποσὰ Οδ] 166 
ἴο ἃ β8δοτί {{π|6΄ θεΐογε Η!5 [π8] νἱϑὶ( ἴο [ετὺ- 

1 Βρ. ΕἸ]ϊοοῖῖ, ψῆο ποίϊοεβ ἰπἰς ἀἰ Έγοποα, 
Οὔβετνεβ ἴδαϊ δῖ, Γεθ ἀσπίρτι ἰ8 ἴο τεοογά 
δνθηῖβ γαίῃ οσ ἴθδη ἀϊβοουγθοβ, ἡ Ὁ116 [ἢ15 ροσίϊ οι 
οὕ ουΓ 1ιοτὰ δ τϊ ἢ ἰ ΒΕ ΤΥ 5οετὴς ἴο πᾶνε Ὀδθῃ ἀ6- 
νοϊςεαἀ ἴο Ἰοοδὶ ᾿εδοῃϊηρ δηᾶ ργθδοίηρ τϑίποσ 
ἴδῃ ἴο ἀϊδρίαγβ οὗ τιϊγαουϊουβ ρόνγεσ, “ 1,δοϊυγεβ 
ου ἴῃς Τἰΐς οὗ ουῦ 1,οτά,᾽ ἡ. 204. 

3 Ταῦ ΙΧ, 51. Νοικ τπείαη δε τὰς αἰϊετιρί 
οὗ ΔΝ θεῖος ἰο ροἷνε 4 ἀἰϊβεγομς τηοδηϊηρ ἴο [15 
Ῥᾶβϑαφο, ἰἰ 15 Βασαν ροββϑίθ]αε ἴο υπάεγβίδηά ἴῃ 6 
ψοτὰς τὰς ἡμέρας τῆς ἀναλήψεως αὐτοῦ 85 
τησδηϊηρ δηγτϊηρ εἶθκς ἴδῃ “τῆς ἀδγ5 οὗ Ηϊς 
δϑοθῃβίοῃ." (( , Αςἰβ ἱ, 2) Βυῖ ἴπεὸ τψογὰβ ἐν 
τῷ συμπληροῦσθαι ἀο ποῖ ταρᾶη ὙΏΘη [86 {π|ὸῸ 
“ἐγγ5 σομλα,᾽᾿ Ὀυϊ τ8ΠῚ}6 ἴ δέ νναβ Ὀεὶηρ ΔΟσΟπι- 
Ῥ᾿ 564." ὌΤΒδ ἐχργοβϑίου “ἴῃς ἀδγβ οὗ Ηἰ5 
ΔΞΟΘΉΒΊΟῺ ἢ ἸΏΔΥ Ὀ6 υπάογείοοα 85 ΘΙ Υοΐηρ 
ἴῃς ὙΠ 016 οὗ ἰῃς ρεγίοά ῥτοραζαίοσυ ἴο ἴδδῖ 
ανοηῖ, δἴζοῦ οἷσ Ἂογὰ μδά ἰογοίοϊὰ ΗΠ ἀσδιὴ 
δηὰ γχορυτϊτγοοϊίοη, δηὰ δὰ Ἴομητηθμοο [Π6 
τον θηῖ5 ῬΠΙΟἢ πάσα ἴῃ ἴμ6 δοοοιρ 5 ητλθπί 

βϑ]οπὶ δἱ (πὸ Ῥάαββουοσ δἵ τοι Ηδ εὐυβεγοα, 
ΤΟ 5βιίοησο οὗ ἴδε ἤγβὲ ἴψχο Οοβρεὶβ τ πὶ 
Τορατὰ το [Πἰ8 ρῬεσγοα ἰβ ῬαγΕΪΥ 5ῈΡΡ δα ΟΥ̓ 
ΒΟΙΠῚ6 ἱποϊάσοπίδὶ ποίϊοοϑ ἰπ ϑῖ. [ομη, ψ δος ἢ 
Βαστηοηΐίδο ἴῃ ἃ σεπηδγκαῦ]6 τηδηποῦ ΤΙ [π6 
τότε ἀεί ]δα δοςοιηῖΐ οὗ 8, [κο. 
1 ΨῈ] Ὀ6 οὐβογσυθὰ (δαὶ 81. 1υκο, ἴῃ 1815 

ἰὴ οὗ ἰβ παστδἕνο, πηοπίίοπβ οἡ ἴπγες ἐπ 
Ἔγθηΐ οσοδϑίοηϑ [6 οἰτουτηβίδηςς οὗ ΟὔΓ 
1 οτγὰ 5 Ἰουγπογίηρ ἴο οὐ ͵Ττονναγά5. [ἐγ 158] 6 Π|, 
Οη 186 ἢγϑί οσοδϑίοῃ νψὲ γεδὰ [παῖ “ στ βϑη ἴῃς 
πὸ 5 σοπλδ (ΟΥ̓ ταΐποτ, “νῆεη ἴδ6 ἀδ 
γεγο Ὀεΐηρ δοςοιηρ 5864) [δδΐ Ηδ βμου]ά 
τεσεϊνεά υὑΡ, Ηδ 5:6 351} βεῖ Η 5 ἴδος ἴο δῸ (ὁ 
ΤἸεγυβαὶ πὶ." 32 Οη [πε ϑοοοηά, νὰ τοδὰ (Πδῖ, 
4Ης μψοπΐ ττγουρὰ 1ῃς οἰτἶἰε8 δηά νυ] σα, 
τοδοδίης ἀπά ουγπογίηρ τοννασ 58 [ογυ 84] 6π}.᾿ ὃ 
Ι͂η τὰς (ἰγά, [μι “48 Ἦε νψεοηΐ ἴο [ογβ]οτ 
Ηςε (Ὠγουρὰ [ἢ6 τηϊάϑι οὗἉ ϑαιηδῦῖδ δηὰ 
Οβδ11|66.»4. 81. Τολῃ ἴῃ 1ἰἰκ6 ΔΑ ΠΏΘΥ τεοογὰβ 
ἴγθο ἀἰ ογοπῖ ἸΟυΓΏΘΥΒ ἴο οΥΓ ἴονγαγάβ [ετὰ" 
δα ]οπὶ ὙΠ Βίη [6 βάτὴς ρεγοά: ἴπ6 ἤγδι ΠΌΣ 
ΟΔ11|66 δὲ τς {πιὸ οὗ [6 Εεδβδὶ οὗ Ταθεῖ- 
ΠδοΙοβ:δ [6 βοοοηὰ ἔσοῃ ἴῃ ρμἷδεος ψβοτα 
Τομη θαρεϊΖοά (Βείμδδαγα, οὐ Βα ὩΔΗΥ͂Τ θεγοπά 
ΤἸοτγάδῃ) ἴἰο Βεΐδβδηγ ἴῃ [υἀε8, οη ἴδε οοοβϑίοη 
οὗ [ὴ6 ἀσδῖῃ οἵ .6 (η)ὲὸ (τὰ δῸΠΙ 
ἘΡἢγδίπι ἴο Βεΐπδηυ, δηά ἰβοῆσς ἴο Ϊεγυβαθπὶ 
Βίχ ἀδγ8 δεΐοτε ἴῃς Ῥαδββουεσἷ δὲ. Μαίζπεν 
δηὰ 8:1. Μαγκ πιδκθ πὸ τηθηίίοη οὗ ἴδ ἵἴνο 

οὗ Ηἰς5 Ῥτγεἀϊοϊίου. 
Ῥ. 24 

8 1υο χὶϊ!. 22. 
4 ΤυΚα χυὶϊ. 11. 
δ᾽ Τοῆη νυἱΐ. 1ο. 
4 ΤἸοδη Χ. 40, χὶ. 7. : 
7 οδη χὶ, ἕ᾿ χὶϊ. 1. ((Υ, ΜΜΊοβοϊογ, " Γσοπ. 

ϑγῃ.,᾽ Ρ. 290, Επγσ. ΤΙ.) Το πατταῖϊνε οὗ 51. ομη 
ΒΘ6ΙῺ5 ἴο ἱΠΊΡΪΥ ΔΠΟΙΠΟΣ ἸΟΌΓΠΘΥ ἴο Γ΄ γυβαΐοτι δὲ 
ἴῃς ἔεαξὶ οἱ ἴ!6 ᾿ϑάϊοδοη, δπὰ τμιἷς5 ἸουΙΕΥ 
ΤΩΔΥ͂ ῬΕΙΠαρ5 ᾿ς ἰἀεπεδεά" ψἰτὰ ἴῃ6 Ξεοοπά οὗ 
ἴμοξο τηοθϊοποά ΟΥ̓ δῖ, [ὰκὲ. Ῥαίπχσὶ (“6 
Ενδῃρ.,᾽ 0.1}, Οἷος, χΙν  }.) αρτεος στ ΑΝ εβεῖοσ 
85 ἴο ἴῃ6 οοοδϑοίοῃ οὗ [818 Ἰουτηον, Ὀυϊ αὐορίβ ἃ 
ἀϊδογοηϊ οχρ᾽παϊίου οὗ ἴῃ ὡς ἐν μρυκες, Ἰδὲς 
νἱἱ. 1ο. Ηδ βξυρροβεβ ἴδαΐϊ οὖσ 1 οσά, Ἡβεη Γα- 
διβοὰ Βοβρ ΑἸ Ὑ ΟΥ (ἢ 6 ϑαμιασι ἴδῃ, ογοσϑεὰ ἴμ6 
Τογάδῃ δῃὰ ἱγανο]Ἂεὰ ἰὨγουρὰ ἴῃς ἀδϑοσγὶ ΘΟ ΙΣΥ 
οὐ ἴῃς οἴδιος βἰάβ, δαπηὰ δ6 ἰἀθηῖῆι65 (5 ἸΟυΓΏ ΟΥ̓ 
νὰ τἴῃαἱ οὗ Μαῖί, χίχ. :; Μαιξ χ. 1. 

(ΟΣ, ΕΠ οοιῖΣ, “Ι,βοΐυτος,᾽" 



9ῚΙ, ΜΑΤΤΗΒ. ΧΥΠ]. 

ΤΟΥΤΠΟΥ οὗ [πεϑ6 ἸΟΌΣΠοΕΥα, δῖ Οὔς6 
ἴτο οὖσ 1 ογὰ ἷ8 ἀορασΐυτε ἔγοτλ Οα] 166 ἴο 
Ἠ!8 ἤηλὶ ἸΟυΣΠΕΥ ἴο εγυδβαίοηι, τυ ὶς ἢ ἘΠῸῪ 
16}} Ὁ5 νγᾶβ ἰβγουρῃ ἴδε οοδβδίβ οὔ [υάθᾶ 

]ογάδη,} 
1, τῆδη, νὰ οδὴ ἰάθη [Π6 [γος ἸΟΌΣΠΟΥΒ 

τοοπίοηοα ὃγ 81, [ὁπη τ} ἴ[Π6 σοττεβρομάϊην 
[γος ποῦςες ἴῃ 81. {3Κ6, 1 Μ1Ὸ}} ἕο] ον ἴπδὲ 
ἴδογε 18. ΠῸ ἀἰἸἰβοσερδηςῦ ἰδείνγεεη ἐπ Ἰδέϊοσν 

᾿ς ἘΥΔΏξοΙσ δηά [πο οΟἴδοῦ ἔνγο ϑγηορί 5ῖ5, Ὀυΐ 
ΤΩρτοἷν τπαὶ [6 ΟΠδ ΓοςοΣ 5 ἃ ὅΤΟῸΡ οὗ ευὐδθηίβ 
νος τῆς οἴδποῖθ οὔ. Απὰ ἴδετε ἰ8 ἴα» 
Ῥοτγίδηϊζ ἱποίθηϊδὶ ευϊάθησε ἰη ἕδνουσ οὗ βυςἢ 
80 ἰἀδηςπεοδοη. Α8 σοραγάβ ἴΠ6 ἢγϑί ᾿ουγΠ Υ 
ἴο ἴῃς Εεαϑὶ οὗ Ὑδῦθοσμδςϊοθ, δῖ. [οδη τε}}5 
08 1πλὲ [ἃ ννγὰ8 ἰδ κθη ““ἢοΐ ΟΡΘΠΪ, δυΐ 45 ἰΐ 
ὙΟΓῈ ἴῃ 8οογεῖ;" δηὰ τνὸ ΤΠΔΥ 4150 ἱπίεν ἴδ 
Ἰ: νγβ ρετγίογιιοα σδρίϊγ, πανὶπρῦ Ὀδθη οοϊ» 
τηδηοοὰ ἂῇονς Ηἰἴ8 Ὀγοϊπγοη μα σοπε υὑΡ. 
ΤῊ οοἰποϊ 65 πὰ ἴἢ6 5ἰαϊοτηοηΐ οὗ 81. 1 κο, 
Ὑ780 Γοργοϑθηῖβ Οὐγ 1 ογά 48 γάνο] ]ηρ [Ὠγου ἢ 
ΘΑΓΙΔΓΙΔ, ὙΠ ]οἢ τγᾶϑ ἃ β8ἰοσχίοῦ δηά γεῖί ἃ [655 
ἐὐϑι μώρυθΣ τουῦῖς ἴδη [Πδξ [Ὠγουνγῇ Ῥογζδ. 
{4 οχρἰ δίῃ (Π6 οοηάυςϊ οὗ [6 ϑαπιδλγιίδηῃβ 
οὐ [ἢ}}5 οςοδβίοῃ, 85 οοηϊγαϑίοα τ» ἢ 1Ποῖν τὸ- 
οερὕοη οὗ ΗἰἾἶπὶ οὔ ἃ ἴοστηεσ ᾿ουΓΏΟΥ (ἢ η 
ἷν. 40)... Α |ενν, Ἰουγηογίης ΒΑ5ΕΠγ ἰονναγά 5 
ΟΠ Ια] πὶ δ (Π6 {{π|6Ὸ οὗ οὔς οὗ [6 ρτοαῖ 

του ]Ἱά οχοῖῖο (6 πδίοηδὶ δηά σεϊ σίου 
ΒΟΔΌΪΥ οἵ ἴδ ϑαιηδγιίδηϑ ἔδγ τηοσο ἴπδη ομα 
ἀγάν της που νναγα ΠῚ ηῸ ἀρραγοθηΐ γο]}- 
εἴουβ ρυγροθε.5 ἼὝΠΕΓΕ 15 αἷϑὸ ἃ σειηαγκαῦ 6 
οοἰποϊάδηςο ψ 1} τεραγὰ ἴο [6 τὨϊγά ᾿ουγηογ. 
δῖ. 1κὸ [6}}5 υ5 [πὶ ἴἃ νγὰϑ “ ΤγουΡὮ [86 
πιάς; οἵ ϑαπιδτῖα δηὰ Οδ ιἶθς "-- δὴ οσάοσ [π6 
τόνοσϑα οὗ [δὲ νυν ϊοἢ του] ἤανὸ θθθη ἤθοθ5- 

ἴῃ ἃ Ἶο (ἌΚοη αἰγες! ἔγοπι Ὠοστῖἢ 
ἴο δουῖ, Ηροτε δὲ. []ομ οοπεβ ἴο οὖγ αοἱὰ 
ΌΥ βονίης (δαὶ ἴῃς 5ἰδσίηρ-ροϊηϊ οὗ (δἢς 
᾽ Δ5 Ὠοῖ ΔΗΥ͂ ρῥίδοο ἰῇ ΟΔ]1166, θυ 
Ερῆγαιμα, οὐ (6 οουΐποση θογάοσ οὗ ϑ84πι8- 
ΤΔ., " δηὰ 51. Μαίδεν δηά 81. Μαγκ ἼἽοπιηρ]οῖθ 
ἴε οοἰποίάδηςς ὈΥ [6]ΠἸρ υ5 (Βδὲ οὐγν 1, ογα δ 

: Ὁ ΡΕΣ Σ 1; Ματῖς χ' 1ἱ. ; 
ἰοβοῖοσ, “ (Ὥγοη, ὅγῃ,,᾽ Ὁ. 292, ἐ 

Τι.; ΕἸ]οοῖῖ, ὁ 1μδοϊυτος, ὐ πα Ξ. ΚΣ θα ττὲ 
5 (ἔ, ὙΝΊοβοῖεσ, Ρ, 293 ; ΒΠΠἰςοῖί, Ρ. 249. 
4 ΤΒε οἷἵγ οἵ ΕρΡὨγαὶτη πῖδὺ ρουμαρ5 ὕες ἰάδη- 

πεοὰ υἱὰ ΟΡ οὗ Βεη͵αυλῃ (7 δῖ, χυὶ, 
232; εὖ 1 ὅδ8π, χὶἱ, 17). Ἐορίηθου ( Ἀθ- 
δΕΆΤΟΝο5,᾽ νο]. ᾿ΐ, Ὁ, 124) βυρσροκίβ δε ἰἀδηιΥ 
οὗ εἰς ΟΠΡΒΕΕ 1} ἴῃς τιοάσγῃ Ταὶ ἢ, 4 
ταῖϊος ἘΞΝ.Ε, οἵ Βειδοὶ δῃὰ 1ό ἔτοιι [6 186] 6, 
ὙΝΊΈΞοΙοΣ (“ΟΕ σ. ὅγη,, Ρ. 291, Επρ. ΓΙ.) ἰῃίειβ 
ἴτοιι ἾΪ (.Β. ].,᾽ ὄ ὃν. 99) ἴαὶ ἱξ νγὰβ βου ἢ 
οὐ ΒεΙῖμ6] δπὰ τὰ Ὠδαγοσ ἰὸ ογιϑαίοη, [15 
Ῥοδἴοῃ τουδὶ Ὀ6 ποΑΓ ἴδε Ὀογάδιβ οὐ ϑαχηδτία 
διὰ Τυάεα, Ὀυϊ ΡΓΟΌΔΟΪ τις (6 Ἰαιῖον ῥτο- 
νἷποο, (ἔς, ΔΝ εξεϊοσ, ὁ Ἢ. 

6 Μαῖϊ, χίχ. 1: Μαῖκ χ, 1, ΤΉῊΉΪς οοἰἱποὶ- 
ἄδηςς υγοι]Ἱά Ὀς αἸπγχοβῖ οεγίδιη ἰἴ τγὰ οουἹὰ τοϊαϊη 
ἴδ τεςεἰνοα ἰεχὶ οὗ 81, Μαικ, διὰ τοῦ πέραν τοῦ 
Ἰορδάνουἅὶ͵ Βαῖ [δς 56πὶ6 1 οΓρΡταϊδιοἢ 18 ΠΟΠῚ- 
ΡΑΌΡ]ε δὰ δὲ ἰ5 ῬΡΧΟΌΔΡΟΙΥ [6 ἵπις ἰοχὶ, καὶ 

ἰαϑσὲ ἸΟΟΣΠΕΥ͂ νγὰ8 [πγουρῇ ἴδ οοαϑίβ οὗ [υάθ8 
θεγοπὰ [οτάδη.5 Ὅλα δηζίγε τουΐς 15 (ἢπ8 
εἰνεῃ Ὁ ἴδε αἰθεγοηῖς ντίζεσβ : ἢγϑί, ἔγοτῃ 
ΕΡΒγαὶπὶ πουίῃννατ 8 {βγοῦν ϑαι)δυίδ ἰηΐο 
Ο]Π|θα; τοῦ ὈΥ ἴθ τπογὸ υϑ08] τοδά ἔγοτῃ 
Οδ}1|6ὸ6 ἴο εγυδαίεπι, ἰγουξῇ Ῥεγαα, ἀπά 
ὅςΓΟ88 ἴῃς Ϊογάδη ἴο [εἐτίοδο δά [6 πιϑδίθηι. 

Ὗνὲε βατὸ ἴδ δη ἐχρίδηδίίο οὗ [πε ομΐθν 
βίο ὉΥ δ81:, Μαῖδον δηὰ δῖ. Μαγὶς οὗἉ τηδηῦΥ 
πηρογίδηϊ οἰγουμηϑίδηοςβ Γεςοσά δα ὃγ δ(. 1υκο, 
ϑυςἢ 438 (86 χσαοὐδοϊίοη οὗ οὖξ [οτὰ ὈΥ ἴπῸ 
δδαιῃηδσὶ [86 πτϊδβίοη οὗ [86 δενυθηί, τς 
υἱβὶί ἰο Μαγίϊδ δπὰ Μδγυ, ἴδ 6 ραγδῦϊἊβ οὗἩ (ἢ 6 
Οοοῦά ϑαπηδγίίδῃ, ἐπε. βέπτη Εἰς-ες, (δς 
Ῥχοάϊραὶ ϑοη, [6 Τ]η)υπί δίενναγά, {86 ΕἸςἢ 
Μδὴ δπά 1, ,δζᾶγυβ, [6 ἱτηρογίυπείς Ὁ ί͵άον, 
(86 Ῥῃδγίϑοο δηὰ (Π6 Ῥυθ]ςαη, ο. ΑἹ] [Π656 
Ὀεϊοης ἴο ἴπ6 φῬεγοά νοῦ [ἃ ἀϊά ποῖ σοπια 
τη τ[ἢ6 ρίδῃ οὔ ἴπῸ ἔοστηοσ Ενδηρο σῖβ ἴο 
πασταῖο--- ἰὴ ρετοά Ὀεΐνεεῃ [Π 6 οἶοϑε οὗ οὐγ 
1 ογὰ 5 τα ΒΥ ἴῃ Οδ]1166 δηὰ Ηἰ5 ἘΠΕ ἱπῖο 
ιυάεα δῸπι Ὀεγοηά Ϊογάδῃ, οὐ Ηΐβ ἰαϑὲ 
ἸΟΟΓΠΕΥ ἴο [ογυβϑίοπι. ὙΠο ρῥἷδοθ ἕον [ἢ 8 
Ροστίοη οὗ 51. [μκ6 ἴῃ ἃ οοηίπιοιβ Ὠαγγαῖϊνα 
Ψ111 Ὀ6 Ὀοΐνγοοπ ἴπῸ τ81ἢ} δηά τοί οδδρίεσ οὗ 
8... Μαίδεν, οσ Ὀεΐεθη ἴδε οἵ ἀδηά τοί οὗ 
δῖ, Μαγκ, 

ἩΗἩδὰ ἴἰὸ παιταῖϊνο οὗ 81. υκ6 ρῥτγοοεοάθά 
οοπἰΟΙ5}Υ ἔγοπι (πε οηά οὗἁ [δε τοῖϊ ἴο τῆς 
θοκίπηΐϊης οὗ [π6 121 ομαρίοσ, [μογὸ σψουἹὰ Ὀ6 
δυξ [π||6ὸ ἀἰβησυ Ὁ πῃ (ὐδαϊίηρς (μἰ8 ματί οἵ 
ἢΪ5 ζοϑροὶ 485 ἃ οοῃβοουῖνο δοοουηΐ οἵ ἴδ6 
ουθηΐβ Ἰηϊογυθηίης δεΐνγεεη ἴΠ 6 οἶοϑα οὗ οὐγ 
1, οτα δβ τη ηἰβιΓγ ἴῃ ΟΔ111δς δηά ΗΪ5 1δϑῖ υἱβί( ἴο 
7υάρα δηὰ [εγυβαίετα. Βυΐ (ἢ6 αἰ δά 121} 
οδμαρίειβϑ ργοβθηΐῖ ἴδαΐυγοβ νΒὶ ἢ [{ 15 Ξε τ ἢ 
Ῥοβϑί]6 ἴο ὀχρ] δίῃ οὐ [}}158 βδυιρροβικίοη, [ποὺς 
γαυίους αἰζοιηρίβ ἤδύα Ὀδθη τηδάθ ἴο 40 80. 
ΤΠ Ρδγϑ}]ε}8 νος οσσῦγ Ὀεΐνψεθη ἴΠμ686 ὉΝΟ 
οδαρίογϑβ δηὰ νδγίουϑ ρογίίοῃβ οἵ δῖ, Μαϊίμονν 5 

] ἃ ἴοο πυχηεγοι δηὰ ἴοο οἷἶοϑα ἴο 
δάμη οὗ δοϊης 411} τοξεστοὰ ἴο ἀϊβιίϊηςϊ τ[πουρὰ 
8: Π}}12. οσολβίοηϑβ, δηὰ 1 δοοερίεα 48 ἰάθη οδ) 

πέραν τοῦ ᾿Ιορδάνου. ΤῊΣ καὶ ΤηΔ  Ὀς ἰπίεγρτείοα 
8ἃ5 Θχρδηδίουυ (μημα σιυαγ, Μεγεῖ) : “δ οδτὴἜ 
ἰηΐο ἴα φουη Ὀογάοτίηρ [πᾶςα αῃἃ Ῥεγοπά 
ΤἸογάδη ;᾽ ἃ. δ. ἱπίο Ρεγρδβὰ ἴδς Ὀουμάδι οὗ ᾿υάδα 
οὔ ἴδε Τογάδῃ ἰάς, ΤῊθ ψογάβ πεθά ποῖ τπθδῃ 
ἰδδὶ ἢς Ραββεὰ πγουρὰ [πάτα ἰπίο Ῥεγδθδ, 

ς« ΤΊ Οτεβγοὶ! (΄ Ἡαϊτηοηία. ̓  Ρ. ἵν. βεοὶ, 
χχυ--χῖν ; " Ὠἰββεγίδιίοης, ἰΐ, 517-542) ἰΓεαῖβ [Π 6 
ὙἘ016 παιταῦνε (κς χὶ, 51, χυΐ. 10) 85 Ἷοῃ- 
ἰἰπυουῦβ δηὰ Ῥδουϊασ ἴἰο 81. {κικο, ΔΝ  βεῖοσ 
(ς (ἢσγ. ϑγῃ.,᾽ Ῥ. 297, Ἐν. Ττ.) τοδί ηίαῖπβ ἴῃς 
ΟΠ γοποϊορίοδὶ ογάεγ οὗ 51. (κε, «πουρὴ πιθοῦ 
μαστηοηίβιηρ ἰῃ ἀεῖαϊ!, δὰ ἰ8 (ο]]ονγεά τόσα 
οἰαθοταίεῖγ ὉΥ Τὶ βομβεηάοσί (΄ ϑυῃορβ. Ενδηρ. 
ξ8 γγ-τοόλ. ΤΆαε 5βατηθ ῥγίποὶρὶε 15 δἀορίεὰ ὈΥ̓͂ 
Κτιαῆϊ (" Οἢγ. υ. Ηαπη.}, ξ8 107-147). θη (ες 
οἴδες μβαηά Κονίηβοι (' Ηαστωουγ, Ρασί νἱ, Επρ, 
εὰ, Ρ, 92) 4]ῖονς [μαὶ τμἷἰς ροτγίίοῃ οὗ δὶ. λα 
5 νδητηρ ἱπ Ἔχαςὶ οὨτοηοϊορίςδὶ ἀσταπρειηεηῖ, ἃ 
ςοποϊυδίου ἩΪσοΝ 5ΘοΙῺβ το ὨΘΑΙΪΥ͂ ἴ0 δρτος 
νι (ἢ δον] Ρῃθποιμεῃδ. 
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σδηηοίΐ δ6 Παιτηοηϊςοά δοσοτάϊηρ ἴο δῖ. ΓὐΚοῖβ 
διτδηφοπιθηΐ σπου οχίγοπηθ υἱοϊδησο ἴο ἴδ 6 
(οχὶ οὗ 81. Μαίμονν. Αἱ [πὸ βᾶπις ὕσηε ἴΐ 
ΤΩΔΥ͂ Ὁ ἀουδίοα νν»ϑεῖπον [ς ἰοχὶ οὗ 8ῖ.ὄ [ὺκ6 
ἴδκθη ὉΥ ἰΐβεϊ σεαυΐγοβ οὐ Ἔνθ ϑυρρεϑῖβ βιις ἢ 
80 ΔΥταηροτηθηῖ. Οἠδ ποίου  ἐξαΐυγε οὗ 
[18 ρογίοη οὗ ἴδ6 ροβρεὶ ἰβ [6 δῦβοῃος οὗ 
411} ἀοβηϊΐο τρᾶγκβ οὗ Ἐπὶ6 οὐ ρίδοαε. Αἱ ἴδε 
Ὀεριηηϊηρς οὗ ἴπ6 τα] σμδρίου ννῈ Ἀγ ΤΏΘΓΕΪΥ 
το]ὰ [ῃδΐ οὖν 1,ογὰ “ τνᾶβ ὑργάγίηρ ἰῇ ἃ σοσγίδίῃ 
Ῥίαςθ ;᾽ αἵ νεῦϑε 14, [πδῖ 6 “"νγὰ8 οδβίίηρ ουΐ ἃ 
εν, δηὰ ἰξ ννᾶβ ἀιιπιλὺ :᾽᾽ «αἵ γεῖβὲὸ 29 Η 5 
ὙγογάϑΓῈ ΟἿΪΥ γοίοιτοα [ο βοη6 οσοδϑίοη "νυν ἤεη 
[86 ρεορὶες σεῦ δαί πεσε (Πἰοκ τορείβοτ. 
ἴη ἴδ6 «δίῃ ςδαρίον ἴδε τνοσγὰἀβ βροκοη ἴο ἴδ 
ἀἰϑοιρίε5 δὲ υϑῦϑο 22, (δου ἢ ακίῃ ἰῃ τηδίζοσ ἴο 
ἴδε ργοοθάϊης ρμαγαῦϊθ, πᾶν ἢ0 ῃοΐδ ἴο δῆονν 
[Παἰ [ΠΕΥ ψεγὰ βροκεη δ ἢ βᾶπ|ε {{π|6, 45 15 
4130 ἴῃ ο856 υυνἱ [6 τνογάβ δα ἀγοβθεά ἴο [86 
ταυζυδε δἱ γϑῖβο 54. [ΪῺὮ οὔθ ΟΥ ἴνο ἰἢ- 
ϑίδῃςοβ, ἰηδοοὰ, [ΠοτῸ ἰ8 οἶδαγ ενυϊάθηοε παῖ 
δῖ, {ὺ0κ6 18 τοοογάϊης δὴ ἐνεηΐ ηοΐ παιταίοα 
Ὀγ ἴΠ6 οἴδεοῦγ Ενδηρε ϑίβ, δαηὰ {π6ϑὲ ΠΥ Ρο5- 
5:0 }]Υγ, (δουρ ΟΥ̓͂ ΠΟ τηδᾶπ8 ΤΠοΓ(ΔΙΗΥ, θ6 ὩδΓ- 
ταϊοὰ ἴῃ [πο Γ σΒΓΟΠΟΙΟζΊΟ2] ρῥΐδοα, [πουρῇ ἰῃ 
ῥυχιίαροβί!οη νὰ οἴ τ ὑῬγοῦ δ  Ὀεϊοηρσίπς 
ἴο ἃ ἀϊβετοηΐ οσοαϑίοῃυ. Τἢυ8β {π6 Ρδγδὶ οὶ 
μεΐνοοη [(ὑΚῸ χὶ. 21 δηᾶ Υνἱῖϊ. 16 8ποννβ [δῖ 
[86 Ενδηρο δὶ νγᾶβ ἀνγᾶγε οὗ ννο ΟΟΟΔΒΙΟΏ8 δὲ 
Ιοαϑὲ οἡ νυ] ἢ 5 πλ}} 2. τρογὰβ γεγο υϑοά ; (δ 
ἴοστηεσ παϊης ἴο Μαγῖκ ἵν. 2ι:, 8116 
[πὸ Ἰαζῖογ, νυν] ἢ σΔη ΒΑΓΟΪΥ Ὀε ΙΔοπεβεοά τὰ 
Μαῖῖ. ν. τς, ἰ8 ὑγο ΟἿ. τεοογάδα ὈΥ͂ 81. ὐὺκὲ 
ᾶῖοπθ. Α οἰθᾶσγεσ ἱπβίδῃςε ἰβ δθογάθςα ὉΥ 
1ὐυκὸ χὶ. 39-52, ἰορεῖμεγ τ [ἢ6 ρῥᾶγα]]εὶ ἰῃ 
Μαῖί(. χιῖ. 223-16. ΒΥ ςοπηρατίης [ὺΚὸ χχ. 
45-47 ἴἴ ΔΡΡΘΑΓΒ ΒΕΟΙῈ 4150 (δῖ (ἢ 5 Εδηρο σὲ 
ννὰβ ΑΓ Οὗ ΠΟ ΟσΟΔ 508 Οἡ "ΕΟ ΟἹΓ 
Τιογὰ βροῖὸο ἴῃ ἃ βἰ πη δῦ πλδηποῦ οὗ (ἢ6 δοτῖδ68 
δηά ῬΠαγίβθοβ: Ἃ(Π6 ᾿ἰδῖῖοσ οὗ ψδῖοἢ σοΥγο- 
βροηδβ ἰὴ ἔπι ἴο [ἢ6 οἠς οοσςζαβίοῃ γοοογάθά 
Ὀγ 8:1: Μαίδβον, τῶ]]6 [Πς ἔοστηεσ [45 ΤΏΔΗΥ͂ 
οοἰπεϊάρηςοβ τ 1 ἴῃ τηδίῖοσ. [{ 15 ροβϑιὶς 
παῖ 81. Μαῖπον ΤΏΔΥ, ἴῃ [Π|5, 88 νγὸ]}} 45 ἴῃ 
οἴδον ᾿πϑίδηςοβ, ἤανὸ σοι ἰηθδά ἰη 18 ἡατταῖνο 
{Π6 δβιιδβίδηος οὗ ἔγο αἰδποεϊς (Βουρὰ διπλ αν 
ἀἰδοοῦγϑοβ, οὔθ οὗ τυ δὶς ἢ πΊΔΥ Ὀεϊοης ἴο ἴΠ6 
Ρίδοθ αϑϑοϊρηρά ἴο ἴἴ ἴῃ [ἰὺὑκ6 ΧΙ. 39-ς1. [15 
Ῥσοῦδῦϊο αἷϑο {πὶ Πἃ{ὐκὸ χχ. 45-51 15 Ὀυϊ δη 
αὐτιάρεάὰ τεροχῖ οἵ [6 βοοοηά οὗ ἴδμοϑε ἀϊ5- 
ΠΟΙΓβ65, ὙγΒ ἢ ΤΑΔῚ μαννα ςοηίδίηθα ΤΔΏΥ 
Ἐηρ5 τορεδίεαά ἔτοπι ἰῃ6 ἤγβι δηά τεοογάθα ἴῃ 

Θ᾽. ΜΑΤΤΗΕΒΝν. ΧΥΙΠΙΙ. 

[δῖ τορε ὔοη Ὀγ 51. Μαίίδονν. Βυΐῖ [πουρὴ 
ναγίοιιϑ ςοπἰεσίγεβ ταᾶὺ Ὀε μβαζαγάδά 85 ἴο ἴδε 
ἀεῖλ!}8 οὗ ἴοϑε ἴνγο ἀϊβοοίγϑοβ, (ἢ6 δεῖ τΠδῖ 
ἴδετε νγεσς ὕννο 15 εὐϊάθηϊ ἔσουι [6 πλιταῖνε οὗ 
δῖ. {ὑ| κὸ δίοῃθ. Α βιπη]αγ Ἔχρ ϑηδλίΐο ΤΠΔΥῪ 
ῬΟΥΠΑΡΘ ΔΡΡΙῪ ἴο 1ὑκὸ χὶϊ. 39-46, οοπιραγοά 
νυν Μαῖς. χχῖν. 42-51, ἰβουχὴ ἰῃ (818 οδ86 
ἴΠοΓο 18 ἢοἵ (ἢε δᾶσης ροϑι[ἰν6 ονϊάθηοο οὗ ἴνγο 
δορασγαῖς ἀἰβοοιγϑοϑ. 

Βιιξ ἤδη ΘΡΟΙῪ δϊοννδῆςε 15 σιδθ [ῸΓ διιοὶ 
ἰηβίδηςθβ 28 ΣΊΔΥ ΓΑΙ ὃς εχρίδϊμεαὰ οὐ ἴδε 
Βγροίῃοβὶ8 οὗ δἰ πη αν τβουγὰ ἀϊδίϊηςΐ ουθηί, 
1 ϑδθῖὴβ ἱπηροβϑθ]α ἴο ΔΡΡΙΥ͂ [815 ὨΠγροίπεβίβ ἴὸ 
4}1 τὸ ἰηδπίδησεβ δαάάιυςθά ἰῃ {86 ὑγθοθάϊησς 
120]6, δηὰ δαυδ}}} ἱπιροβδί]ε ἴο οοῃβίσυςϊ 8 
δαὶ ἰβίδοςουΥ βμαβ κὰ ΟὨ ἴδε δϑυπμιρύοη (δεῖ 
ϑί. ἔυκο ἴῃ [5 ρατί οὗὨ ᾿]5 ξοβρεὶ 18 [0]]ονν- 
ἰῃξ ἃ ϑἰγίςζξ Ἴπγοποϊοριοδὶ ογάοσ, δηὰ ἽἼου- 
ΒΟΠ]ΠυΘΠΕΥ τΠδὲ 41} [6 ράγδὶϊοὶ ρίδοςβ ἰῃ δῖ, 
Μαῖῖδεν νῆϊοδ σδηηοΐ δε γάοὰ 898 
ἀϊδείηςϊ ονθηΐβ, τηυδί 6 πλησίεα ἔτει Κιοὶν 
ςοηϊοχῖβ, ἀηά ρἰδοθά δοϊνγθο ᾿ἷβ τ᾿ 81} δηά 
τοῖἢ οἰαρίοτδ. ὙΠΟΥῈ σουιδίηβ, , ἃ 
{τὰ Ὠγροιϊποβὶθ, 8ἃ5 δάἀνοςοαῖςεάα Ὁ Ὦτ. 
Ἐ οὐίηδοη, ἀπά ψὨϊοΐ 9δο5 οὐ ἴμ6 ψποΐο ἴδ ς 
θεβῖ ϑυϊϊοά ἴο {86 ἔδλοϊβ8 οἵ ἴδε ολδβ6, ὨΔΠΊΟΪΥ, 
(αὶ 8... {ϑὑὺὑκο, αἱ (6 οηὰ οὗὨ [15 πατταῖνο οὗ 
οὐγ Τ,ογ 5 τλϊηΐ ἴῃ Ομ ῖϊθο, δηὰ οὗ Ηἰ8 
)ουγίεγ ἰπγουξῇ ϑαπιασία ἰοοῖς οσοδβϑίοῃ ἴο 
Ἰηϑεγί, ΟΥ̓͂ ΨΥΑΥ͂ 85 ἴἃ ψεγεὲ οὗ δρρεηάϊχ ἴο τι ΐβ 
Ῥατί οὗ 15 παιγαῖνε, δὴ δοοουηΐ οἵ ναγίουβ 
ἐνθηΐβ Ὀοϊοηρίηρ ἴο [86 ΘΑΓ ΠΟΥ τα  ςίΓΥ, τ ὨΙ ΓΒ, 
ἴοσ βοῆϊθ γϑᾶβοῃ οὐ οἴδβογ, μὲ ῃδὰ ποῖ ηδγγαϊεὰ 
ἴῃ {ΠΕΙΓ ῬΓΙΌΡΟΣ ςὨγοποϊορίοδὶ ρίδοοβ. ΤῊς 
δὔϑοπος οὗ ἀεβηϊΐε τπλᾶγκα οὗ {ἰπ|6ὸ ἀαπὰ ρῥἷδοιο 
ἌΡΡΕΘΔΙΒ ἴο ξίνο δοπὶς βϑιρροσί ἴο {μὲ8 οσοη- 
)εεΐυγο. 1 να βὺρ ψ 8 ὙΝ Ιεβεΐον, ταὶ 
1Π6 πιἰξαίοη οὗ ἴΠπῸ δευθηίυ ἴοοῖκ ὑἷδος ἀυγίην 
[δε ἰουγῃογ πγουκχὰ ϑαπηδγία, οὐὨἨ πιδὶ αἱ [86 
οἾοβο οὗ ἴϊ, ἴῃς ἀγγδηροηἌεηΐ οὗ ΓυΚὸ Χ, ΤΩΣΥ 
6 φΑ53}}Υ δοςομημηοάλιίεἀ ἴο {πῖ5 ἢ ἱ 
Τῆς σεΐυγῃ οὗ ἴδε δϑευεης του ]ὰ πδευγα!γ θὲ 
Γεϊαϊθοὰ ουὖἱ οὗ [8 σδγοποίοχίοδι ογάεσ, ἴο 
Ρίαδος ἴξ ἴὴ ἃ σοπίημοιβ παγγαῖϊνο ἢ [Π6 
τηϊβϑίοῃ, δηὰ Τοτηδίηην Τοοηίοηίβ οὗ ςἢ, Χ. 
ἍΕΓΕ ΡῥΓΟΌΔΟΪ ἱπιτθαἸλίο  δυδϑοαυοηξ ἴο 
(6 γεΐυγῃ δηὰ πδσταϊοὰ δίοηρ ἢ τ, ΤῊΟ 
Τηϊββίοῃ οὗ [Π6 δΕυΘΉΥ͂ οἶοδοβ 86 τη 91 οὗ 
οὺὖγ [,ογά ἰη ΟΔ}1|66 δηά δαιηδγία, δὰ ομαρίοτς 
χί. δῃά χίϊ. ἔοστῃ δὴ ἀρρεῃάϊχ ἴο Ἰ 18 ρατί οὔ πὸ 
παγγαῦνα. ϑυςῇ δὴ Βγροῖμοϑὶβ 15 ηοίΐ ἰηνῃ]:- 
ἀαφϊοὰ ὈΥ τνογάβ οὗ [πε Ενδηρο ϑί Εἰ π)56} (ςἢ. 

ΣΎΒΕ (0]]ονίπρ ἰΔΌ]ς οὐὨἨ Ῥδγδὶ!εἰς υν]}} 5:ονγ Βονν πιυςὶ ἀἰδοοδίίου (ἢ ροερεὶ οὗ ὅι, Μαιίξδεν 
τηῦδί Ὁπάσγρο ἴο 6 Πδιϊεὰ ἴο Ξυοἢ δὴ διγδηρσοηιθηΐ :- 

δέ, ὥνάφς. “σ,. Ααέέλειν. 

Ἠῶ 2-4 ΞΞ νὶ, 9-13 
ὁ 9.12) ΞΞ υἱῖ. 751 
ς 14-12 χὶδ, 252-45 

33 ΞΞΞ νυιῖς 
σὶ 44 τῷ νὶ. 55,33 

39:51 3ΞΞ ΧΧΙΪ!. 232-36 
τῷ χνΐ. πρό τς 

δ. Σνᾶε. 5:. Μαξέλεισ. 

ἢ χί τὸ ΞΞ χὶϊ, 3.,32 
ἐ) 11,12 Χ. 19,20 
ἢ 22-2: ΞΞ νὶἱ. 25-3 
(ν 33.34 ΞΞ, ΜΙ. ΞΟ.2Ὶ 
"αὶ 37-.46 ΞΞ χχίν. 42-δὲ 
σὴ 51-ὁ3 ΞΞἡ Χ. 234-36 
(33 54-:56:ΞΞ 1-3 
(9) 58,59 ΞΞ ν. 25.326 



ν. 1:-- .} 

'.. 3), ἰῇ μος 6 ϑρϑαῖβ οὗ πἰ πι561} 85 μβανίῃ 
δοςυγδίο! Υ τΓδοθά (παρηκολουθηκότι ἀκριβῶς 
411 τυϊηρβ ἔτσοπι (Πς Ὀερίηπίηρ (ἄνωθεν), δηά 
ϑρεῖκϑβ οὗ ἢΪ5 ἰηἰεη οη ἴο τυτῖϊα σοπβθου ΠΥ }Ὺ 
(καθεξῆς). Ὑδόέδθὸ οχργοβϑίοηβ τῃθᾶη ΠῸ 
Ἰοτο ἴδδη ἴπαί δ6 μαὰ ἰγδοθὰ ἴθ ΘηΓα 
ΠισΟΥΥ οὗ οὐγ 1 ,οτά δ ̓ 6 οὐ φαγί ἔγογλ [118 
ςομητηθηοεπιοηΐ, ἰποϊοδα οὗ σοηβηΐϊηρ Πἰ πη 56] 
ἴο Οὔδ ΟΥ̓ ΤΊΟΤΟ ἀείδομοα ρογίίοῃβ οὗ 1, δηά 
(δῖ μα ἱηϊοπάεά ἴο νυτῖΐθ οἡ ἃ ἀθῆπιῖο ὑγΐη- 
εἰρὶς οὗ ἀττδηροπιθεηῖ. ΤῊΐ5 ῥγηοὶρὶθ ΤΏΔΥ, 
ῬΕΓΒΑΡβ, 6 ςὨγοῃοϊογίςδὶ (δου [815 18. ποῖ 
Ἱαρ ἰοὰ ἴῃ [πε νοσγὰ ἰ156}, Ὀαζ 1ἴ ΠΛΑΥῪ 490 Ὀ6 
οὗ δηοῖδμεν κιπάὰ, Εγαγὰ (( Οοβρεὶ Ηἰϑξίοσγ, 
Ῥ. 99, Εηρ. ΤΥ.) δα58 βιχρεβίεα ἃ ἀϊβεγεηΐ 
ΡΥ ΠΟΙΡΙο οὗ ἀιτδηρειηθηΐ, νι οἢ 5 ὸ ἀουδί 
ας]: ἴο βυδαίδηϊδἷς ἰη 41] 115 ἀείαιϊς, Ὀυζ 
ὙΥΒΙΟὮ 5 αὐἱΐο 29 σοιρδῖδὶε τ (Π6 ψογά 
καθεξῆς ἃ485 ἃ 51 ΕὙ ΘΠ γοηοϊορίοδὶ ογάσου. 
ΕγθΏ ἴην ἴΠ6 ἀιτδηρεπιθηΐ ἴο δ6 ΤΩΔΙΗΪΥ͂ 
ἙΒγοποϊορίοδι, ποτὲ ψουἹὰ δὲ πὸ ἱποοη- 
δ᾽ Ξί ΘΠΟΥ͂ ἱΏ Δῃ Οσοδϑίοηδὶ ἀδραγίυγο ΠῸΠπι [ἢ 18 
ογάεγ, ἴο Ὀγρ ἱπῖο ἰυχίαροπιξίοη ενθηῖβ 
οἴδεγινίδα ςοπηδοίοα τΠῺ δδοῇ οἴποσ, ὕτὸ- 
υἱάθα τ8δὲ [818 ὑγεγε ἄοπε οὗ ϑ8εῖ Ῥυγροϑε, 

51. ΜΑΤΤΉΗΒΡ. ΧΙΧ. 

δηὰ ποῖ «αἱ ταπάομῃ. ΝΟΥ 8 ἴ ἰΠΠρΡΟΒϑΌ]ς 
(δῖ 1 πιὶρῃς Ὀὲ ρεγί οὗ 118 ὙΌσῪ ρίδη ἴο 
ΔΙΥΔΏΞΘ ἴῃ (δε ἔοιτῃ οὗ δὴ ρρεηάϊχ δνθηῖβ 
νΠοἢ δὰ ηοΐ ουηά ἃ ρΐαος ἴῃ ἴῃ6 ὈΟΑΥ͂ οὗ 
[86 παγσγαῖϊνθβ. ὍΒΟΓο ἰ5 ηοζϊηρ ἱποοηπδίϑῖοηξς 
ὙΠ τς ἱηϑρίγαϊίοη. οὗ [6 Ενδηγο ἰδέ ἴῃ [Β6 
Βυρροπίξίοη παῖ, [που δοςσυγαίεὶΥ ᾿πξοσττηοὰ 
ἴῃ Ταβρεςῖ οὗ 4}} (μαΐ δδ 885 δου! βίαίθά, δὸ 
νν85 Ὡοΐ ἱηξοιτηθὰ οὗ [Π6 σΒγοηοϊορίοδὶ ρίδη οὗ 
ςογίδίη ἐνθηῖβ, ἀηἃ σοηβθοα Π 6 ΠΕ ἀϊὰ ποῖ 5ἰαῖς 
ἴ- ϑύςοβ ἃ ϑιρροβιξίοη ἰ8 βυγεὶγ ἴθηδθ]ε, 
Ὁ0|1658 ννὰ τηδ ἴδῃ ἴπ 6 σταΐυοιυβ ἀϑϑυτηρίίοη 
ἴθδαΐ ψποησνοῦ δυο ἰηξοσιηδοη ἢδὰ ῃοΐ 
Ταδομαά {Π6 Ενδηρο σὲ τοπ. Οἵ ΠΟΥ βοιισοδβ, ἰΐ 
νου] ἃ ἱπενιλΌὶν δ6 ϑυρρ ἰεὰ ὉΥ ἀϊνίηθ τενα- 
Ιαϊϊοη. (Α ἀϊβγθης στἱὸνν ἔγομιλ ἴπαΐ τ Πϊοῇ 
Ποδ Μδῃβοὶ Ποῦο, ΡαγΓ4}}} δἵ Ἰοδϑῖ, δάορίϑβ 
ψν1}} θ6 δλἀνοοσαϊοά ἴῃ [ἢ Ξυρρ᾽ οπισηΐαὶ ἡοΐο οἢ 
ΤΠ κΚοῖχ. κι. ὙΒΟ γοϑ 5 οἵ ϑοπηο ἰλῖοσ ἰηνθϑ- 
Ἐρκαῦοηβ ἅγὰ ποτ ργθβοηϊθα, [{ πχυβί, πον- 
ΟΥΘσ, Ὀ6 ποϊεὰ (δαΐῖ {1πῸ Τϑεοδη᾽ 5 ροβίοη 9 
τηδιηϊαϊ πο Ὁγ Ἀδεροσ, "ϑιυάϊεη πὰ Κα Κοη, 
᾿ 876, αηά ὃὈγ ὟΝ εἶΞ8, " Μαιι5» Ενδηρο πὶ. 
.α. Ο. 

ΟΗΑΡΤΈῈΕΒΚ ΧΙΧ. 

4 Ολγέ ἀεαΐεξ (Δὲ σἱεξ: 1 ασησισεγείά 186 
Ῥλαγίεεες εορκεγγεέρ αἰἐνογεέπεοεί ; ΤῸ σἤξιυ- 
εἰλ εὐλέρε νια»γίαρε ἐς μεοζι α}.: 13. γεκελσείά 
εἶς ἐλ άγερ: τό ἐμείγμείεία {λέ γοιρρρ᾽ άπ 
ἄσισ ἰο αἰαῖ» εἰεγηπαί ἐξά, 20 ακπαά ἀσοιῖυ 1 δὲ 
2εγχαχέ: 23 ἐείϊοίλ δὲς ἀἰὐούῤῥε ἀοῖσ ἀαγά ἐξ 
29 20» α γίκά ναῖε 10 δΜ 7 ἐμέο ἐἦφ ξέμγαίοηε οὗ 
Οοά, 27 σπά ῤγ»γον»εξ»οίλ γεαυαγα 10 ἑλοσέ ἐδαΐ 

),)ργεαξε αν ἐδέρρ' 1. )οὐδρεσ λένε. 

Δ 1 σᾶπιε ἴο ρ4988, ᾿:Ὺσ ὙΨΏΘΗ ἃ Μοὶ τα. 
]εϑὺ5 μά βηϊβῃεθαά {ἢ 686 βᾶγ- ἢ 

ἴηρβ. ἢς ἀεραγιεά ἔοι (Οὐδ ]1Π|66, δηὰ 
ςλπὶς ἰηΐο ἴῃς σοδϑῖβ οὗ [άπ Ὀδ’ 
γομά Ϊοτάδῃ ; 

2 Απά ρτγεᾶῖ σηυεϊςξυ 65. [Ὁ] ονγεὰ 
ἢϊπι; δηά ἢς πεαδϊδα τῆσδ τἤοτε. 

3 δΡΎΨΠε Ῥαγίβεεβ αἶβο σδπια ὑπἴο 
ἢΐπη, τετηρτπρ πὶ, δηὰ βαγίηρ ὑπο 

ΟΗΑΡ. ΧΙΧΣΧ.--ὶ, 2.ἃ ΤῊΕ ΠΕΡΑΒΊΤΌΒΕ ΓΕΟΜ 
ΟΑΜΙΕΕ. 

1. δὲ ἐεβαγίεά γον Οαἰεε. ΤῊΪ5 5. τὰς 
[τεττηϊηδίίοη οὗ οὐγ 1 οτὰ᾽ 5 γεεογάξα τα ΞΕΥΎ ἴῃ 
Οδ}1|ὲ6. Αδεσιναγάβ νγὰὲ βᾶνε ΟἿΪγ ἃ 
τγουκὴ [5 Ὀοτγάετβ, τποποηοὰ Τ[ἃκὸ χν]! 1. 
ΤΕς ῥγεβοηΐ ἀδραγίυσο ΡΓΟΌΘΟΪΥ ςοτγεθροηάς 
ἴο {ωΚ6 ἰχ. 51. 

πο δὲ εοαι: 977 Φιάξα δεγομά «7ογάαη. 
ΤΉ15 ἀοεβ ποῖ πιθᾶη [πὶ ΔΩΥ ἐπ οὗ [υάϑὰ 
᾿ι9εϊ οχιεηάδα θεγοηά Ϊογάλδη ; δυῖ [Πδὲ [65ὺ5 
οζ2τ6 ἰηΐο ἴ6 ΘΟυΠΠῪ θεγοηά [ογάδλη, ννῃϊςἢ 
ὙΠ (δ τῆνον 1861 Τοστηθα [86 δαϑίοσγῃ θοιιη- 
ἀλΙῪ οὗ ]υτΔ. [ἰ 888 ὕδθῃ αυσϑίϊοπεά ἴο 
τὰδλὲ ᾿ΟΓΠΟΥ ἴπε8ε τογὰβ γεῖοσ. [ἢ (ἢ τὸ- 
«εἰτοά ἰοχὶ οὗ Ματγκ χ. τ Ὀε δὐορίοά, [ 18 
ὨδίυΤΑΙ] ἴο υπάεγεοίδη τἤθπὶ 8498 τοϊδίϊης ἴο 
ουὖῦγ 1,οταὰ δβ ͵ δϑῖ ἰουγηεῦ ἴτοπι ΕΡῃσγδὶπὶ ἴο 
[ετυδαίεπι (οδπ χί. 5, χίί. 1), σογγεβροπαϊης 
[0 1ὑκὸ ΧΥΙΣ 11. Απά ἴπο6 588π16 ἰηϊογργεῖδ- 

τίοη ἰ5 4180 σοιῃραῦδὶε ψ ἢ τῃ 6 ἀπιοηάοα τεχὶ 
οὗ δῖ. Μαῖκ (ϑ5εῈ ποίε δὲ ἴδε εηὰ οἵ ]α5ῖ 
οδαρίοσ). δδη ΑἸἰξοτὰ, μοιγενεσ, ἱπίογργοείς 
[Π6 ῥτεδεηΐ ραϑϑαρὸ δηΐ {παῖ οἵ δῖ, Μαγκ 88 
ἘΕΤΤΙΔΕ ἴο τ ϑμλι ἤτοπὶ [ογυβαϊοπὶ ἴο 
6 εοου πὰ Ποτάδη ([ομὴ χ. 40 
ΤΠε ἐνβομθολν ρροβιτίοῃ, όμως 566 ΠῚ5 Εἰ 
ϑιιτοὰ ἴο (ἢ6 Κ,ΘΏΘΓΑΙ οουγϑο οὗ ἴπ6 παγγδίϊνο. 
ΤΒε δεβὲ πος οὗ Ββαστηοηϊβίηρ [ἢ 5 νοῦβο υὐτἢ 
τῆς παιταῖινοϑ οὗ 5[1.ὄ [υΚὸ δπὰ 8ι. [οἤη, 15 ἴο 
ΒΌΡΡΟΞΒΕ ἃ Ὀγεὰκ ἴῃ ἴῃ τη ἀ]6 : “Ης ἀερατιοὰ 
ἔτοπι Οδ]1|66, δπὰ (αἴοσ δῃ ἰηΐοσνδὶ ποῖ τὸ- 
οογάοά ὃγ 81. Μαδιίίμον) σάπια ἱπῖο [πάθὰ ὉΥ 
ἴλε νγὰγ οὗ Ρεγαδα." Ὅ}8 ἸΟΌΓΠΕΥ τυ} (Πυ8 
Ὀς (ἰβιηρι βηεα ἔτοπι ἴπαΐ οὗ [ἃΚὸ6 ἰΧ. 51, 
Ὑ1ΟΝ νγᾶ5 ΌΥ πε νγὰγ οὗ ϑαγηδγίδ. 

4-0. ΑΨ ΟΡ ὨΙΝΟΒΟΕΜΕΝΤ. 

3. "1 ἰααυΐμὶ, (ι. 866 οἡ (ἢ. ν. 11. 1ἴ 
ἷα ῥγοδαῦϊς τπδὲ οὐ 1 οτάβ ννογάβ ἴῃ [86 
ϑοπῇοη οὐ ἴπ6 Μοιιηΐ, ΠΙΔΥ͂ ἰᾶνὸ τοδομοά (6 

Ι1ΙΟΙ 



51. ΜΑΤΤΗΕΤΨΥ͂. ΧΙΧ. ΡΞ 
ἔοις (ἀσοὰ μδῖβ Ἰοϊπεά τορείῃοτ, ἰεξ 
ποῖ πΊλη Ρθζ Δ50} 66 Γ. 

7 ὙΏΕΥ 84Υ υηῖο Πίπι, ὙἊΥ ἀἱά “ Ῥεῦῖ ἐς 
Μόοβεβ τβθη οοπιπιδηά ἴο ρὶνα ἃ νντίϊ- 
ἱηρ; οἵ ἀϊνοτοεπιεηῖ, ἀπ ἴο ρυῖ δεῖ 
ἀυγαγὶ 

8 Ηε 5411 υπίο τῆεπι, Μοβαβ δ6- 
οςᾶυ8ε οὐ τῆ μαγάπεββ οὐ γουγ πεδγίβ., . 
βυ εγεά γοῦι το Ρὰξ ΑΥΓΑΥ γουγ υγῖνεϑ : Μακε τα, 

ΙΟΖ2 

Ηἰπι, 18 ἰξ ἰαννίιϊ ἰοῦ ἃ πιδῃ ἴο ρυῖ 
ΔΥΨΆΥ 8 νν]ἕε ἔογ ἜνεγΥ οδιιδ6 καὶ 

4 Απά Πα δηϑινεγεά δηά 8αϊά ιιηΐο 
Ἢ Οεῃ. 1. (ἢδηι, Ηλνεα γε ποῖ τεδά, ἐτῃαϊς ἢς 
ὼ νης πιδάς ἐὐέηι δὲ τῇς δερίπηΐϊηρ 

τλδλάς τῃδπὶ τλ]ε δηὰ ἔεπιδίς, 
κι θῖπι αι ς Απά 5κἰά, "π΄ ΕΟΥ τηϊ]5 σᾶυδε 5881] 
Ἐρῇ.. 5.31. Ὁ ΙΔ ἰσᾶνα ἔδῖμει δηά πιοῖδεῖ, δπά 
᾿ὰ (ογ, 6, 58}} οἴεανε τὸ ἢΐ8 ψὶε : δηά ἴμεν 

τυνναίη 5.4}1} θὲ οὴς βεβῃ ὶ 
6 ΝΒεγείοτγε [ΠῈ} δῖὲὸ ΠΟ πλογε 

τίη, θυς ομς ἤεθρῃ. Ὁ δὲ τπετε- 

δυς ἔτοπι {πε Ὀερίπηΐηρ 1 ννᾶ8 Ποῖ 80. [κε τό. 
9 ΛΑπά 1 8Δγ υπῖο γου,  ΠοΚο- 18. 

ἐνεγ 8ἢ.4}1} ρυῖ ἀνγδὺ ἢὶ8 νἱἕβ, Ἔχοερῖ τι. 

645 οὗ ἴῆο Ῥῃατγίθθοβ δηὰ ἰηάιοεά [Ὠδπὶ ἴο 85Κ 
(15 υσϑίίοη, ἰῇ οτάεσ ἴο ὑτίηρ Ηἰπὶ ᾿ηΐο 
ἀϊγοςξ δηἰδροηΐβπι, οἰ γ νυ ἴῃς ἀἰδοῖρ] 65 οὗ 
Η]]1οἱ, οὐ στ τ οϑο οὗ ϑῃδιηπιδί. Ουὖσγ] οὐ 8 
ΤΕΡΙΥ ἀνοϊἀβΒ ἴπε βῆδγε, ΕΥ̓ τοξεττίπρ ἴο ἴδε 
ΡΓΙπ να ̓ πϑε τυ !Οἢ οὗ πλλυτίαρθ, ρυοσ ἴο ἴῃ 6 
Μοϑδὶῖς 1[,ἂνν. 

δ. 4π"4 -αἰ4.1 ὙΠῈ πογὰβ8 (Οεη. 1ϊ. 24) 
ΤΑΔΥ͂, 85 ΔΓ 88 σοηῃϑίγιςσίίοη 18 σοποεγηαα, δ6 
τεχαγάθα εἰ ἴΠεσ 25 ἃ ρατί οὗ Αἀδηλβ βρεθςῇ, ΟΣ 
85 δῇ ἱπίεγργείδίίοη οὗ ἴπε βαογεά  ϊβίοσίδῃ. 
ΤΠ ρῥγεϑοηΐ υοῦβο ἔδνουγβ ἴῃς ἰδοῦ ᾿πίεγργο- 
(λιΐοη. (86εε οἡ Οεῆ. ἰ!. 24.) 

Ὧν δὶς εαι6.1] ΤῪὨα οἰξαϊίοη 15 πδδ ΠΟΑΣΙΥ͂ 
νοῦ δΌπι ἕγοπι ἴπο 1ΧΧ,, [ἢ6 τννογὰ5 “ ἴοσ 19 
ου86 " διανίης τοίοσγεηςθ ἴἰο ἴδε Ῥγεςβάϊηρ 
γΟΙ56 ἰῃ Οεηεϑῖὶβ. ΕῸΣ [86 βαὴηδ γϑᾶβοῦ, [ἢ8 
᾿νογάβ “ 1ΠΕΥ ἰνναίη "ἢ γε τεϊδίηθά, νυν θοῦ ἅγα 
[ουπὰ ἰη ἴε ΧΧ, θυΐ ποῖ ἴῃ ἴῃς οτρίπδὶ. 

7. ἢ» ἀϊά Μο.ε: ἐδὲπ εονυπαπά.] 851. Μασ, 
ὙὮ116 βυδίδηε δ! Υ ἀρτοοίηρ 1} 51. Μαζμεν, 
δἰ ̓ Ρ ἢ ΕἾ νασίθβ8 ἴδ ἔοττῃ οὗ {πε παιταῖνε. Ηδ 
ΤΕΡΓαβθηΐϊβ Οὐγ 1 ογὰ 88 βαυϊηρ, “ ὟΝ μαῖ ἐϊὰ 
Μοϑδβ ςοπηπηδηά γου ὁ" 1185 [459 Ὀδδη ᾿οη- 
δἰἀογοὰ ὈΥ͂ ϑοίηα οὔ ἶς5 85 ἃ τηδγὶς οὗ ρτεαΐοσ 
οὐ πα γ (Μογοῦ) ; Ὀυϊῖ ου ἴδε οἴδεῦ μδηὰ ἰξ 
ΤΩΔΥ͂ 6 5514, (πὶ [86 ὙΘΓῪ υ86 οὗὨ (ἢϊ5 ννοτγά, 
ΤΟΡΓΟΒΘΏΓῊΡ ἃ ΠΊΘΓΟ ΡΟΙΤΩ 55: οἢ 85 ἃ σοτημηδηά, 
15 ὨδΐιΓαὶ ἰη ἴπ6 τλουτἢ5 οὗ (6 ΡΠ ΔΓθ6 65 566 Κ- 
ἰης ἴο σοηνῖςΐ [6511 οὗ ὯΔη ἀρραγεθηΐ σοηϊγδάϊο- 
τίου οὗ {πε [ἂνν οἵ Μοβεβ. [{ ἴ5, ρεγῆδρϑβ, 
ΤΔΟΓα ρῥγοῦδο]ς (παῖ 8... Μαίζιονν σινοβ ἴῃς 
οὐ σίπαὶ ἔοστῃ οὗ [86 παγγδίίνθ, νης 81. Μασγκ 
τεϊδίθβ ἰη δὴ δοῦγενιαιςα βίδίοσηθηϊ. 

9. ον ὙΡῚ ἘοὸΣ ἴδε πιοδηΐηρ οἵ 
118 ννογά, 966 οἷ. ν' 12: [Ιἴ ββουϊὰ ὃε 
οὐβεῖνεά, (παΐ δῖ. Ματγὶκς ἴῃ [Π6 ρδγα! οὶ ραβϑᾶρο 
(χ. 11), δπά δ. κε (χυῖ. 18) ἰῇ ἃ βᾶββαζο 
ὙΈΙΟΝ [88 ἃ ἀϊβετγεπί σοηϊοχί, Ὀυϊ 15, ρογῃ 85, 
ΡΑΓΔ1]6] ἴο τΠι18 νϑῦῖϑε οὕ ἴο Ἵἢ. ν. 32, οπτ [86 
ὀχοορίίοη ἴῃ (86 οὯ36 οὗ ἰοχηἰςδίοη. οδβ 
(15 τρθδῃ [παῖ οἷ [ογὰ οἡ ἀποῖμον οσοδϑίοῃ 
ἔογθδάς ἀΐϊνογοθ ὑποοηά ΠΥ, οὐ τμδὲ Η 5 

τογὰβ οὐ [ἢ 5 οσοδϑίοη ἅγε 80 ἴο ὃς ἰηΐοι- 
Ργείϊθὰ ) οὐ ἀοεϑ8 ἰΐ 5 ΡῚΥ τπηθδῃ ἴπδὶ {Π6 οἴοτ 
ἔννο Ενδηρο ἰϑῖβ ἤᾶνα βίνθῃ δὴ δογἀροά ἔοστη 
οὗ Ηΐ5 ἰϑδςδίηρ, τυ ῖοἢ 8 τΟγῈ ΘΧΔΟΙΥ 5ἰδλίοα 
Υ 8:1, Μαϊζδεννὶ ὉΒὲ ἰαϊίζοῦ βθοπὶβ ὉῪ ἕωσ 
[6 πιοβὲ ργοδαδὶθ δυρροβίίοη, ἍΝ Ὲ σεζαγὰ 
ἴο 8ι. Μασκ, ἴοσε οδηηοῖ δὲ {δὲ ἰοαϑὲ ἀουδὶ 
(δαῖ ἢἷ8 παγτδῖϊνε 18 ἃ τεροζί οὔ [Π6 βᾶπιδ οοῦ- 
γογβδίίοῃ 45 ἴδδί ὕόγε σεςογάθα ὉΥ δῖ. Μαδαΐ- 
ἴδον; δπὰ υη]655 νγὸ ϑιρροθε ἰδαῖ ἴῃ Ἰδίζεσ 
Ενδηξοῖ σὲ ἱπίογροϊαϊοά ἴΠ6 οχοορίοη, νὰ 
τηιϑῖ γοχζαγὰ δἷ5 γτερογί 88 ἰῃ [Π]8 γτεϑδρεςῖΐ ΣἤΟσΟ 
οχαςοὶ ἴππη 8:1. Μαῦκ᾿β ΔΝ Βαΐουοσ ΤΩΔΥ δᾶγα 
θδοη ἴπ6 οδυ86 οὗ [Π6 8:.ΓΠΊ186, σΟΩΠΟΓΏΪΩΣ 
ὙνΒ ἢ νατίουβ ΥΟΥΥ͂ υηϑα ἰ5ἴδοῖΟΥΥ Τοοη͵δοΐυΓο5 
αν Ὅσο δαζαγάρα, ἰἴ 5668 γοαϑοηδοὶε ἴο 
ἱπίογργεῖ [δὲ 5ῃοσίογ τοοογὰ ὃγ 81. ὐὺκς, δηὰ 
ἴ(ο Τοοορηΐϊθε ἴῃ 81. Μαϊζπονν᾽ 5 δοοουπί (δε 
ννοΐο τοδοπίηρ οὗ ΟἸεγίδε οὐ (8 ἱπηρογίδηϊ 
αυσδίίοη. Οἵ, Βίβμορ Οοβίῃ οὔ ἀϊϑϑοϊ υΠου 
οὗ πιαιτίαψε, " νοσκϑβ, ἵν. 490; Βίβδῃορ ΗδΔ]}, 
“(8568 οἵ (οηβοίϊοηοε,᾽ 1)ες. ἴν., 8568 3. 

απα «ῥα ΑΓ απο δογ.} Τρ παῖυχσαὶ 
ἱπίεγργεϊδοη οἵ ἴβεϑε ψνογάβ, 18 ἴο ἔοσθία ἃ 
βοοοηά πιδγγίαρο ἰπ 41} οδ868 οὗ αἀΐνογτος δυῖ 
οῃθ, δηά δΥ͂ ἱπιρὶἸσφίίοη ἴο Ῥοσγτηϊ ἃ ἴῃ [παῖ 
οΠΕ6, 8δηἀ [ἢ5 νἱονν 18 ἸΘΑΓΏΘΩΙΪΥ πηδιηἰδίηοα ὈΥ͂ 
Βίβῃορ ἀοβίη, Δ δ, 85 τε 28 ὉΥ Βὶ 
ΗΔ!]!, ᾿. ε., Δ!Ὠὰ Ηαδποπά ὁ Οὗ Ὠίνογοοβ, ὃ 28, 
41, Ὑδόδα δυῖπογοβ, Πονγονοσ, ᾿ἰπὶϊς τἢς 
᾿ΙΘΘΙΓῪ οὗ τεσ πηδυτίαρο ἴο ἴΠ6 ᾿ηποσρηΐ ΡΑΤΣΙΥ, 
ἃ Ττοβιγὶοιίοη τυ δϊοῖ, ονγόνοσ υπι!ῆδ 0] 6 οἡ 
οἴθποῦ σγοιιηάβ, ἰβ ποῖ ννασσγδηϊθα ΌΥ ἴδε ργεβεηΐῖ 

8825[.6. (δεε ἴπε ποχί ον Α58 ἃ τηδῖίοσ οὗ 
[6 ῥτγπλ ἶνε ΟΒυγοῖ, νυ 8116 ἀἰϑοουγαρίην 

[6 γο-τηλιτίαρο οὗ [6 ἱπηοςεηῖ , θὰ 
ποῖ ροϑβιε νεῖν ἕογθ!α ἰξ ; δηὰ ἱπάϊν!τ8] ἐδ Πο 8 
ἢδνὸ ρίνεη [μοὶγ ορίηΐοηβ, θοΟΙἢ ἴοσ δηά δραϊηϑὶ 
ἴϊ. (δες Βίηρπαπι, Β. χχὶϊ. 2, 12: Ηδηπιπιοηά, ἢ, ἐ.) 
δ.,ο.)ὺ Το ΟΒυτοὶ οὗ Ἀοπιο, ἂδἵ [6 Οοῃης!]} 
οὗ Ὑτεηΐῖ, ἀεοϊατοά (παῖ [86 πηαττίᾶχε δοηὰ 
ννα8 ηοΐ ἀ 550] υῦ]6, αυεη ὈΥ δά] ΈΓΥ, δηά {παῖ 
πεῖ Ποῦ ΡΑτιΥ οουϊὰ τδΙΤΥ ἀυγίης ἴπο [Πἶ οὗ 
[πε οἴβοσ. ὙὨὸ Οδυτγοῖ οὗ Επρίδηὰ [85 ὭΘΥΟΓ 
Δυϊμου δ νοΥ βαποιίομδὰ ΔΩΥ ΟἴΠΟΙ δεραγα- 
ἄοη ἴπδη [μᾶῖ ἃ »περ“ εἰ ἐδογο ; δηὰ τη ϊς ἢ 



Υ. 10---ι3.} 

1: δὲ ἴον ἰοτηϊοδεοη, ἀπά 5}}4]] ΤΔΓΓΥ 
ΔΠοΙ οΓ, σοπῃπιτίοῖ δά] τευ : δπά 
ννἤο80 τηδγγϊοῖἢ ἢοΥ νυ] ἢ 15 ρου ἀννὰν 
ἀοίἢ σοπληλ Δα υ] ΓΈ ΓΥ. 

1.  Ηἰβ8 ἀἰβοῖρ!εβ 54Υ υπῖο Πἰπὶ, 
1 τῆς ςᾶ86ε οὗ τῆς πιδη θὲ 80 νυ ῖτἢ λὲς 
υγὶ ας, 11 [8 ποῖ ροοά ἴο ΠΊΔΙΓΥ. 

11 Βιὲ δε αἰά υπῖο τῃεπὶ, ΑἸ] 
Ἐπ ΤΔΠηΟῖ Γασοῖνα τἢϊ5 ΒΑγηρ,, δᾶνα 
ἐδεν ἴο ψῃοηι ἰἴ ἰ5 ρίνεη. 

12 Βογ ἴδετε ἅτε ϑοῖα δἰηυς 8. 

51. ΜΑΤΤΗΒΕΡ. ΧΙΧ. 

νυ Π] ἢ ννεγα 850 δόγη ἔγοηι ἐῤεῖν τοῖο τ 
ὑοῦ : δηά τπεγε ἀγα βοῖηδ διπυς 5. 
Ὑνῃο ἢ νγεγε τλ46 δυπυςἢβ οὗ πδῃ : 
Δη4 ἴπεγε δὲ δυὐηυςοῆβ, ἢ ἢ πᾶνα 
τδὰς {πεπηβοῖνοβ οὐπιοῆς ἔογ τὴς 
Κίπράοπι οὗ Πεάνεη 8 βϑβᾶκε. Ηε τῇδῖ 
18. δ]ς ἴο γεςεῖνα 21, ἰδσῖ ἢἰτὰ γαςοῖνα 27. 

11 ἀ “Ἴδη ψγεῖε ἴπεγε Ὀγουρῆϊξ 4 Μαιὶ το. 
υπῖο ἢϊπὶ {ππ||6 σὨ ]άγεη, τπδὲ ἢς 5ῃου]ά [3:κε 18. 
Ρυῖ λὲς μαπαβ οη τῆεπ|ὶ, ληά ὈΓΑΥ : δηὰ 15 
τῆς ἀϊβοὶρ]ς68 τεδικεά ἤδη. 

δῆ ΟΧΡΓΙῸ55 Ργο δ ἰοη οὗὁἩ ΓΟ- τ λστίλσο ((δποη 
107). ΤΒοβα ἀσοϊϑιοηθ τηυϑὲ ὃὉ6 οοηδίἀοτεά 
ου ἀϊξεϊηςϊ σγτουηάϑ ἔγοτῃ (ες ἰηζογρτγείϊδιοη οὗ 
186 ργεϑθηϊ ρᾶϑϑᾶρδ. 

εο»γη»ρεξ!ε1 ααμἰεγγ.ἢ 1.6. ὌΥ τηδλστυϊης 
ΔΏΟΙΒΟΓ νοσηδῃ ᾿νΠ116 ἴῃς ἢγδί 15 5111} μ15 υυϊέα 
ἴῃ [δος δίσῃξς οὗ Οοά. ἴῃ ςἢ. ν. 32 ἰΐ βαϊὰ (δαῖ 
“ Β6 σϑυβεί μοῦ ([πε ἀϊνογοοὰ τυ ]6}) ἴο σογαγαῖς 
ΔἸ ΟΣ, ἡ ἃ 6. Ὁ εἰν ΒΟΥ [6 Ορροσγίυ πη οὗ 
δοίης ΠΟΙΪΏΔΙΪΥ τηδγγιεα ἴο δηοῖδου πηδῃ. 

δὲγ «υδίοδ᾽ ἐς ρωξ α«υαγ.ὺ ὍὌδ πιοδηΐϊηρ οὗ 
ἰἰϊα ὀχργοϑϑίοη τηυδί ὕες ἀειοτγτηϊηθα ὈΥ 1τΠ6 
ςοηΐεχ, ὙΠ ]Π}6γὰ] ἰγδηϑίδιίοη οὗ {δΒ6 
οὐἹρίηδὶ, θοῖ ἢ ογα δηά δὲ ςἢ. νυ. 32, 15, ῆοϑο 
ΤΩΔΙΤΙΟΙΝ ΒΟΥ Ψ8θ0ηὴ γ»πῖ ΔΎΔΥ: .ε. [6 
τνοϊηδη Μοϑο αἀἴνοσοθ [45 ι5ὲ δείογε Ὀδθθη 
τοί ἱτοὰ ; ποῖ, 25 1ἴ 5 βοηθξπηεβ γεηάοτοά, 
“4 αἶνοῦ τνογδη " [ὈΠ6ΟΓ ΔΗΥ͂ οἰγουπη- 
βίδηςθϑ). [ζ ννὲ μδὰ 81. Μαιίζῃον᾽β βοβρεὶ 
ΔΙοηθ ἴο σοηῃϑβιάθσ, [818 6 ψουϊά ποῖ Ὀ6 
παῖυ γα! γ υπἀοτβίοοά 45 ἰογἰ ἀἀϊηρ ΓῸ-τλγτίαρε 
ἰὴ [6 οὔα οᾶ86 ἰῇ ψὩὶοΒ ἀϊνογος 15 ἰδινίῃϊ ; 
[6 νοτάβ νου]ὰ 6 ΟὨΪΥ {πὸ Ἰορῖς8ὶ ϑεαυθηςς 
οὗ {86 ρῥγευίουβ οἶδιιϑε: [86 πῖδὴ ννῆο υηΐὰνν- 
ΆΪΥ ρυΐϊβ ἀνὰ ἷ5 ννἱῆδς δπὰ πλλγτίε8 ΔηοίΠΕσ, 
ςοιητηϊϊ5 δάυϊΐογγ, Ὀδοδυδθ (86 ἀϊνογορά 
ὙυΟΔῃ 15 5{1}} τεαὶ! ἢϊ5 ννἱἴς ; δηά, " ῬΑΓΙῪΥ͂ 
οὗ γοδϑοηΐηρ, ΒΟΘΥΘΥΓ ΤΏΔΙΤΙ65 186 ἀϊνογορά 
ὑνοπΊᾶ) ΟΟΠΊ 115 Δ] ΕΓΥ, Ὀδοδιι8ε 886 15 51}}} 
{πὸ υἱέες οὗ δηοίμοσ ἵδη. ΤῊ Ἰοζίοδὶ ϑεαιιεηςα 
ἰα ἰοδσῖ ἱξ [Βε βοοοηά εἴδιβε ἰ8 πιδάὰθ πΊΟΥΟ 
οχίθηβῖνο ἤδη (ἢ6 ἢγβεῖ. ὙὍΘδ ΟὨΪΥ Τοῃπίϑίεηϊξ 
ἑτουηά οὐ νη ϊοἢ ἴἴ σᾶη ὕὲ πιδἰπίδι πο {παῖ 
ὙΡΠΤΙΗΕ ε ἢ ἃ αἰϊνογοοθα ρεύβο 18 δἰννδὺβ 
υηϊλινίι!, 15 [6 ἀϑβυτηριίίοη ἴδ [ἢ 6 ὑγενοῦβ 
ἄϊνογοα 15 δἰνγαγβ υηϊλυνίι!. 

Βυϊ 16 ἰ ΠΙΔΥ ΓΑΙΥΙΥ ὈῈ τηδϊπίαϊηθα 
(μδὲ (ῃ6 ῥγεϑεηῖΐ ρᾶβϑδαρε ἦε ποῖ ρσοβίδί 
ἀΐϊνοτεα ἃ οὐποίο »ιαϊγπομλι, δηὰ σοηϑ6- 
αυ ΠΕ το τ λγτίδρο, 'η ἔΒ6 οἣα οᾶ5α οὔ δά] οσΥ, 
ἴ: «αβοτάβ ἤὩὸ ϑαποίίΐοῃ ἴο ἴ86 ἀϊειἰποϊίοη 
ἀγαύνῃ Ὀεΐννθεη ἴδ6 ρα ΠΥ αδηὰ [86 ἱπηοςοηΐ 
ΡΑΣΙΥ, 845 τερασάβ ἴμ6 Ῥειτηϊβδδίοη ἴο ΤΉΔΙΤΥ 
ἃραίη. ϑυςἢ 4 ἀἰβιΠ ΕΟ ΠΙΔΥ ΟΥ̓ ΠΊΑΥ ποῖ 
Ὀ6 ἀοβίγδαὶε οη ἴδε στουηὰ οἴ δος] Ἄχρεάϊθηςγ; 
Ὀυ καὶ ἜΞΠΤΕΕ ΠΟ ΠΈροτε ἐἰπὰ τ [)}1:.:.5..8 
Ῥᾶϑβαϑο. αυτίδαε ἢ ἃ ἀϊνοτορθα ὑνοϊΏδῃ, 
80 ὩὙ 85 ἰξ 8 ἑογυϊἀάςη, 18 ἑογυϊἀάδη, ἢοΐ 

θεσαυβε ἴΐ 18 βοοίδ!!]γ ἱποχρθαϊθηϊ, Ποῦ Ὄύθη 
Ὀεσδυιϑο 1ξ 185 Δ ΟΥΑΙ συ] ραῦϊε ; Ὀυΐϊ 5ΡΘΟΔ}}Υ 
Ὀδοδυϑθο ἰξ 18 δά] ογοιϑ: 4. 5. Ὀδοδιι86 886 15 
51}}1 τε νυν οὗ τμῈ πιδη ἔγοτη μοπὶ 886 ἢδ5 
Ὀ6ΘΏ ΠΟΙΏΪΠΑΙΠΥ αἀἰϊνοτοεά. Βαῖ [ἢ 50, μ 18 51}}} 
ΒοΡ Βυϑθοδηά, δηὰ ὈοΐΪΒ ἅτε δα. } Ὁ} ὑπαῦ]ς ἴο 
ΤΩΔΙΤῪ Δηοῖμου. ΝοΥ γεῖ σδῃ [ἢ}15 ἀἰδεϊηςίοη 
Ὧδε πιλίπίαϊηοα Ὸπλ 1 ΟΟΥ. νἱῖ. 11, ἴῸΓ {πὸ 
ςοηΐοχί 866 Π|5 ἴ0 βπονγ {παῖ δῖ, Ρδὺ] 15 ποῖ 
ςοηϊειμραἰίηρ (πε ο456 οὗ δα] ΟὙΥ αἱ 8]}. 
(ΤΉ ἰδϑῖ οἰδιιϑα ἰ58 οπλιιίθὰ ἴπῃ τηοβί δησθηΐ 

Μ55, «ὰ ὈΥ 8οπὶθ ἰδίε εαἀϊζογβ. [11 ἰβ 500- 
ἴο ὃ6 ἀετνεά ἔοι [Β6 ράγα]]οὶ 865: 

υἱ 81. Μαῖίον ἰ8 ηοΐ ψνοηΐ ἴο δοΡγονιαῖθ 
ΟΣ 1 οὐ ἀϊθοοῦγϑεβ, δηά ποῦ σδὴ θ6 0 
πον: ὧν" ἴδεϑε ᾿νοσγὰβ ὑνοσα βρόίθῃ ΟΥ̓ ΗΪ πὶ. 

11. δὶς “αγὶπρ 1.6. ἴῃε βαγίηρ οἵ [86 
ἀἰϑείρ]ο5, [δὶ 18 ἰ5 ποῖ ζοοά ἴο τιδστγ. ὙΒΟγα 
ΑΥΟ ἴποϑα νγῇοδα νοοδίίοη ἰ5 ἔογ ἴῃς τηστιοὰ 
1 υηάογ [86 ΟἸ γιβείδη τεϑιγςοηβ δἰγεδὰν 
δίδι θὰ, τυ} ]]6 [Πογα ἄσγὸ οἴου νῆοβο νοσδίίοηῃ 
ἴογ ψαγίουϑ γθᾶβοῃϑβ 18 γαῖ οσ ἔὸσ ἃ βίηρὶθ 116. 

1.. ῥαυε »ιαάε ἐδεονεβείυες φωπμορ:.] 11 ε. 
Ὦδνο γοηουπορα 8}} ἀδϑῖγο ἴοὺσ ἃ στῃδιτιϑὰ [1ἴδ6, 
δε ονίης [ποι βονεβ δ0]6 ἴο ϑεσνα Οοὰ ὑείζοῦ 
ἃ5 ηπηδιτιοα. ((ἵ τ (ον. νἱϊ. γ.) 

ἐεὲ δίρι γεοοίυε 2.1] ὝΒεβ6 ννοσγάθ ΤΔΔΥ θὲ 
ἰηἰοτφγοίοα οἴ Ποῦ 45 ἃ Ἷοπηηδηὰ ΟΥ̓ ἃς ἃ 
Ῥογτηιβδίοη ; δυῖ ἴῃ [Π]|8 οῶϑὸ {π6 {2 ἃγὸ 
Ἰάθηςς 41. ΕοΥ [Π6 ννογὰ8. ἅἀγὸ δα ἀγεββεὰ οὐ Υ 
ἴο δῖπιὶ ψο οδὴ τϑοεῖνο (6 βαγίησ ; ὁ. 6. ἴο 
ἢϊπὶ ψῈ8Ο 15 σοηνπορα ἰμδὶ ἴῃ ἢἶβ Οὐ (ᾶ86 ἰΐ 
18 ηοῖ ξοοά ἴο ΤΏΔΙΊΥ. 

13-15. ΒΙΈΒΒΙΝΟ ΟΝ ΟἩΠΙΡΌΒΕΝ. 

18. Τδεη «ὐεγεὸ ἐδέγε ὀγομσδὶ, (5.35 Αἵ {Π15 
Ῥοϊηΐ δ1. [υὑκο᾽5 ἡλγγαῖνα, νυ] ς ἢ ἔγτοτῃ οἷ. ἰχ. 
51 ἴο (ἢ. ΧΡ. 14 [48 Ὀδεη ἱπάοροηάσηϊ οὗ 
16 οἴμεῦ ἴνο ϑυηορί (8, ἀραίΐη Ὀδρξίη8 ἴο 
ΤΌ ΡΑΓΆ}161] ἢ (Βόπὴ δἱ οἢ. χυ. 15. ΤΟ 
σοηουγτεηςς οὗ 81. Μαίζδον ἀπά 81. Ματὶς 
ΒΟΘΙῺ5 ἴο 5ῃονν [δα [818 ΟσΟΌΣΤΕΩΟΘ 18 1Π2Π16- 
ἀἰαίο!υ οοημῃοεῖεοά ἴῃ ροϊηΐ οὗ ἔπιε στ τηδὶ 
Ὠδτγαϊοα ἰῃ [86 ὈῬγεοθαϊῃρ νοσϑεβ. [Ὁ 80, ἰΐ 
58 ΟΤΙΩΥ οὗ ποῖος (δὶ {815 δοΐίοῃ οὗ οὺγῦ 
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ὃ Ματῖὶς το. 

ἴωκο 18, 844 υηῖο ᾿ἷπι, σοοὰ Μάδβιεγ, ψῆδῖ 

14 Βυῖ 6808 8414, δυβεγ [{ππ||ε 
σὨΙ]άγθη, ἀπά ἐσθ τμεπὶ ποῖ, το σοηλε 
θηἴο της : ἔογ οὗ βοῇ ἰ8 ἴῃς Κιηράοπὶ 
οὗ ἢεάνεη. 

Ις Απά δε ἰΑἰά δὲ: μαηάς οἡ τἢεηι, 
ἀπά ἀερατίεα τῃεηςα. 

16 4 ὁ Απά, θεέ ο]ά, ομς οδηλε δηά 

ροοά τὨΐηρ 8384} 1 ἀο, ἐμαῖς 1 πιᾶὺ ἢᾶνε 
εἴεγηδὶ [ἰς ἡ 

17 Απά δε 84ἰά υπῖο πίπι, ὟΝ ὮΥ 
οΔ]|1ε5ῖ τπου πιὲ ροοά ἡ ἐἠεγέ ἐς ποῆς 
ροοά δυῖ οποα, ἐλαὲ ἐς, Οοά: δυῖ 1 

Ι,ογὰ, ἴῃ Ὀϊοβϑίης {16 ΤΠ] άγοη, δπὰ ἴΠ 05 
βϑηςγίηρς ἴμε πιαγτίαρε- Ὡς ἀπά 115 οἴἴβργίηρ, 
8ῃουϊά πᾶν ἔο!ονγθὰ ἃ βαγίπρς ὑψοῖ Η!5 
ἀϊβοῖριε8 ἘγγοΠΘΟυ ΒΥ υπδεγβῖοοά 458 ἰηνοῖὶν- 
ἴηρ ἴῃς σοηδεησθεηος (μαΐ [ἃ 5 ποῖ φοοάὰ ἴο 
ΤλᾶτΤΥ, δὰ ἴῃ ψ ϊοἢ [ἢ 6 ρογνοῦϑο ἱρεηυ Υ οὗ 
ἃ τοοάσχῃ οὐἰς (866 δίγδυβ5, ".. [..ὃδ 79) 45 
αἰίεπιρίοά ἴο ἀΐϑοονοῦ ἃ ἴγᾶοε οὗ ἴα Δϑοθῖςἶ5πὶ 
οἵ [)6 Ἐϑϑθηῃ68. 

ἐμ εἶς οδ γεν. 81. 1 κε 5 Ἔχργοϑϑίοη, ἐπ- 
πὶ: (τὰ βρέφη), 866 πὶ8 ἴο δ!ενν [8δί 50Π|6 
αἵ ἰεαϑὶ οὗ {πε56 οἰ] άγθη νοῦς οὗ ἴοο ἴθηᾶοῦ 
8Π 86 ἴο Ὀ6 σοηϑβοίουϑ γϑοαίνοῦβ οὗ οὖσ [οσ δ 
τοδοδίηρ ; δηά, ἰηάεεά, ᾿ξ ἰ8 ηοῖ 5414 [πδῖ {ΠῈῪ 
σοῖς Ὀσοιρῃξ ἴο ὃς ἱδυρπῖ, Ὀυϊ “ταὶ Ης 
δῃουϊά Ρνυΐ δΒ᾽8 Βαηάβ8 οἡ [Ποπὶ, δηὰ ἈΓΔΥ.᾽ 
ΤΗΐ5 ἰηοίάφης 245 τοςοσγάθά ὃγ δῖ. Μαγκ 15 
πιοϑὲ ἀρργοργίδίοἱυ γεδὰ ἴῃ ΟἿΣ οὐγῇ Οἢος ἔογ 
(86 δαρίϊππι οὗ ᾿πέαπί5, νυπεγεΐῃ γουηρ ομ]άγεη 
ἅΓῸ ἴῃ {πΚὸ ΣΠΔΏΠΟΣ ῥγεϑεηϊοα ἴο Οἢτιϑ. ΤΟ 
Ἰαγίηρ οἡ οὗ βδπᾶάβ ννᾶβ ἴπ6 ι18.8] δοςοϊηρδηῖ- 
τηρηΐ οὗἉ υϊεβϑίηψ. (δεὲ Οϑη. χἰν!. 14.) 

14. 977, “μοῦ ἐς ἐδὲ ἀἰπράον οΓ δεανεν. 8ὅ6ὲ 
οὔ οἷ. ΧΥΙΙ. 3, 4. 

16--.λό. ΤῊΕ Ὑτοῦνα Εσ.ΕΒ. 

16. ομό εα»ρ:9.ὺ ἴῃ γεῦβα 20 Π6 8 οδ δά ἃ 
γουηρ πιδὴ (νεανίσκος), δῃὰ 81, κὸ δἀάς 
1η4ῖ Π6 ττῶᾶβ ἃ ΓΌΪΟΓ (ἄρχων). ((οιηραγε οἰ. 
ἶχ. 18 ψ [τς Υἱ}. 41, δηά 566 ηοΐῖθ οἡ {86 
ἔΌΓΙΔΟΙ ΡΆ55496.) 

17. ἢ) εαἰΐεε: δου, δ᾽. ὙΤὨ5 ραββαρὸ 
οὔεσβ ἃ Ἴοηϑκιάογαῦϊς αἰ βΊς ΠΥ οἡ δοσουηΐ οὗ 
ἴῃ ναγίοιι8 γοδάϊηρβ οὗ ἴπΠ6 ἰοχῖ, ὍΠ6 γοοεϊνεα 
ἴοχὶ 15 ἰάδηξϊίςαὶ νἱἢ τπαὶ οὗ 851. Μαγκ δηὰ 
ϑ8ῖ, 1ὺκ6. Βυΐῖ ἴδ ρῥγοροηάοσγδαπος οὗ Μ8 
Δυϊ ΠΟΥ Υ 15 ἴῃ ἕδνουσ οὗ ἃ αἀἰβεγοηΐ γοδάϊηρ, 
ὑπο ἢ, οπν τὴς ἴῃς ἐριτπεῖ φορά ἴῃ νεῦϑε τό, 
Εἶἰνοβ [86 ῥγεβοηΐ ϑεηΐθηςθ ἴἢ ἃ ἔΌσπ ὙΒΙΟΒ 
ΤΌΔΥ Ὁ τεπάετεά, “ΝΥ δϑκοϑῖ ἴδοιι πὸ σοη- 
ςογηίης βοοά "ἡ ἴΠ6Γ 15 οδ Ψ.Ο 15 [86 ργοοά." 
ΤΗΪ5 γοδάϊης, τπουρὰ αἰ ἤδγεηϊ ἴῃ ΘΟΧΡΥ ββίοη, 
ὙὙ}}} 6 5 ΣΔΠΔΓ ἴΏ 86 η56 ἴο ἴδμ6 τεςεϊνθα τοχῖ, 1ἢ 

51. ΜΑΤΤΗΒΨ. ΧΙΧ. [ν. 14---20. 

ἴῆου τνὴϊε δπῖεγ ἱπῖο 1, Κεοὸρ τῆς 
(ΟΠ ΠΊΔΠ ΘΠ. 

18 Ης 941} υπῖο ἢίπι, ΝΉΪςΟΝ ἡ 
[εϑυ59 5.14, “Του 8ῃλ]ϊς ἀο πο πηυτγ- “ Ἐς. "ὁ. 
ἀεῖ, Του 5Π8]: ποῖ σοπιπιῖς δάιιτογγ, ἢἢ 
ἼΠου 884]: ποῖ 8ῖεαὶ, Του 8Π]ς ποῖ 
Ὀεδγ δἰβε νυ τη 658, 

19 Ηοποιγ τὴν ἔδῖθεγ ἂπά ἦγ 
τλοῖμεῦ : δηά, Του 8μαὶς ἴον τῇΥ 
πεῖρῆθουτ 48 {ἢ γ56], 

20 Τῆε γοιηρ, πλδῃ 3410 ὑπο ἢ πὶ, 
ΑἹΙ ἐἢεβ6 τη ϊπρ8 ἈΝΕ ΙΚερὲ ἔτοπι ΠΥ 
Ὑουτῃ ἃρ: νι ῆδῖ ἰδ 1 γεῖὺ 

να υπηαογϑίαηα [ἴ 45 πηοδηίΐηρ, “ ΝΥ δϑκοςῖ 
δου πλ6 σοῃοογηίης ροοά ἡ Οοά, ψἕιο δοῃθ 
5 ζοοά, οδῃ δἰοπε δῆειν [66 νῖδὲ 15 χσοοὰ. 
δυῖ ἴ6 ἔοιτῃ οἵ ὀχργοβϑίοη 866 ΠῚ8 Ὠαγϑῆ δηά 
υηηδίυγαϊὶ, δηά [υγη58Π65 Δη ἰηΐοΓΠ Δ] ργοῦ Δ Ὀ ΠΥ 
ραϊηδὲ ἰἴ5 σεηιυϊοηθβθ, δῖ 6 ἴΠ6 αχίογηδὶ 
ονίάθηος ἰ8 ἰῃὴ 119 ἄνουσ. ΤΟ νδιϊδίίοῃ, 
ΤΊΟΓΘΟΥ͂ΟΙ, ΤΊΔΥ Ὀ6 δοσουηϊοά ἴῸΓ ἴῃ ἴνγο ὑγαγϑὶ 
ἔογ ψ ὮΠ]Πς ἰξ 5 ροββίθϊες τπδὶ δῖ, Μαῖμον 5 
ἰλησιιαρα ΤῊΔΥ ἢᾶνο Ὀόοη αἰϊεγεὰ 29 [δ γεοοϊνοὰ 
ἴοχί ἴο Ὀγίηρ ἴἴ ἱπίο ΠΑΙΤΏΟΩΥ Ἡἱἢ [86 ΟἾΒΟΥ 
ΕΔΠ ΡΟ ἰσί8, ἴς 18 4180 ροβϑβϑι Ὁ]6 [Πδὲ ἴξ πιᾶῪ μανς 
θδθη δϊογοα ἡγονι ἴθ σγϑοοῖνοα ἰοχί, οἢ δ0- 
σουηξ οὗ [ῃ6 ϑυρροθεὰ ἀοςσίσϊηδὶ αἰ ς Υ 
οὗ ἴδε ἰαϊῖϊοσ. Α5 Νοδηάογ γειηδγκβ (ἡ Εἷἱέε οὗ 
ΟἸ γι, Ρ. 166, Επρ. ὙΤσ.) τδς αἰϊξογηδῖινο 
γοδλαάϊηρ “845 ποῖ πε δἱ'γ οὗ οσ ί πα! γ: [ἰξ 
νγα8, ρογδδρβ, ἰηγοηῖεα Ὀεοδυϑε ΟἸ τσ 5 ἀ6- 
οἸπης [Π6 ορπεῖ σοοά ννᾶ8 ἃ βιυπ ηρ- 
Ὀ]οςκ. ΤΦὍὙΠὲε ἀοςσίγπαὶ αικσϑίίοη ψ}}} δὃ6 
ςοηδίἀογοαά ἴῃ Ἄσοηηδοϊίοη ἢ Ματγὶκ χ. 1ο, 
σθογο ἴΠ6 γοδαϊηρ 15 ἢοΐ ἀϊδρυϊοά. 

17. ἀεερ ἐδε εορωπαρ ει :.ἢῚ Οοά, ψ8οὸ 
δίοῃθ 15 ζοοΐ, οδη δίοῃδ βἤονν ἴο πῆδὴ ψϑδὶ ἰ5 
ξοοά, δηὰ Ης 845 βῆουνῃ ἱΐ ἰηὴ 186 σοπιμιδηά- 
τηοηΐβ Ὡς ἢ Ηδ ἢδ5 φίγεη. 

40. “41 1δε:ε ἐδέπρε δαυε 1 ξερὲ, (σ.7 ΤΈλί 
1Π|5. νὰ πὸ ΠΥΡΟςΓΌΟΔΙ] δοαβὶ, δυξ {πὸ 
Δϑβοσίίοη οὗὁἁ ἃ πδῆ ΠΟΠΘΞΟΥ ἀσδβίγουβ ἴο ἀο 
ψηδῖ νγὰ5 τίς δοσογάϊηρς ἴο ἢἷἰς Κηον]εοάξο, 
ἃ ἴτοπιὶ Μασκ χ. 21, ὑγῇοσο ἴ 15 βαιά (δαϊ 
“ ε805 Ὀεμοϊἀϊηρ αἰπι, Ἰονθά πἰπι. Βυΐ δε 
Ιλά ςοπιο ἴο ΟἩγιϑῖ ἴο δῖ ἴοσ ἃ δίρδεσ σοοὰ 
(Π4ηὴ ἴδ πος (86 ῥτεοορῖβ οὗ (ἴθ ἸὩνν 
ΘηἸοϊηθα ; ἢς ΟΑΠΘ6 ΔΡΡΑΓΕΠΕΥ ἀεπίγηρ ἴο ὃς 
ἴῃ 80ΠΊ6 ΠΊΔΠΠΟΓ ἃ ἀἴ9Γ10]6 οὗ (Ὠτὶσῖ, δηὰ ἢὸ ᾿5 
δἱάάεδη ἴο ἱπιιῖαϊο ἴβοϑῈ ῆο μαά Ἰεῆ 41} δηὰ 
ἔο]])οννεά Η; πὶ. 

οι »} γομδ ν᾿] ἜΒεδε τυογάς. ὩΣῈ 
οπι το ἴῃ δοπὶα οἵ {πὲ οἰάεβξξ Μ85 δπὰ 
ΨΕΓΞΙΟΏ5, ΔηἋ ΠΊΔΥ͂ ῬΟΒ5ΙΌΪΥ ὃ6 ἴδκοη ἔτοσῃ [Π6 
ΟἴΒΕΥ βοβρεῖβ : Ὀυΐ {ΠΕΥ ΤΊΔΥ Ὁδ 546} ΓΕ- 
(λιηδά, μανιηρ ξοοὰ δηςίςηϊ δυϊποσγ. Ε.Ο. ΓΟ. 



ν. 21---29.] 

21 6808 9414 υηΐο Ὠίηχ, [ τδου 
νσὶϊο Ὀς ρετέεςϊ, ροὸ σπά 5611 τῆλε του 
ἢιαβῖ, δηά ρῖνε ἴο τῆς ροοῖ, ἀπά που 
βῆλϊε ἤανε τγεᾶϑιγα ἰῃ εάν: δηὰ 
οοπῖς σπά ἰο ον πιε. 

51. ΜΑΤΤΗΕΑ͂. ΧΙΧΣ. 

26 Βυς 6805 Ὀεῆο 4 {ζεηι, δηά 
βαἰὰ υηἴο τπεῖ, ΝΒ πηεη ἘΠ ]15 15 1π|- 
Ροββῖδ]Ἃ ; δας ἢ (ὐοά 41] τπϊπρ8 γε 
ΡοΒ5:0]ς. 

1οῦ 

27) ΔΤ επῃ δηϑιψεγεά Ῥείεγ δηά “ Μλιῖ το. 
84] 4 υπῖο πη. Βεἢο  , νγε ἢανε ἴογ- ἴμωκε σβ. 22 Βυῖ ψπεη (ἢ γουπρ πγλη Πελγὰ 
βάκΚεη 4]1, δὰ ἐοϊϊοννεὰ τπθα; ψμδὲ "δ (δὲ βαυ!ηρ, ἢς γοηξ ἀὐνΑΥ βοιτόυίι! : 

ἔογ ἢς ἢδα ργεδῖ ροβϑεββίοῃβ. 
χ3  ὙὝΠεη 8414 [6818 ὑπο ἢ 8 ἀ18- 

εἰρ 68, ἜΠΙΥ 1 84Υ υπἴο γου, ΤΠδϊ ἃ 
ΓΟ ἢ πϊδῃ 8}4}} ΠδγαΪγ επῖοῦ ἰηῖο [86 
Κιηρσάοῃιμ οἵ πεᾶνβη. 

24 Απὰ δρδίῃ 1 547 υπίο γου, [τ [8 
Ελϑίοῦ ἔογ ἃ Ἷδπιαὶ ἴο ρῸ τῆγουρῇ ἴῃς 
αγα οὗ ἃ πεεάϊς. {πᾶπ ἔογ ἃ τὶςἢ πλδη 
ἴο εηῖεγ ἰηΐο τῆς Κίηράοηι οὗ (ὐοά. 
ς ΒεΩ ἢῖ5 ἀϊδεὶρίεβ ἤεαγὰ 171], 

{ΠΟΥ τγεγα Ἐχοθθάϊηργ δηιαζεά, β58γ- 
ἴηρ, ἮΝ "ο (ἢδῃ οδη ὃς βανεά 

ὩἹ. ΙΡέδοι «υἱὲ δὲ ρεγγξεο ] ΑἸ ἐχρτοββίοη 
Ἐκ τὰ διρρεβίεδ ὈΥ (δὲ τονε ΤΩΔΏ 8 
υεκίοῃ, “ Ὁ δαὶ ἰδοκ γε} [του 
(ϑο ἔδγ ἃ5 Βυπιᾶῃ ῬΟνΕΥ ἐχίεη 5) ΒΌΡΡΙΥ 41] 

Ἰλοκίην. τἰδῖ 18 

28. ἐπίο ἐδε ἀἰπρφάονι οΥ δεαύυεη.} [1 6. Ἰαῖο 
τῆς μυχοῦ οὗἨἩὨ (ΟΠ γϑῖ, πὰ (ἢς ρτιναϊίοη δηὰ 
96] -ἀδηΐδ] τυ ϊςο ἢ ἴἴ τοαυϊγεά (56ε οἱ οἷ. 1). 2, 
τ. 1., ΧΗ, 2). ὙΒΙ5 νοῦβα τηυδὲ Ὁ6 υπήεγβιοοῦ 
νὰ (δ6 οχρίδηδίίοη βυρρ θὰ Ὁγ 851. Μασγκ, 
“ ον Παγά 15 ἰξ ἴον {πὸπὶ (δα ἴτυδὲ ἴῃ σίοεβ 
ἴο Ἄοηἴος ἰηΐο [πε Κιηράοτη οὗ Οοά, Οοπι" 
Ρᾶτε 81. Ραὺ} 8 Ἐχβοσγίδ!οη ἴο τίς τθιηθ. 15 
οὗ [6 Οδυγοῖ (1 Τίμι. νἱ. 17-19). 

24. 1 ἐς σασίεν 70 ἃ εα»πεοὶ, Φ9..1] Α Ῥγὸ- 
- γοτΌΪΔὶ 6 ἸοΏ ἴο ἀεθοῖςδ ἃ [Πϊηρ' ΟΧ  ΓΕΠΊΕΙΥ 
αἰδῆςσυ!. (δες ἰκχμίοοϊ οἱ [}5 ραβϑδρϑ.) 

26Θ. εὐὴόὸ Οοά αἱ ἐδίηρ: ἄγε ῥονεδίε.] 
Νοιης δυῖ Ὠἰνίπα Οτάᾶςο οδὴ ἴουςκ [86 
᾿εασῖβ. οὗ πε ὙΠῸ {γαῖ ἴῃ σῖς δος. 

17-39.. ΤῊΕ ἈΕΜΑΒῸ Οἵ ΟΗΒΙΒΤ Β ΕῸΐ» 
ΚΟ ΕΚ. 

28. ἐπ ἐδὲ γερεπεραίίοη) Αἴ ἴδε βεοομάᾶ 
οοπιΐης οὗ Οἢγιοῖ. ((ἵ, Αςῖβ 1]. 2: ; Κοπι. 
ΥΙ, 21; εν. χχὶί. ς.) 

γε αἷεο “δα “ἱ ἐαυεῖυε ἐὄγοπε..} ΤΉ 
τοι ἶϑε 15 οτηΐ δῖ, Μαγκ δηὰ 8ῖ. υκο 
1ὴ 1815 οἷδοθ, Ὀυΐ {πὸ ἰατίετ ἰηϊτοάμοδ5 ἃ τ ἢ 
ἃ ἀἰδοτοηΐῖ οσοηϊοχὶ δἵ οἰ. χχὶϊ. 10. [ἢ [86 ἰδοῦ 
ΞΕ 1 15 ἃ σοηῃβιτηδίίοη ΌΥ͂ οὖσ [οτὰ, ᾿υ 5 

τὰ ΗἰΞς Ὀείγαγαὶ, οἵ ἴδε ργοῃγϑε τυ οι Ης 
δα ῬΓΕΥΙΟΙΞΙΥ σίνοη οὐ [πε ργεβεηϊ οσοδϑβίοῃ. 
Βείδεν [58 ργεαϊοςοη 15 ἴο Ὀ6 πηἀεϊϑίοοά 
ἸΠΟΓΑΪ οὐ Βευγαῖνεϊγ, ῬνΒοῖβοσ [6 ἔσχεῖνο 

888}} νχεὲ ἢᾶνς τπεγείογε ἡ 
28 Απά 7εβιιβ 5414 υἱπίο {ἢ δπὶ, 

 επὶν 1 5ΑΥ υπίο γου, Τδὲ γε Ὡς ἢ 
ανε ἰο]]οννεά πα, ἰῃ ἴῃς ταρεπογᾶ- 
οη ψἤεη τπε ϑοη οὗ πιᾶῃ 5}4]] 5911 
ἴῃ ἴῃς τῆτοης οὗ ἢ]5 βίου, “γε α͵80 “ Ἰυκςο :α. 
88] 5ἰς ἀροπ ἔνγεῖνε τἤγοπςϑ, Ἰυἀρίπρ, ἦ᾿ 
τἢς τνγεῖνςε {τρε8 οὗ ἰ5γδοεὶ. 

29 Απά δνεῖγ οπὲ (Πδξ δαιῃ ἔοτγ- 
ΒΆΚαΘη Ὠοιβ68, ΟΥ Ὀγοίἤγεη, ΟΥ̓ 8 βίεγβ, 
οΥ ἔδι μοι, οὐ πιοῖθοῖ, οὐ ννἱέε, οὐ οἢ}]- 
ἄγδη, οὐ ἰδηάβ, [ῸΓ ΠΥ ΠΑπιε᾿8 βᾶζαε, 

{δε5 ἀγὸ ἴο ὃς υπάετοϊοοάα ἴῃ ἴδε πδίυγαὶ ΟΣ 
(ὃς 5ριϊυδὶ ϑθῆϑθο ἰ5 ἃ αυξσδίίοη οἡ ὑἢὶςλ 
ποίμνης οὯπ ὃς οδετεά δυῖϊ σοη]εςῖαγτο. [[{|Κ6 
τῃς Ἀζ ΛΝ ἀμάρθςς ἢ δροοαδὶγρίὶς υἱδίοη (Ά εν. 
χχὶ.) 115 [111 πιθδητηρ νν1}} ῬγΟΘΔΌΪΥ δ6 ὑπςετ- 
(αἰ ὑη8}} [15 ΔΙΙΒΙπθηῖ. ὙΘ ἱπιογρτεϊδίίοη 
ψΒὶοἢ τοίοτϑ 1153 Ῥγοπιῖϑε ἴο ΟΝ γίϑιΒ ϑοοοηὰ 
οομλίηρ, 56 6 15 τοδί βδιι δα ἴο [δες ςοηΐοχί, 
δηά |5 ςοηβδττηεά ΕΥ̓͂ ἴδε ἰδησιιᾶρο οὗ 81. Ραυϊ, 
1 ΟὐοΥ. Υἱ. 2, ,.. Ὑοεῖ βϑοπὶὰ οὀπιηοηΐῖ οὐ ς8, 
δυο ἴδοηι Ἡδπιπιοδὰ δηὰ Β ὁϑθημ ΠἸ|οσ, ἰη- 
ἰεγργεὶ [ἴ 25 σείεγτίηρ Ἴμογ ἴο [86 ΟΒυΓΟΣΝ 
οὗ Ομ οί ὕροῦ εὐ. ὙΠῸ ὍΠΟΥ, υἱπάοτ- 
βἰδησϊηρ ΌΥ ἴῃ6 γερεπεγαηίοπ ἴῃς δρίγιίυδὶ 
Κιίηράοξῃ οὗ ΟΠ τοὶ, θερίππίηρς ἢ Η͵5 γοβιγ- 
Τεςσὔοη, ἱπίογργεῖβ (ἢ15 ῬΓΟσ 156 25 πιοδηΐηρ [ἢ 6 
δδτὴ δ 85 [ῃδί οὗ [Π6 σέυΐπρ δὲ ἀξ: ((Ν. χνὶ. 19): 
ἐ. 6. “(ἂς ᾿η512}}}0 οὐ δεῖ ἃ ΡΟΥΤΟΣ ἴῃ 186 
ΟΒυγοῖ ἴο τυ οἢ ΠΟΥ Ἰνεγὰ ἴο διιοςεθά, υπὰοσ 
δηά «δῇοσ Ηΐπη, ὕροπ Ηἰ8 Λεοεηβίοη, γεῖ 350 
8ἃ5 ποῖ ἴο οἜχοϊυάε ἃ διΐυγε αἰ ηῖγ ἴῃ {δ6 
ννοσϊ ἃ ἴο οοπθ. Τῆς ἰαίίοσ ἰηϑϑῖβ δπῆγο 
ΟἹ ἃ ΒΓ ἰηϊεγργείδοη. “ Νοβ, ἀϊβοίρυ] 
γοοῖ, τήουση ἴῃ οσίυπι τού, ἀοοεηάο 
ει ἰλτῖοῦ δρεηάὰο [9γδο εἰ ρου] οα οοη- 
8615; ἐχροηείβ [υἀπῖ5 ὕγο τὴς ορϑβ ἀοοίϊγίπο 
ἀϊνίης, δοϑαυο 1υὈεὐ1}5 νἱζᾶπη οσηποῖα δὰ οἦι18 
ποιηθη ἀἰγίζογο." 

Α5 [6 θη] ὑχγοπιῖϑα ἴο [6 [Ὁ] ον 5 οὔ 
ΟἸγίσὲ δ υοσῦϑὸ 219 χγεϊδίθβ ἴο 115 ᾿ἴδ 
Δηὰ ΡΑΥΕΥ ἴο ἴδε ἴδ ἰο οοπιο, τὸ 15. ροβϑὶῦ]ο 
[μαῖ [86 ργεϑεπὶ ὑσγοπιῖϑε ἴο ἴῃς ΑΡροϑίΐεβ τ ΔΥ 
ἱποϊυάθ ἃ ἠῤῥόνσηι ὑνοΐξοϊὰ ΙΒ] πθηῖ ; ἫΣ " 
ἰηϊογρτεῖ υ5ἰ νοὶ) οΥγ ῥσγιηςὶ 1ὴ6 
Οδυτοῖ ο δαί ΜΦΑΣ ἐς υϑῃι τοι ξμρδ ἴο 
10:6 παίιγαὶ! ἔοσος οὗ [6 τνογάς, δηὰ ἴἰη- 
οοηϑίδίεης 18 ἴἢς σοηίοχι ἴῃ νος [ΠΟΥ 
οὐοςυγ. 



τού 51, ΜΑΤΤΗΕΨΥ͂. ΧΙΧ. ΧΧ. [ν. 0---Φ. 

8041} τεσεῖνε δὴ δυπάτγεαίο]4, δηά Πουβεμοϊάεγ, νυ ϊς ἢ νγεηϊ οὐἱέ ΘΑΥΪΥ ἰπ 
84] ἱπῃ τις εν ογδϑιίηρ [1ξ6. τς πιογηΐηρ ἴο ἢΐτα ἰδθυυγεαῦβ Ἰηῖο 

Λομ, 5... 20 7Βαυζ πιδηγ ἐλαὲ γε ἢτβῖ 88.4}} ἢἷβ νἱπεγαγά. 
Ματῖς το ὃς ͵λβῖ ; δηά τῆς ἰδϑὲ σαί δὲ ἢτϑι. 2 Απὰ ψῆεη δε δά δργεεά σῇ 
ἐνρευς ἴΠε ΙΔ ουΓαΥβ ἔὼγ ἃ ᾿ρβεηπυ ἃ ἀδγ, ἢε ΕἸΠΕ αΣ 

μὰ ΓΟΗΑΡΤῈΒ ΧΧ. δ6ηΐ ἴῃδπὶ ἰπῖο ἢ18 νἱπαγαγά. ϑεμεν ἐς 

μ΄ Οἀγέσί, ὃν 1λὲ εἰνρεί μεμα 97 ἐδέ αδομγενς ἐμ 
ἐἀὰς υἱπεγαγα, τἀεισείά ἐλαέ Οσαά ἐς αἀἰεδίον 
“10 "ὸ παρ. τῇ ,ογείεοία ἀὲς βασείορ : 20 
ἂν αμειυέγέη λέ τηεοΐλδν 97) Ζεῤεαεεὶς ελέάγες 
ἑεαελείά ἀΐ σἀὐεῖβες ἐσ δὲ ἰοτοῖν Σ 30 αμά 
δφίνείά ἐο δέκα νεορ ἐλον σἰρά. 

᾿Βε τῆς Κίηράοπι οὗ Ὠεδάνεη ἰδ 
ἾΙκαὸ υηΐο ἃ πιδῃ Ζαὲ ἐς ΔΠ 

49. .α]] γεοοξυε απ ῥωπάγεαοϊά.} 851. Ματκ 
δηὰ 81, ὺχς δἀὰ ἐπ ἐδὲς ἐέηιο, τ π15. αἰνἀϊην 
ἴδε Ῥτοπιῖβα ἰηΐο ἵἴνο Ῥαγίβ, (ς ἤγϑβί σοϊδιϊη 
ἴο 1Π18 ψοτγ]ὰ, τῆς βοοοηὰ ἴο (ἢ6 ννοτ]ὰ ἴο 
ςοῆθ. ϑ8ῖ, Μαίδον οπιῖβ ἴἢ6 δῦονε ννογάϑ, 
Ὀυΐ ΟΥ̓ υδίηρ ἵἴννο ϑεραγαΐε νεσβ, γεείυς δηὰ 
ἐπδογὶὶ, Ἦδ ΒΟΘΠ8 ἴο ἹΠΊΡΙΥ δοῦλα (5 ποῖΊοη 
Ὀεΐννθοη [Π6 ἔννο γεννασγάβ, δηά ΠΥ νναΓΓΔ (5 118 
ἴῃ υηἀογβίδπάϊηρ 8 ἰδηριαρο ἰῃ [ἢ6 5816 5656 
8ἃ5 [παῖ οὗ [ῆ6 οἴμον Ενδηρε ιϑῖβ. ΤΒΟΓΕ 18 [ΠΟ Γα- 
ἴογε, ῃ0 στουπά ἔοσ ἀϊβοονεγίηρς (τὰ ΜΕ 
ἃ ἀἰδογερδηςυ δεΐνεεη τς δοςσουηίβ. ἢς 
ΤΑΘΔηΐρ ΟὈΥΟΟΒΙΥ 18, (α΄ δὰ ἴῃ ΟἸ τσὶ 
δγίηρβ ἴο [Π6 ὈΕΙΙΕΥΘΣ ἃ ὨΔρρίπθ55 ὀύδη ἴῃ 115 
ἴδ ψνῆϊς ἢ ΔΓ οὐ ννεῖἢβ ΔΠΥ ἰεηροσαὶ 1058 
δηδυγοά ἔον Ηἰ5 βᾶκο, δηά [παῖ Ο γίβί Η ἰπλϑεὶ 
Ὑ11 τρογα [μδη ΣΟΡΑΥ͂ βυςὰ 1ο55. ((ί. Μεῖί. 
ΧΙ. 49; 1 Τίη, ἱν. 8.) 

(ΡΟΣ δην διμάγεδοϊά, Οτίροη δῃὰ ἵνὸο Μ55, 
ΓΤ Δρτοοῖης πνἢ ἷπι, μάνα »απ οίά. 

80. Βυΐ »ιαηγ δαὶ γε ἥν, ἢ Τῆς 
ἀἰϊνϊβίοη οὗ ομδρίουγβ μοσὸ ἱπίογτιιρίβ τῆς 56ῃ56 ; 
ἴου 1ἢ15 γεῦβα βεσνεβ ἴο ἰηϊγσοάυοσε ἴ6 ΡῬΑΓΆΡ]6 
οὗ ἴδε ἰαθουγεῖβ δηὰ 15 1}πιϑιγαϊεα ὉΥ ἰζ. 

ΟΗΑΡ. ΧΧ.---τ-τό. ΡΑΒΑΒΙΕῈ ΟΕ ΤῊΒ ἴ,4- 
ΒΟΥΚΕΙΒΒΊῚΙΝ ΤΗΕ ΝΙΝΕΥΑΚΌ. 

ΤΟ βρίΠυ4] ππϑδηΐηρ οὗἁ (μἰ5 αἰ βίου ρᾶγα- 
Ό]6, ΠΟ Ὦ 8 τεοογάοα ὃγ 51. Μαῖίξζιηονν ΟὨΪγ, 
Ψ1}} ΒῈ ἀϊδεουβθοά αἵ ἴῃ δηὰ οὗ [6 Ἑσδμαρίογ. 

1. 1δὲ ἀἰϊηφάογι οΥἹ δεασυεπἢ 1. ε. (86 
ΕΟ ιγιβείαη Οἤυγοβ οἡ φαγί. (866 δῦονε οἡ 
οἰ. χίχ. 23, δηά {Π6 τεΐδγεησαβ σίνθῃ ἴΠθγα.) 

ἐαγίγ ἐπ 1δὲ "πογπίπ)] Οτ. ἅμα πρωΐ. 
ἼΤΠΙ15 τηϊδῖ ῥσγοῦδῦγ πογὸ 6 υπάογβίοοα οὗ 
ΒΙΙΏΓ56, 88 σοι θηςίηρς [ἢ6 ἔγβί ποὺγ οὗ [86 
ἀδγ ; ἰδουρὰ ἰξ ἰ5 ἢοῖ σοτγτοςῖ ἴο 54Υ, [μδ΄ πρωΐ 
ΠΌΡΕ ΤΏΘΔΠ8 8:1ηΓ156 43 ἃ ἤχεα ροϊηξ οὔ ΕΠη6. 

δὲ ννογὰ ΠΊΑΥ ἀδηοῖο ΔΩΥ ρατί οἵ [Π6 ἔογθῆοοῃ 
(5εε ΤΤΒΕορἢγαϑβίι8, ὁ Εσδρτη. ἡ ν. 15, 9), (Βουσῇ 
(ἢ οοηΐοχί ΠΕΓΕ, 48 ἰῇ Μασκ χὶϊὶ. 21ς, 566 Π18 ἴο 
ἢχ ἴἰ ἴο 6 θεξίπηΐηρ οὗ {μὲ ἀΔΥ. ὁ. ἐ. δυηγῖϑβα. 

2. Απά δε νγεηΐ ουὖῦ ἅδους τὰς τα ϊγὰ ἐς κα 
δου, δηα βὰν Οἵ δγβ βίδπαίπρ [416 πῃ ὀνμοῦ, 
τῆς πιδιϊζεῖρίδοε, αἤγον ἔς 

. ἅ. ΕΣ 

4 Απά 538.4 υπίο τπθηὶ ; Ὁ γε 4150 μὰ σμβεφ 
ἰηῖο τε νἰπογαγά, Δῃ 4 ννῃδίϑοενενγ ἰδ κι αεραν 
Πρης 1 ν}}}} σῖνε γου. Απά τπεγ ννεηῖ 2 την. 
ἘΠΕΙΓ νΥΑΥ. 

5 Αραίη ἢ ψψεηΐ οὐἵ δὔῦουϊς τῆ 

Ὡ. ἃ βέπηγ ἃ Ὧω7γ.1]ὺ ΤὙῆῃο Ἀοπιδὴ ἀδηδσγίι8, 
ογα (γδηβἰδίεὰ ἃ 17, ὙΔ5 64}4] ἴο δδουΐ 
84. ΕΠ 5) (566 δῦονε οὐ ςἢ. χυ]!. 23). ΤῊ 5 
νγὰ5 ἴῃ6 υ50.4] ῬΑΥ οὗ 4 Κοχϊηδη 50] ἀΐθσ δἱ (δὶς 
{πιὸ (566 Ταςϊζυ8, Απη.,᾽ ἱ. 17). [ἢ (6 Βοοκ 
οἵ Τοῦϊξ ν. 14, [86 Οτεοκ ἀγδοΐπηδ, νυν ἢ ννᾶ5 
δῦουϊζ [Π6 βᾶθ νδῖιθ 845 ἴπ6 ἀθῃδλγίιβ, ἰ5 
τιθηπΠοηθα 85 ἴἢ6 δι ννᾶρξεβ οὗ ἃ ϑεγυδηῖ. 
Τπμαΐῖ [86 ρῬαγτηθηΐ ννὰ8 [6 γὰ], γεραγὰ θείης 
μβαά ἴο [πε σδῖιιε οὗὨ τποηευ δἵ [8 {{π|6, 
δε6. Οτὔτάϑνει, “Ραγαῦ θ5,᾽ νο]. τν. Ρ. 332. 

8. αὐομί ἐδε ἐῤίγά δοιγ. 1. 6. ἂἃἴ ΟΥ ὨΘΔΓ 
(ὃς οηὰ οὗ ἴδ6 τηϊγτὰ ΠΟΙΓ, 85 ΔΡΡΘΑΓΒ ἔσοῖῃ 
ὙΕΙ͂ΒΕ 12. ΤὨ18 σΟΥΤοβροηάβ ὩρΡρσγοχιπηδίοὶυΥ ἴο 
9 Ο᾽εἰοοῖϊ ἴῃ {6 τηογηΐην, δηὰ {πὸ ὀϊδ, οἵ, 
δηὰ τἰἰἢ ΠΟΙ, ἴο 12, 3,) δῃηὰ ς, ἀπὸ υρτουδεν δ 
ΤΠἼδ σοστοβροπάθηςο, οχοερί δ ποοῇ, 5 ΟὨΪΥ 
ΔΡρσοχίπηδῖθ, Ὀθοδιι8ε ἰη [15 αἀἰνϑίοη οὗ Βοιτ5 
(6 ψοὶο ἀΔΥ, ἔγοπὶ δυησίϑε ἴο ϑυηδβεῖ, τνᾶ5 
ἀϊνίἀεαὰ ἱπῖο ἔννοῖνα δαὶ ρμασγίβ, νος οὗ 
οοῦγθα τνουϊὰ Ὀὲ οὗ ἀϊβογεηΐ Ἰεηρῖῆ8 δἱ 
ἀϊδογθης {{π|ὲ5 οὗ ἴε γεᾶγσ. ΤῊΐβ αἰνίβίοη, 
ὙΠἰςἢ τνᾶ8 Οὐ ΡΊ ΠΑ Βαῦγ]οηίδη (Ἡετοάοί. 
1ϊ. 109), δηὰ αἴεογιναγάβ δάορί δὰ Όγ ἴ8ς Οτθοῖβ 
δηᾶ ΚοΙΊΔη5, ΠΊΔΥ ΡΟΞ5Ό]Υ ἴδνε Ὀδοη Ἰοάσηῖ ΟΥ̓ 
(πὲ Ϊετνϑ σὴν [6 ΒΑὈγ]οηΐδη σδρεϊνγ. ΤΟ 
ἢγϑξ χηθηζίοη οἵ δὴ ΠΟΙ, ἰῃ δοσιρίυγε 15 ἴῃ 
4816] (ἰϊ. 5, 15, ἰν. 19, γ. 5). 1’ ννὲ ϑῦρροβε 
[Π6 5βεᾶϑοῃ Τοοηζοιιρ αῖοα ἴῃ ἴα ραγδῦϊς ἴο ὃς 
ἴπε βαπὴθα ἢ τὲ δὲ νυν οι 11 ννᾶ8 βροΐϑῃ, 
ὁ. δ. ὨΘΆΓ ἴῃε νϑγδ] δαυΐηοχ (οη6 οὗ ἴδ υϑυδ] 
56 430η58 οὗ ἰάῦουγ ἰῃ νἱπογασγάϑ; 5εεὲ Οὔ βινοὶ,, 
“ Ῥασαῦ θβ, ἵν. Ὁ. 323), ἴη 6 Ὠουγβ ΒεγῈ σηθη- 
Ὀοηεα ν»}}} πραυὶγ σοἰποιάθ ἢ (6 τοάογῃ 
αἰν ϑίοηβ πηοηςοηθά δῦονα. 

ἐἄε.}ὺ ὙἸμὶ5 νοσγὰ ἰ8 οὐαὶ ΌΥ πιοβῖ 
δάἀϊῖοτβ : Ὁ ἩΠΟΙΒΟΓ ὌΧργεββοὰ οσ ποῖ, ἰξ ἰ5 
ἴο Ὀ6 υπάοτειοοά. Ε΄. (.(6. ; 

4. «ευδαϊοευεν ἐς γι ΤῊΪ5 δηά ἴδε ᾿δΐον 
ἰσγίπρϑ ἀγὸ ἀἰϑιϊηρι ϊϑῃοὰ [6 βγβῖ, Ὁ. 186 
αςϊ [μδῖ ἢο ἀεῆηιϊῖο 801 18 ἡδηοα 43 ννᾶζ68. 



ν. 6---τ6.] - 

δἰχίῃ δηὰ ηἰπιῆ δου, ἀπὰ ἀϊ4 [|Κε- 
νν]86. 

6 Απά δϑουῖ τς εἰθνθητῃ ουγ ἢς 
τνεηΐ οὐ, Δηά ἐουπά οἴδεῖβ βϑϊδπαϊΐηρ 
1416, Δη 4 5βαιἢ ἀπο τπεπὶ, Υ̓ὮΥ βίδπά 
γε Ποῦ 411 τὴς ἀδγ 1ά]ε 

7 ΤΉΘΥ 847 υηΐο Πΐηι, Βεσδιιϑ8 πὸ 
τδῃ ἤδλίῃ Ὠϊγεα υ8. ΗΕδδ 5841 υπῖο 
{πεπι, ο γε [80 ἰηΐο 1ῃς νἱπεγαγά ; 
δηὰ νυν ηδίβοανον 18 τρῃς, ζἠαὲ 5}.8]} γε 
τεςεῖνε. 

8 8ο ψΠεη δνθη νγᾶβϑ Ἴοπις, ἴδε 
Ἰογά οὗ τῆς νἱπεγαγά 84:1 ὑπῖο ἢΪ5 
βίενγαγαά, (0411 {πε ἰαδουγεῖβ, δπὰ ρίνε 
τπεπὶ ἐλεεῖν ἢϊγα, θερίηηΐηρ ἔτοαλ τῃ 6 
ἰδϑὲ απῖο τῆς ἢγϑῖ. 

9 Απά ψῇεπ {ΠΥ σδπια τῆδί τυέγε 
λίγα ἀδους της εἰενεητ που, ΠΕ 
Γεςεϊνεά ΟνΟΓῪ πιδη ἃ ΡΘΠΠΥ. 

1. Βυὲῖ ψῃεη τε ἤγβῖ σδηλε, ΠΟῪ 
ΒΌΡΡΟΞΒΘα (Παίς 186} βδῆουϊά ἤδνε τε- 

7. απ «υδαϊποευνεν, 6.2] Τΐ5 εἴδυδε ἰ5 
οπ το ὃὉγ ἰαΐς εὐϊογβ, [ΟΠ] οσίης δὲ ΒΏ1,Ζ; 
Ὀυῖ ἴἱ 15 διρροτγῖδα ΌὉΥ οἵἴμοες Μ55 οὗ μιρὴ 
ΔΌΓΒΟΥΥ δηά ὉΥ τηοβί δηςίεηϊ νογβίοηβ. [{ 15 
ποῖ ᾿Πκοῖγ ἴο πᾶνὰ Ὀέθη ἱπίεγροϊαϊοά, Εὶ, α. Ο. 

8. ευὐδέη ευέη «υα: εο»6.1 ΑἸΊΒΕ εἷοβε οὗ [86 
121} ΒΟυΓ, αἵ βιιηϑδεῖί. Ασςςογάϊηρ ἴο ἴῃς Μοβαῖὶς 
1,3» ἴπ6 νᾶξεβ οὗ ἃ Ὠιγοὰ βεγνδηΐ ννοσγὲ ἴο Ὀὲ 
Ῥαϊὰ δεῖοσεο ηἰρῃς (μον. χίχ, 13; θυ, 
Χχῖὶν. 15; ςἔ ΤΟΙΣ ἰν. 14). 

18. Γγίοη δ] Ἑταῖρε. ΤῊΐ5 ννογὰ ἀοεβ ποῖ 
ὨΟΟΟΒΔΑΥΙΪΥ ἸΡΙΥ ἃ δ ΘΠΟΪΥ ἔδοϊηρ ἰονναταβ 
(086 ρΡοΐβθοὴ δαάγοβϑδεῦ. [1 18 ιϑεὰ δχαίῃ 
(οἰ. χχὶϊ. 12) ἴο 186 γυεδῖ ψῆο δᾶ ποῖ ἃ 
νοδαϊηρ καιτηθηῖ, δηά ἰη οἷ, χχνὶ, 50, ΟΥ̓ ΟἿΓ 
Ἰμοτά ἴο [υἀ45. (ΑἸέοτά.) 

14. γο {ὁ «υαγ) ΤὨΐδ Ἔχργεβϑίοη “ Βαγαϊῃ 
ἀεποῖεβ (45 506γ ἴῃ ἢἷ5 ἤγϑί δα! 0) χρυ ϊβίοη 
δηὰ βεραγζγδαίίοη ΠῸπὶ ἴδ 6 Πουϑοῃο ον δηά ἢ 15 
ετηρουπιθηΐ: ἰξ 18 ΒΕγῈ ΟἿἹΥ ἃ ᾿ψοσά οὗ σοιγδ6, 
ςοπηπδηάίηρ δἰπὶ ἴο ἀο ννβδῖ ἃ ραϊὰ ἰδθουγοῦ 
πδῖυ γα! γ μοι] ἀο." (ΑἸΙοτά.) 

156. 1» ἐδίπε ἐγε ευ ἡ 1.ε. ατὶ ἴβου οηνΐοιδ 
“ ἘΉΥΥ ἰ5 Ἔὐεῦ βροόίθῃ οὗ 85 ἤιηιϊης 115 ἘΧργοβ- 
δίοη ἔγοιῃ ἴῃ εγὲ : Πϑιῖ, ΧΥ. 9; 1 ϑ88π|. ΧυἹῇ. 9 

«ὁ 5848} εγεά Τ)αν!ὰ ") ; τον. χχῆϊ, 6, χχυ δὶ. 22; 
οὗ. ἰν. 7; Εςοΐυ. χὶν. 10, χχὶ. 13; Μαγκ ΥὙἹ"!. 

21; ἱπάεϑ, [8ε νγογά ἐπυξαξα ΒΑΥ8 88 τωι ἢ, 
Ὀεΐης, 845 Οἴσογο οὔϑετνοϑ ( Τ υ5ς.᾽ 1]. 9),. ἃ ὨΪπ15 
ἑπίμεηο ζοττυηᾶτὰ Αἰϊοσί8. ὍὕΤῆδ ΘΧργοβϑίοῃ 
δϑοῖῃς ἴο ἴδνο [15 οὐ σίῃ ἴῃ ἃ Ὀε]οΐ, οπὸ οὗ (ἢς 
νυϊάοϑὶ βργοδὰ ἰὴ [86 ψου]ά, οὗ ἴΠ 6 ἐγε δοίης δ0]6 
ἰορυϊοστη ροϑιξίνε ρονγεῦϑ οὔτ βοηϊοῖ, ΤΉ 8, 
1 Οτοοκ, [86 ὀφθαλμὸς βάσκανος δηά βασκαί- 
νειν; ἴῃ [1Δ]|14η, [6 πλλ] σοῖο; ἴῃ ΕΤΕΠΟΒ, 

51. ΜΑΤΤΗΒΡΥ͂. ΧΧ. 

ςεἰνοα πιοῖε ; δηά {πε ἰἰκονίθα γε- 
ςαἰνβα ἘνεσΥ πιδῃ ἃ ΡΘΠΩΥ͂. 

1: Απὰ ψἤδη {ΠΥ ἊΨ τεςεἰνοά 
11.) ΤΏΔΥ πιυγπιυτγεά ἀρδίηϑὲ τη ροοά- 
τλλη οὗ τῆς ἤοιι86, 

12 ϑαγίηρ, ὙΠεδα ἰδϑὲ 

τηδάς {ἢ επὶ δαυ4] υπῖο υ3, ψν Ὠοἢ ἤᾶνε 555. 
θοῆς τῆς δυγάδη 4η4 ἢεδὶ οὗ τῇς 
ἀΔγ. 

11 Βυῖ ἢε δηβινεγεά οης οὗ {Πεπὶ, 
Δῃἀ 5414. Επεπά, 1 ἀο τπδε πὸ ψτοηρ : 
ἀϊάβε ποῖ ἴἢου ἄρτθα ἢ πιὰ ἔῸγ ἃ 
Ρεπηγὶ 

14 ΤΆΚςε ἐλαὶ τιῖϊπα ἐς, ἀπά ρῸ (ὮγῪ 
ΨΨΑΥ: 111 ρσῖνε ὑηζο τἢ18 ]Αϑῖ, Ἄνθη 
ἃ5 ᾿ηῖο ἴΠ6ε. 

Ις 8 ἴἴ ποῖ ἰδννίιιὶ ἔοσ πὶὲ ἴο ἀο 
νῆας 1 ν}}} τ πλὶπα οὐ ἡ [58 
της εγε εν], θεσδιιβα 1 δὰ ροοά 

16 ϑο τῆε ἰ48ὲ 5}Π4}} θὲ ἢγβῖ, δπά τος 10. 

[86 πιδυναῖβ--Ἱ] ; Ρογβὶι5, υγεηΐθβ οσυ]οβ. (866 
Βεοκοῖβ "ΟΠ Αγ ΚΙ 68, νοὶ. 11. Ρ. 291.) Ὗνο δυὸ 
οἡ ἴδε οἴμεγ Ββαηὰ ἴδε ἀγαθὸς ὀφθαλμός, “ἴδε 
ἀπετυἀρίῃρ Ἔγο" (Εςο]ιδ. χχχί! (χχχυ.) 10). 
-- ἰϑῆορ Ττεηςἢ, 

δεεσισε 1 κατε φοοά} 1.ε. Ὀδοᾶυδα ἴ ἅπὶ 
1ἰθογαὶ, δηὰ κίνε ἴο οἴδβεβθ τόσα [ΠΔη (ΠΟΥ͂ 
μανα δαγηθά. 

16. 80 ἐδὲ ἰαεὶ “ῥα δὲ γι, 67 1 νε 
ΤῸ ἴο υῃάογείδηἀ ἴπε86 ψγογὰβ δοοογάϊηρ ἴο 
[π6 τεγα παγγδαῖίΐνο οὗ ἴ86 ραᾶγδὺῦϊς νβουῖ 
Τεαίδσθησθ ἴο ΔηΥ͂ ἔπγῖθεγ δρρὶἰοδοη, τἰοὶσ 
Πδῖυγαὶ ΠΠΘΔΏΙΏΡ 56 θη5 ἴο 6: “ἴδε ἰδϑὶ (ῃ 
Ὁ π|6) 58}|4}} Ὀ6 858 ἴϊππε ἤγξί, δηὰ ἴῃς ἢγϑί ἃ5 ἴ 
ἰλϑι,᾽ 2. ε. (ἢ Ιαϑῖ 588}} θ6 γαϊβϑεὰ ἴο δὴ δαυδὶ 
σὰ τῃς ἢγοῖ, δηὰ {ευπεεηηἘθ}}}) (86 ἤχει 
τοἀυςοα ἴο δὴ δαυλὶ νπἢ ἴῃς 1αϑῖ---ἰῆς 
ννογάϑ 3γε δηὰ αεὲ Ὀεΐηρ υπάογεοίοοα 5 ΓΡΙΥ 
οὗ ἴῆε ὕπις οὗ εἰσίης. Νοιπίης ἰ5 βαϊὰ ἴῃ τη 6 

016 οὗ δῃ Ὄχοβδηρε οὗ ρίδοςβ, οὗ τῃ6 1δϑὶ 
ἵηφφ Ρρυΐ αδουε ἴῃ6 ἢγϑῖ δπὰ ἴῃς ἢτϑὶ δείοευ 

1 Ἰα5ϑῖ ; δηὰ βυςἢ δὴ ἰηϊογργείδο τροσθουοῦ 
εΕἶνοβ δῇ διηγδίσιουβ τηοδηΐηρ ἴο [δ6 [6 ΓΠ5--- 
{πε τνοσὰ 3“: ανίὴρ ἴμε ἀου]6 τιθδηίης οὗ 
εαγἰιεεί ἐπ ἐριθ πὰ ῥίσδεεὶ ἐπὶ γεαυαγά, ἀηὰ ἰαοὲ 
ἴῃ ἰκ πδηηοῦ σηδδηΐϊης ἐπίσὲ ἐπ ἐπι δηὰ 
ἰοαυεὶ ἐπ γεαυαγά. Βαϊ [πε οχδοῖ ᾿ηίοσργο- 
ἰΔίϊοη «ςαπηοΐ 6 ΠΥ ἀοιοτταιηοὰ {11 (ἢ 6 
βρίυλ] 8458 νγὲ]] 45 1ἴῃ6 {ΠΠῸΡᾺ] ϑεηβ6 οὗ 186 
Ρδγδῦϊο [25 Ὀθθη Ὄχδηλι θά. 
ὃν νιααν δὲ εαἰϊεά, δε... Ὑλάβθε νοσὰ5 ἄγε 

οτητἰοὰ ἴῃ βοπῖς οὗ ἴδε οάεϑσὲ Μ58 δηά ἴη 
Βοπη6 δησίοηϊ νεσβίοῃβ. ὙΤΒΟΥ ἀγα ποῖ ᾿ἰκοὶγ 
ἴο μᾶνο Ὀδθη αἰγοςῖΥ ἰπβοσίεα ἴῃ [Π6 τοχὶ ἔτοπὶ 
οὗ, χχὶϊ, 14) Βογα {ΠΕ ΟσσυΣ ἰῃ ἃ τΟΙΔΙΪΥ 
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᾿ἢδνα  Οτ, ἅσον 
ψτουρμς δμῦ πα που, ἀπά που ἢᾶϑζ δα σαν. 



1ο8 

Ἁ Μαϊνῖΐς το. 

ἴχκε τ8. 
ἍΙ. 

ἦ ἸοΒη 18. 
42. 

δ Μεῖς το. 
35- 

τῆς ἤγϑε ]ϑῖ : [ὉΓ πΊΔΠΥ ὃς 01]1εἀ. δὺῖ 
ἔενν σἤοβθῃ. 

17 ( ἐΑμπά 7εβιὺ5 ροΐπρυρ ἴο [ετὰ- 
8416 πὰ ἴοοΚ τς ἴνγεῖνε ἀἸ5ς1ρ]ε8 ἀραγῖ 
ἰῃ τε ννᾶυ, Δπ4 8414 υηΐο {ἢ δὶ, 

18 Βεἢο]ά, νγε ρὸ υρ ἴο [ειβάϊετῃ ; 
δηὰ τῆς ϑοη οὗ πηδῃ 3}4]} θὲ θεϊγαγεά 
υηἴο τῆς Τἤϊεῖ ργεϑῖβ δηὰ υπῖο τῆς 
βογθε8, δηά {ΠΘΥ 541} σοπάδπιη Ὠϊτὴ 
το ἀδαιῇ, 

1Ι9 ᾿Απά 5}|4}} ἀεἰϊνεγ ἢἰπιὶ ἴο τῆς 
(ὐεμα 68 ἴο πιοςοῖ, δηά τὸ βοουγρα, 
Δηἀ ἴο οτος ἡξΐγι: δηὰ τῆς τπιγὰ 
ἀδγ ἢε 5}}8]] τίβε δρδίη. 

20 ΦἘἼΠεη ολῆς ἴο πὶ (πε 
πιοῖπεῦ οὐ Ζερεάεε᾽ 5 ΤΠ] άγεη στῇ 

ἀἰβογεης οοπίοχι, θὰ ΓΒΕΥ ΤΊΔΥ ΡοβϑΟΪΥ πᾶνε 
ἃ τηλγεῖπαὶ σοπηθηΐ ἴτοπὶ [μδί ῥίδος, 

τ] οἢ Ὀοολπιθ αἴεγννγαγὰ5 Ἱησογρογαῖδα νυν 
(Π6 ρῥγεϑεηῖ ἰοχί, [1 18 016, Πονσουοσ, [δὲ 
(ΠΕΥ ἃζὸ ρατί οὗ [6 οὐἹίηαὶ τοχί, οπιϊτοά οἡ 
δοοουπηΐ οὗ {πεῖν αἰ ἤ συ ΕΥ̓ δηὰ ἀρράσθηϊ ἱποοῦ- 
αἰσίθηςοΥ̓ ψἹ ἢ ἴδ ΣΘΏΘΓΔΙ ἴσῆοΣ οὗ 1π6 ῬΑΓΔΌ]6. 
ϑυρροβίης ἴδοπλ ἴο 6 ρφοηυίηθ, (ΠΟΥ͂ ΠΊΔΥ͂ 
ρεγθδρϑ ὃς ἱπίεγργεῖεά (νν Μέγετγ) 45 πιεδῃ- 
ἴηρ, οὐξιοὗ τηΔηΥ ολ]]δα, ἔδνν ὑπ} τεσεῖνο ἃ 
βροςΐδὶ τονναγά ; [86 πηδ) ΟΣ Υ͂, ἐνεη οἵ (ἢς ἢγϑὶ 
(Δ]]1οἀ νν}}} Ὀ6 ΟΠΙΥ οὐ δῃὴ 6404} }7 ἢ ἴῃς 
λϑῖ. [Ιἢ οἷ. χχίϊ. 14, ΠΟΥ͂ 86 6πὶ σαῖβοσ ἴο 
ἰπαϊςαῖο ἴῃς δηξῖγε σε)εςίίου οὗἁἉ ΤΊΔ ΠΥ, οὗ νυ ΠΟ Β 
ΠΟγΟ 18 πὸ ἀδςοϊϑὶνε ἰηἀϊεδοῃ ἰη ἴῃς ὑγεβϑεπῖ 
Ῥαγδῦϊο. (ΤΉΕΥ ἃγε ἴουπὰ ἴπΠ Μϑ58 οὗ Βίρῇ 
Δ ΠΟΥ, δηὰ ἰπ 411} νογβϑίοηβ Ὄχοθρθης (ἢς 
(ορᾷς «ἀηὰ ΑΕἸδΒιορίδη. Ε. Ὁ. 6.) 

17-|9. ῬΒΕΡΙΟΤΙΟΝ ΟΡ ὨΈΑΤΗ. 
17. χοίηφ κῷ Ιο ϑεγιραίονι.) ὙΒεβε προγε8 

ἰηάϊςαῖθ τ 6 {πὴ αἴ νης ἢ ον 1,ογὰ ογοβϑοά 
[6 [ογάδῃ οἡ Η5 ἰδϑῖ Ἰουγηεῦ ἴο [Ὀγυϑδίθπι. 
ΤΠ ράγαῦϊο οἵ ἴῃς ΓΔὈΟΌΓΟΙΒ ἰῃ ἴῃ6 Ν]η6- 
γα, 45 ΟΥ̓εϑνε}] τοπάγκ8 (᾿ Π)155.,᾿ νοὶ]. 1]. 
Ῥ. 543), 18 τῆογε ΠΠκοὶγ ἴο ἢᾶνὸ Ὀδεη βροκθϑη ἴῃ 
Ῥεγχᾶ, νοΐ ννᾶβ τὶς ἴῃ υἱηογαγάβς, [ἤδη ἴῃ 
(86 ρἰδίη οὗ [τσ μο νβογα ΒΕΓ νοῦ ΠΟΠα. 

18. Βεῤοίά, «ὐό σοὸ ωῷ, δ΄.) τοτῃ οἢ. ΧΥὶ. 
21 ψν»ὲ ἰοάσγῃ [δὶ οὔὖῦ [οτὰ, ἀυσγης ἴμ6 ἰαϑὶ 
γοδγ οἵ Η8 στη η!ϑίΓΥ, γερεαΐθαϊυ ννασιεά Η!5 
ἀἰΞοῖρίε58 οὗ Ηἰβ ἀρργοδοϊίηρ βυβεγηςβ δηά 
ἀοδῖ δηά τεβϑιγγοςῦοη (ΟἾ. χυὶ. 22, 23, 8 ἃ 
Τοςοσὰ οὗ οὔθ ϑιςῖ νᾶγηηρ. Τῆς ῥγοϑοηΐ 
Ρᾶββϑᾶρε 18 δποίπου, πιογὰ τηϊπυῖς δηά ἀδδηϊα 
835 {86 {πη οὗ Δοςσοιιρ 5ηλθηῖ ἀτὸνν ΠΣ ἢ. 

ἐξέ ο βγίοσίς . . . . σογίδει. 866 οὐ (ἢ. ἰΐ. 4. 

ἐδέν “ῥα]] εοπάεηερ δὲγῃε 1ο ἀφαὶ δ.}1 ΤΒουΡΏ 
[86 ἀςείιι8] βεπΐθηςθ νγὰ5 ργοπουηςοά ΌΥ Ρ᾿]δῖα 
(ἔμυκὸ χχὶϊ!. 24) Ὁ νγὰβ δ ἴῃ6 ᾿ηϑιρδύοη οὗ 
τὴς [Θννϑῃ δυο 65 (566 ΟΠ. ΧΧΥΪΪ. 20), 80 

51. ΜΑΤΤΗΒΨ. ΧΧ. ἰν. 17---23. 

Πεῖ 80Π8, Ὑγογβἢρρίπρ λέσι, ἀπά ἐε- 
βιγπρ᾿ ἃ σετίδίη τῆϊηρ οὗ Ὠϊπι. 

21 Απάὰ δε 8414 υπῖο ἢεγ, Ὗῆαϊ 
τε του ὃ 886 54(ἢ αηἴο Ὠΐπι, Οτδηῖ 
τπαῖ τΠ686 ΠΥ ἴγγχο 80η8 ΠΙΔΥ 8ϊ1ἴ, [ῃ 6 
οης οὐ Τῇγ πρῇϊ ἢδπά, δπά ἴῃς οἵπεῦ 
οη ἴδε Ἰε, ἰῃ τὴγ Κιπράοηι. 

22 Βυῖ Ϊεϑὺ8 δηϑνυγείεὰ δηά εἰά, 
Ὗς Κηον ποῖ ννῆδῖ γε δεῖς. ΑτἊ γε 
ΔὉΪῈ ἴο ἀσίηκ οὗ ἴῃς οὺρ ἔμπας 1 5}}8]} 
ἀτηκ οὗ, ἀπά ἴο δὲ δαριϊΖεά νγνῖἢ τπε 
Ὀαριίϑηι τῆαι 1 δὰ δαριζεὰ σὺ 
Ἴ ΕΥ 847 υπῖο Ὠἷπι, ΝΥ ες ἅτε δῦ ]ε. 

22 Απὰ δε 9841 υπῖο τε, Ὗς 
86|8}} ἀγίπκ ἰπάεεά οὗὨ ΠΥ ουρ, Δπἀ ὃς 
ὈαριΖεοά νυνὶ} τῆς Ὀαρείϑηι τηδῖ 1 δηὶ 

δὰ {Ποπιβοῖνεβ αἰτεδάγ ραβϑεά (6 58Π16 86 ῃ- 
ἴδηςε [ἰὴ {πΠ6ῚὉ οὐγῃ σουποὶϊ, ςἢ. χχνὶ. 66. 

120-128. ΚΕΟΌΕΒΤῚ ΟΡ ΘΑΙΟΜΕ. 

2Ο. ἐῤὲ "ποέδεγ.)] δῖ πᾶπιὲ νγᾶ8 ϑδϊογησ, 
ἃ5 ΡΡΘΟΔΓΒ ἔγοπὶ σοι ρασίηρ οἷ. χχυὶ!. 56 νυῖῖἢ 
Μαῖκ χυ. 4ουθ. Ηδσ ῥργόβοηςθ 5 ποῖ πλθη- 
ἘὈοηοά Ὀγ δι. Μαγκ, θυϊ 85 8ῆς τυδάς [δ6 τὸ - 
υοϑὲ ἴη οοπἰιποίίΐοη ]Π ΠΟΙ 8οὴ5 δηὰ ἰῇ 

πεῖν Ὀ6ΠΔ]}, [πῃ 6 οπη βίο ἀο65 ποῖ δπιοιιηΐ ἰο 
ἃ ἀἰἰϑοσερδπογ. 

ΔΊ. Ογαπὲ ἐδαὶ ἰδέιε, 45. ὙὍὙπδ 80ηβ, ἰῃ 
ςοπηπιοη ἢ ἴῃ6 οἴδμεῦ ἀϊβςοιρίο5, πβα Πεοαγὰ 
οὔτ Ἰμοτάΐβ ῥγοπηϊϑε ἴο ἴποβες ττῆο παὰ [0]- 
ἰοννεὰ ΗἱἰΪπὶ (οἷ. χῖχ. 28). Α5 ἴνο οὗ {πὲ 
ἘΘΡΘΟΙΔΙΥ ἵανουγοὰ δπιοηρ ἴΠ6 ἀϊ5οὶρ] 65, [ΠΕΥ͂ 
ΕΓ οπ]οϊἀεποὰ ἴο σϑαιιεβὶ βρεςοὶδὶ βοδίβ οὗ 
ΒΟΠΟῸΓ δπιοης ἴΠ6 [ΠΣΟΠ 65 Ῥγοπκἰβοά, 

ΔΩ. 7ὲ ἔποευ ποὶ αυὐδαΐ γε α«Δ Υε Κηον 
ποῖ {πὶ δῖ γε δ8κ 25 ἃ ρἷδος οὗ ποηουγ 
15. οὔς οὗ βυθετγίηρ αἰδο. ((, 2 Τίπι. ἰϊ. 12.) 

0 ὠἀγίπα οΚ ἐδὸ εμρ} ΤῊ ἱπιαρεβ οὗ ἴδε 
εἰ δηὰ ἴῃς δαῤῥίσηε ἀγὰ θοΐΒ δρρίιθὰ ὈΥ͂ οὐγ 
Τιογτὰ ἴο Ηἰβ οννη βιιβοσίηρβ; [6 ΤὈΓΠΊΟΥ ἴῃ 
ΗΙ5 ΔΡΟΩΥ͂ ἰῃ Οεἰδβοιίδηθ, ἴμ6 ἰαϊίοσ ἰῇ ἃ 
βαγίης τοοογάδά ὙΠῸ ΓΚς6 ΟἾΪΥ, χὶΐ. ςο. 

6 ΤΠΔΥ͂ ΒΕΓ αρ5 αἰ5Ε συ θη τς ἴννο ᾿πηᾶρο5 
ΌΥ υπάοτβίδηάίηρ (ἢ ΑἸογα) ἴπ6 ες 88 
ἀεποῖίπς με ἰΏπεΓ δηά βρίγιυδὶ ὈΪΘΓΠ 658 
ΤΕΒΟΙΏΙ ΙΗ; [Π6 ΔΡΟΩΥ οὗἩ {πῸ Τοτὰ Η πιο! , 
δηά {86 ὀδαρέλενι, ἴῃ Ουἴεῦ δοςσοββίοη οὗ ρεσϑβο- 
ουϊίοη δηά {τ|Δ] Τπγουσὰ ἢ σἢ τς πγυδὲ [8885 
ἴο 18 Κίηράοπι οὗ Οοά. ΤῊς Ἰαξϊίοτ, ποννγονον, 
οδῃ ΒΆΓΟΪΥ δε [᾿π|ϊϊοὰ το ἴΠ6 δἰψηϊβοαίίοη οὗ 
εαΐδ (ΑἸξογὰ οἡ 1ὺυκΚε χίὶϊ. 50), ἱπ ψῃϊοὶ 
86η86 ἰἴ νγου]ὰ 6 Δρρ]ςδ0]ε ἴο 8. [4πι|65, ἴῃς 
ἢγϑῖ ΤΠΔΓΓΥΤ ἀπιοηρ (ἢ Αροϑβίϊεβ, θυῖ ποῖ ἴο 
851. ]οῆη. ΤΉ οἶδυϑθ πιεη!οπίπρ {Π6 δδρ- 
Εἰ5πὶ ἴῃ ὙΟΓΒῸ5 22, 23, 18 οὐ ἴῃ ϑοπια οὗ 
ἴῃς οάεδῖ Μϑ5, δηἀ πιδὺ Ροββί ΟΪΥ πᾶν θθθη 
δΌΡΡΙοα ΠΠΤῸΠπι δῖ. Μαγκ χ, 38, σβεσε δὲς Ὠοῖο. 



ὁ ῬΉΪ. 2.7. 

ν. 24---34.} 

θαρεΖοά στ : θυ ἴο 510 οἡ πὴγ τίρῃς 
Ὠδηά, ἀπά οὐ τὴν ἰεξϊ, ἰ8 ποῖ πιίηε ἴο 
σῖνς, δυῖ ἐξ «δαί δὲ γίσεπ ἰο ἐδέηα ἴον 
ψνΠοπὶ ᾿ξ 15 ργεραγεά οὗ τ Εδίδμετγ. 

24 Απμὰ ψῆδη τῆς ἴδῃ Πεοαγὰ “21, 
{ΠΕ τνεῖα πηονοά στὰ ἱπαϊρηδιίοη 
ἀρδϊηϑὶ [ἢ ἴνγο Ὀγαίῆγοη. 
.25 Βυῖ [ε808 ο41|ε τῆεηι «πο ἡ πηι, 

ὅ Ταῖκο τ. Δηα 5414, “Ὑς Κηονν [παῖ τῆς ΡΓΠΟαΒ 
οὔ τῆς (ὐεηῖεβ εχεγοῖθς ἀοηχίηΐοη 
ονεῦ ἴπεπὶ, ἀπά τΠεΥ τηδῖ ἅτε ρτγεᾶῖ 
ἐχεγοῖβα δι Πογ ὑροη τῃδηι. 

26 Βυῖ ἰζ 51.411} ποῖ θὲ 80 δἀπιοηρ 
γου: δυῖ ψΠοβοανοῦ Μ}11 δ6 ρτεδῖ 
ἁτηοηρ γου, ἰεξ πὶ Ὀ6 γουγ πχίη- 
Ἰ5ῖ6 Υ ς 

27 Απά τῃοβοόνεσ ψν}}}] 6. Πδιεΐ 
διποηρ γοῦν ἰδεῖ ἢἰπὶ θῈ γου β8εγνδηῖ: 

,8 Βνεη 8 ἴῃε ἔϑοη οὗ τηδλη σᾶπὶα 
ποῖ ἴο δε πικιίηἰϑίετεά υὑπῖο, δυῖ ἴο 
τ ΠΙβζεγ, ΔΠ4 το ρῖνα ἢΪ5 ᾿ξ8 ἃ γδῆβϑοπὶ 
ἴου τΊΔΏΥ. 

51. ΜΑΤΤΗΕΝ. ΧΧ. 

29 “Απά 248 {πεν ἀεραγίοα ΠΌΠῚ « Μαιῖ το. 
]εὔςῃο, 4 ργθᾶς πιυϊείϊτιἀε [Ὁ] ονγεὰ {δ ικε 18. 

45. ἢ] η,. 
40  Απά, Ὀεἢο]4, το Ὁ] πηδη 

διτηρ Ὺ ἴπ6 νγΑΥ 8146, σῆθη {ΠΥ 
᾿ελγὰ ἰηας [εϑι18 ρδβϑϑά Ὀγ, οπβά ουῖ, 
ϑαγίπβ, Ημλνε τιοτοῦ οἡ 0.8, Ο [ οχά, 
ἐἦομ δοη οἵ ᾿ανὶά. 

321 Απά τε πιυϊακυάς τερυκεά 
(ἤδη, θεσδιδε ΠΥ 8Ποι]4 Πο]ά τῆ εἱγ 
Ρϑᾶσα : δυζ (Π6Υ οτοά τῆς πλοῖα, 5δαγ- 
ἱηρ, Ηλνε πλεοῦ οὐ 8, Ο [οχά, 
ἐδοι ϑοη οὗ Πανὶά. 

22 Αηά 6808 βϊοοά 81}]}, δηὰ ς4]]ςἀ 
τἢεπι, ἀπά 8414, δὲ νν}}} γε τη 1 
802}} ἀο πηῖο γου 

42 ΤἬἼΘΥ 547 υπῖο ἢΐηι, [οτά, τηδὶ 
ΟΥ̓ ἜΥ65 ΠΊΔΥ Ὀ6 ορεοηδά. 

424 8ο |εϑ0ὺ8 δά σοπλραβϑίοῃ οδ 
ἐδόπι, απὰ τουςμεά τποῖὶγ ἐγεβ: δηά 
ἱπιπιοα δῖον τῃεἷγ αγεβ γασοϊνεα βἰρῃϊ, 
ἀπὰ τον ἐΟ]ονγοά ἢϊπι. 

48. ἐξ “ῥα δὲ σέυεη.) ὍΤλοθα τυογ8. ἅτ 
ποῖ ἴηὴ τῆς τισιν, ἀπ (ἰδ οἶδιιβα ΠΊΔΥ ὃς 
ἸΏΟΓΕ ἰΠΕΤΑΙΥ ἰΓδηβἰδί θα “15. ηοΐ πιῖπε ἴο φῖγε, 
Ἔχοορίὶ ἴο ἴποβο, ἄς. Ομηβὶ ἰ8 [86 ξίνοσ, 
ποῖ, πονγονεσ, ὈΥ̓͂ ΝΥ οὗ ἴδνουῦ ἴο Δ οὔθ 
ΜὯΟ 4518, Ὀυΐϊ δοοογάϊηρ ἴο ἴδε εἴοσῃδὶ ρυΓ- 
Ῥοϑα οὔ [6 Εδίπου. 

44, «υὑεγε »ιουεά «υἱἱό᾽ ἱπαϊσπαξονκ) ὍὌἘῸ 
ἱπάισπδιίίοη οὗ [86 ἴδῃ, 48 νν6]} 85 ἴς σοαυσβῖ 
οὔτε ἴννο, νγᾶ5 οδιιβεα ΕΥ̓ ἴΠ6 8δπ6 ἀεϑίσγε οὗ 
Ργο-σηϊηθηος δηὰ ᾿θδἸου ΒΥ οὗ (Π6 εἶδιπὶ οὗ 
οἴμετβ. Ουγ 1 ογὰ σγοῦυκοβ [Π|58 βρι τὶ 88 Ης 
1ιδὰ ἀοπο θοίοσο οἡ ἃ 5: π}}}2Υ οσσδϑίου (οἰ. χυι]!, 
1), ὉΥ βΒιενίης [πδὲ υΠ ΠΥ, δηὰ ποῖ δι δ οη, 
8 [6 σοπάϊοη οὗ βτοδίηθϑββ ἰη Η]8 Κίπράοῃι. 

428. ὦ γαπσο»ι 70 »παηγ.] 1.4. ἴῃ ἴῃς 5ίοδά 
Οὗ ΟΥ ἱπ Θχοδηρο ΤΟΥ, ΠΏΔΗΥ. ὍΠ6 ΥἹΟΔΙΙΟΙΒ 
σδαγαςῖοσ οὗ οὖσ 1 ογα 5 ἀθδῖ 15 ποσὰ ὈἰΔΙΏ]Υ 
ἀδοϊατοά. Ηἰ5 11πῖ 15 ἴῃς ὑγίοα. ὉΥ νοὶ 
τηδηκίηδ ἀγὸ τοἀδοιηεα ἔγοσῃ [Π6 ἀοτηϊηίοη οὗἉ 
δίῃ δηὰ βρίγίῖυαὶ ἀθαῖθ. ΝῸ 5ἴγθβϑβ οδὴ ὃ6 

ἰὰ ΠοΓδ οὗ δῖ οἷ. χχυΐ. 28, ου ἴδε [οὐ 2227 
85 ἀϊςησυϊϑηοα ἔγοτι αἰ; ποῦ ποοά 1 ὃὈὲ βαὶὰ 
(Παΐ πολλῶν 5 ϑϑὰ ἴοΥ πάντων. ΤῊΘ ἰδλησυδας 
5 ἰῃ βιθδβίδηοσα παῖ οὗ ἰϑαϊδῃ 1111. 12, ΕΓ 
[Πς σοηῖγαϑε 18 τλ γ ον θοΐνγεθη Οἤ γῖϑε 85 οὔα 
δηὰ τηδηκίπα 848 ΤΩΔΗΥ͂, ]Ππουϊ ΔΩΥ͂ τείδεεηοο 
ἴο 4 ᾿ἰπιὶϊξ οὗ [δ ἀπε ἐθὰ 

49. α: ἐδὲγ ἀερβαγίε.} Τῆδ οπίγαπος ἰηῖο 
7εγίεμο 18 ποῖ πιθηϊοηδὰ ὉΥ͂ 81. Μαϊΐζμον, 
δηά {Ππ6 Ἔνθηΐβ ἰη ἰμδὶ ΟΥ̓ ἀτὰ οὐτεἀ ὈοῖΒ 
ὈΥ πἰπὶ δηὰ 8{. Μασίς. δῖ. {0Κὰ 50ΡΡ1165 [Β6 
οπλβϑίοη ΟΥ̓ πδιταίϊης [πὸ υἱκὶίς ἴο Ζδοοβδϑουβ 
8 [π6 Ράγαῦ]ε οἵ [μ6 Ῥουῃηάξ. 

30534. ΜΙΒΑΟΚΕ ΑΥ [ΕἙΙΟΗΟ. 

,ονε “εγίεδο Τοτοῆο νγῶᾶβ ἀϊδίδπὶ 1940 
βἰδαϊα (ὩΘΑΥΙῪ 171 τὴ ϊο5 ΕΏΡ} 150) ΠΌσὰ [ογὰ- 
ϑδϊετ, δηά όο βίδα ϊδ (ΠΟΔΙῪ 7 π|}165) ἔτοσῃ (6 
]ογάδη (]᾿Ἑβορῆιυ, " Β.]..᾽ ᾽ν. 8, ὃ 3). ὙΤὭε ρΡοϑὶ- 
Ὅοηῃ οἵ Ϊογίοῆο, ϑοπὶὸ 17 τη] 65 ΝΕ, οἵ Ϊοσυ- 
δαῖθπι, ἰβ ἰῃ δοσοσάδηοο ψίτ (6 80 Ἰοη 
{παῖ οὐ 1 ογὰ οηΐεγοὰ [πάδφᾶ ἔτοτῃ [πες 5146 οὗὨ 
Ῥεγαῶδ. [{ 15 ποῖ ἴῇ ἴῃς αἴγοςῖ ᾿ἴπὸ ἴὺγ ἃ 
ἴσαν θοῦ Ἰουγηογίηρ βουςνγαγὰ ἔγοπι ΟΔ]1|66 ᾿ 
ΚὨγοιἢ ϑασηδσγίδ, θυ 11 15 ἰη 186 ἀϊτεςῖΐ τουΐς 
ἴῸΓ οὔξ οτγοϑϑῖηρ {86 ἰΙογάδη ἔτοπιὶ Ρεοῦξδ. 
Ιηάερά, ἔγοτῃ 8 υἱο ΠΥ ἴο ἴΠ 6 τίνετ, τ ννουϊά 
ὨδίυΓΑΙΥ δ8 {πὸ ἤγθι ΠΑΡ -ΡΙΔος ἴο ἃ {Γἅ-» 
γΘΙ]Σ οοιηίηρ ΟΥ̓ ἰμδΐ νΥ. (Οξ ΕἸ οοιξ, 
.Ἡΐϊϑ8ῖ. [,εςϊ,,᾽ Ρ. 122.) 

80. “τυο ὀϊϊκά πη. 81. Μαγκ τηθης 5 
ΟὨΪΥ οἠθ δἰϊηα πλλη, βασιπιαυβ, δηὰ ἃ 
στῇ 81. Μαίίζον ἴῃ Πχίηρς τἴῃ6 πιὸ οἵ 818 
οὐτα δῖ οἷν 1 ογαὰ 8 ἀδραγίυγε ἔγοσῃ [ογῖς ΒΟ. 
5[. [ὑ0κ6 4130 τηθηϊοηϑ ΟὨΪΥ οἠς σε, δὰ 
ΡΪδοοβ ἰξ δἱ ἴῃς της οὗ οὖῦ 1 ογα 5 ΘΠΌΥ ἰηΐο 
Ϊετίοιο. ὙΠ ἀρραγεπί Ἂἰἰθογορδηοῦ 8ἃ5 σὸ- 
ξατὰβ 186 πυπιῦεῦ οὗὨ σΌΓΟβ ΤΏΔΥῪ  ϑαβα Ὀε 
ὀχρ αϊηθά ἵπ [6 ϑ21ὴ6 ὙΥΔΥ͂ 5 ἰὴ ἴῃ ο856 οὗ 
[Π6 ὕνχο ἀεπιοηΐδοβ. (8εε οὐ Ἂἢ. Υἱῖ. 28.) 
ΤῊς οχρἰδηδίίοη οὗ [δε αἀἰβεγοησε σεβρεςοϊίης 
ἴῃς μηδ δηὰ ρἷδος οὔ [86 σιισο 111 ἀδρεηὰ οἡ 
[Π6 ᾳυερύθοη ἩΒεῖμεΥ 81. Μαγκ᾿ β πδισαῖίνθ 
ΓεΪαῖεβ ἴο {86 βὅτηθ ουεηΐ 85 81. [Κ6Ἶ8. 

84. αηπ4 Ἰομεδεά {δεῖν .σχε:.] ΤῊΪ5 εἰγουπη- 
βίδῃος 15 οὐττθα ΌΥ (6 οΟἰεσ Ενδηρο 5ἴ5. 

απά δὲ γ)ο]]οευεά δὶ». ΑἹ [818 Ροΐῃΐϊ ἃ 
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δῃοτί Ὀγθᾶῖκ ὁσοῦγδ ἴῃ ἴπ6 παγγαῖίυς οὔ ἴῃς 5γη- 
ορἰϑῖβ Ὡς ἢ πλυσὶ Ὀς δ ρρ οα ἤοπὶ 81. ]ομη. 
ΤᾺΘ ἔοσιηοσ ὑτοςςθά δῖ οὔςε ἤῸΠπι οὐγ [,ογαὰ 8 
ἀεραγίασε δοπι [εγίοθῆο ἴο ΗἰἾ8 επηίγδηςο ἰηΐο 
ογυβαίοη. ὉΠ ἰδιίογ πὶ (}ς νυἱϑβῖ: ἴο 

ΠΔΗΥ (]οὈδη χίὶϊ. 1-11), το βου] ὃὈς 
ἰῃϑογίοα ἤσογε δεϊννοοη {1|5 δηὰ (6 ποχὶ 
οἰδρίοσ. ΒεΙΠΔΩΥ νγᾶβ οὐ [τς σοδὰ ἔτουη 
7εποῖο ἴο [Θγυβαίομι, δρουϊΐ 1:ς 5ἰδαϊδ, οσ 
ὩΘΑΡῚΥ τῇ ΕΠ ρ 5} παῖς, ἔγοπι πε ἰατίεγ ( [ὉΠ ἢ 
Χχί, 18), ἀπά σοῃϑθαιθηιν δθουϊ 135 μθτ ΟΓΥ 

51. ΜΑΤΤΗΕΡΝ. ΧΧ. 

ὨΟΑΥΥ τοὶ 111165, ἔγοπὶ [6 ἴσου. Οὐγ 
Ι,οτὰ αὐτινοὰ δἱ ΒοίμδΔηΥ 5ἷὶχ ἀ4γ5 Ὀεΐογε [6 
περωνο {018 ΕΣ 1} ἐ.ε. οἡ ἴδε ϑδδῦδιἢ 

ἴηξ υηάλγ. Α5 ἴδε οΓΟΪΔΥΎ 
δαδθδί ἀδγ 5 Ἰουγῃ ἸΟΞΝ ̓ ἰτϊοὰ ἴο 2οοο 
οὐδ οΥ δρουῖ 6 ἔξυγίοηρϑ Επρ ἰ5}., ἰ᾿ 15 ὕγο- 
Ὀδαῦ]ο [δδῖ οὐὖγ ]οτὰ τοξίεὰ ἔοσ ἴῃς ηἰσῆξ ἀΕὸγ 
Ἰοανίης [οτῖσῃο, δὲ βοπῖα ρἷδος ἤθᾶσγ Βειῃδηγ. 
Τῆς ἀδΥ οὗ Ηἰ8 ἰεανίηρ [ογῖςο νν}}} τὰ ὃς 
ἘΟΞΟΙΣ ΕτιάαΥ, ἴθς ἀΔΥ Ῥγεςθάϊης ἴῃς 84Ὁ- 

ΝΟΤΕῈΣ ΟΝ ΤῊΕ ῬΡΑΒΑΒΙῈ ΟΕ ΤῊΕ ΓΙΑΒΟΒΕΚΒ ΙΝ ΤῊΗῈ ΝΙΝΕΥΑΚΌ. 

ΟΥ̓ [Π18 φῬαγδῦϊθβ, Αὐτοῦ ῖσῆορ Ττοηςοἢ [85 
οὐδβεγυθά, [μδί ἴὲ “" ϑίδη 5. ΟἡΪΥ δοςοηά ἴο [Πδί 
οὗ τὰς Ὁ ηΐυϑὶ διενναγὰ ἰη [86 πυπδεῦ οὗ ἐχ- 
Ρἰδηδίοηβ, δηὰ ἴ[Ποβὲ (ἢ πιοϑὲ ψ οἷν ἀϊεγεηῖ, 
(δαῖ πᾶν Ὀδθη ῥσγοροβεὰ ἴοσ ἴ{: 88 1ἴ 15 4150 
ΟἿΪΥ δοοοηά ἴο [πδΐ, 1 ἱπάθοὰ ϑοςοηά, ἴῃ ἴῃ6 
{ποι 1068 το ἢ Ὀοθοῖ 1, “ὙὝΠΟΓΕ 15,7 ἢς 

ςοπίηυεβ, “ ἤσϑὲ (ἢ6 αἰ ΠσῸ Υ οὗὁὨ Ὀτγίηρίης ιἴ 
ἰηΐο ΒαΣΊΟΩΥ ἢ ἴἢ6 βαγίηρ ΟΥ̓ νης 1( 15 
ἰηἰγοἀιιοοὰ ἀηά Τσοποϊυάεά, δηὰ τνϑϊοῖ ἰΐ 8 
ῬΙδίηγ ἱπιοηἀοὰ ἰο ᾿]Ππιδίγαῖς ; δηά, ΒΕ ΠΥ, 
ἴδοτο 15 (86 τηοσὰὶ ἀΠΠου ΠΥ, (Πς 8άπιο 45 πα 8 
Ῥίδοθ ἰῇ στοραγὰ οὗ {πὸ ΕἸ άοσ Βσγοῖποσ ἰὴ {πῃ 6 
Ραγδῦϊε οὗ ἴῃς Ῥτοάϊγαὶ ϑοῃ---ὩδπΊοΥ, ΠΟῪ 
δῆ ΟὨδ Ψῆο ͵ἰ8 Ὠἰπηβο! 4 τηοῦοῦ οὗ [86 
κιηράομῃ! οὗ Οοὐ δὲ δεοϊά, 45 ΟἨγγϑοβίοῃι 
[ἐγ 1{, "ΟΥ̓ ταὶ Ἰονγεβί οὗ 41} ραββϊ ἢ, ΘῆνΥ 
δηά δὴ ουὐἱἱ ἐγε, σγυάχίηρ ἱπ ἢἷ8 Βοατί [86 
ἔδνουσ βῆοινῃ ἴο οἴποσ τροῦεσβ οὗ ἰδδί 
κιίηγάοιῃ ἡ οΥ, 15 ἴἴ θὲ ἀδηϊεά [μδὲ {636 τιὉ- 

᾿ΤΩΌΓΟΙΒ δηὰ ΘΏΨΙΟΕΙΒ ὧγὸ ΤΠΘΙΏΡΕΙ5 οὗ [δῖ 
᾿ Κίηράοπι, μον ἰ5 [18 ἀ6η18] Τϑοοπο ]θδῦϊα ἢ 

(86 ἔδςϊ οὗ ἐμὴ ἘΠΕ πὐουϑ 411 ἀΔΥ ἰοὴν 
ἴη [Π6 νἱῇ δηὰ ὉΠ Δίου ςαγγγίηρ ἀνγὰ 
ἰττν ἐνπα ἐπρρειλτ Αηάα, Ἰλ εν, ἐμεῖς ΠῚ Ὡς 
ἀπῆσυ Ὑ οὗ ἀοςοίαϊηρ τυμδί ἰ8 ἴῃ 5δ]εηΐ ροϊπί 
οὗ τς ραγδῦ]ς, ἴῃς πιδίη ἀοςίτίης μος γα 
46 ἴο γδῖδμον ἤτοπι ".; 

Ὑεῖ, 16 τὰς Ῥαγδῦϊο ἰδίκοη ὉΥ ἰΐδεϊξ 18 σοῦ- 
ἔεββεα νυ Ὀεϑεῖ 1 αἰ ποι Εἰ68, [π6 σοηΐοχί ὈΥ 
ν] οἢ 11 ἰ8 ἱηιτοάυςοα 18 σΟΙΏΡΑΓΔΈΨΟΙΥ ἰδίῃ, 
Δηά ΤΊΔῪ 888ἰδὲ υ5 ἰονναγὰ ἴῃς ἱπίογργοϊδι ἢ 
οὗ {πε ρασγδῦϊε ΌὉΥ Ἔχοϊ υάϊηρ δυςὴ οὗ δε ςοη- 
Βἰςηρς ἰηϊεγργεϊδίϊοηβ 85 σδπηοῖ ὃς Ὀτουρπῖ 
ἱπῖο ΠΒΑΓΤΔΟΗΥ ἢ ἰ, [{ νε θεοχίη ὕὑρου [ἢ 6 
Ῥτὶπείρὶς (δὶ ἴΠ6 τηοσὰ αἰδῆσυϊς τηυδὲ ὃς 
ἱπιετργεῖεαὰ ὉΥ ἴῃς6 1688, [6 Ραγδῦὺϊθ Υ̓ {με 
ςοηῖοχῖ, ηοἵ ἴδε ςοηῖεχὶ ΟΥ̓ ἴ!6 ραγαῦϊε, νυὰ 

1 Ὶς ἰβ ἱπαϊδγεπὲ ἰο (ἢ 6 ἀτσυπιοηῖ ἩδοῖΐοΣ 
ὙΦ τολὰ πᾶς ὃς (Ἔἀνότγοης Μ0) οἵ ὅστις (ὙΠ ο050- 
ἐνοτ). Τῆς τροδηΐϊηρ ψ|}} Ὀς (ἢς εδιὰς ἰῃ ὈοΪἢ 
ςλ565. 

8 Τὶ ἰ95 ΟὨΪΥ ὉΥ χοΐηρ Ὀδοῖκ ἰο ἴδ δαυϊοῦ ςΟἢ- 
ἴεχι δὰ βπόϊηρ ἃ τείεσεηςα ἴο ἴῃ γουθηρ τηϑη 
Ὑδὸ ποά ᾿πδῖ σοπθ ΑὙΔΥ βοιτουίαϊ, [μδὲ κυ ἢ ἃ 
τοῖοι οδῃ Ὀδ ἐγ Ρ]} Βαυὶ ἴδιός τείογεῃςς ἰ5 

ΤΛΔῪ ῬΕΓΠΔΡ6 ϑυςοσοά ἴῃ τοδυςίηρ [6 πυπΙδΟΣ 
οὗ ροβϑίθὶς ἰηιογργοϊδίοηβ, ᾿ξ τοὶ ἰῃ ΠΏΔΙῪ 
ἀεϊοττηϊηίηρ [ἢ 6 [Ππ6 ΟΠ6. 
Τῆς ρδγαῦϊς 5 ἱηίγοάυοεα ἰῃ εἶοδβε σοη- 

ποοοη ψ ἢ (ὃς ϑαγίης ψϑῖο ἢ Τοπο 68 
[Π6 ῥγονίουβ σδδρίεγ: “Βυΐ ΤΩΔΠΥ παῖ ΔΙῸ 
ἤγβὶ 512}} Ὀ6 ἰδαϑί, δπὰ [τἢ6 ἰδϑῖ 5ῃ2]}] δὲ 
ἤγβι "ἢ δηά [ἢ1|8 ἃρσαΐῃ 15 ἰηϊγοάυσεα ΟΥ̓ ἴΠ6 
Τοναγβ ὙΠο ἢ 5}}8}} ὃς ρσίνεη, ἤγδὲ ἴο ἴδ6 
ἈΡοϑβίϊεβ, δῃά βϑοοηά!υ ἴο 41} ἴοϑε ψῖο πδά 
ζογβάκοη σεϊδιϊνεβ δηὰ ροβϑοβϑίοῃβ ἴογ (σι 
88Κκ6. ΤῊ βαγίηρ [[56]} πηυϑβὶ οἰ θα ΥΥ ὃδ ἰηΐο τς 
ΓΞ δι θ᾽εςς ἴο [6 οςοπάϊοη5 οὗ ἴδε γεγϑ685 
Ὡς Ν 1ἰ 15 ἰηἰγοάποο, Α βυργοιλα ρ]Δ06 

ἴῃ ΓΟ γϑι: 8 Κίησάοπι αἱ Ηἰ5 βοοοηά Τομπίης 
5 Ργομηϊβοα ἴο (86 Αροϑβίϊεβ, δηὰ ρβουβδρβϑ ἴο 
Οἴου ΨῈΟ ΙΏΔΥ Πογεδῆϊοσ ὃὉ6 δἀπιεἀ ἴο Δη 
Δροϑβίοϊς τουστα ἘἈδοοιήρθηϑε αὐθῃ ἴῃ [19 
τ Υ] ά, οἴεγῃδὶ [ἰδ ἰῃ [6 τοῦ] ἴο ςοπιε, 15 
ΡΓοχηϊδοὰ ἴο αὐὐ' ψῖο πᾶνα ἐογβακοη ΦΑΣΊ 
[165 δῃὰ ροβϑεββίοῃυβ ὉΣ ΟἿ γίϑι ̓  β βᾶκε; δηά 
[θη σοπιο5 ἴ86 4υ δ] ἘΠσδίοη : “ Βιυϊΐ πιδηγ ἴμδὲ 
α΄Ὲ ἤχει," ἄς. Μαπ7 οἵ νῆομὶ ἡ ςἰ θα οὗ 
[Πο56 7υ5ὲ τηρηϊοησδά, ἴο 4]1} οὗἁἨ ᾿βοῦι εἴεσγηδὶ 
ἰδ 5 ἱ Νο τηρηϊίζο 5 τηδάς οὗ 
ἴῃοϑε ψῆο ἅγὰ ΕΠΔΙΪΥ τεὐεςιοὰ :3 [ἢ ἀϊδεϊηςοη 
Ϊῖἶα ποῖ δείννεεη ἴδοβθο διηοηρ ρΡγοίεσδβίηρ 
ΟΠ γσἤδη5 ῆο ἅγὸ βαυθὰ Ἵηὰ [086 τῦῦο ἃγα 
Ἰοδῖ, δυῖ Ὀεΐννεεη αἰδετγοηΐ ἄσρτεοβ οὗ Βοπουγ 
ἃπα τενναγὰ δηοηρ [ἴο56 γῆ0 ἃγὸ Αἱ] οὗ ἴθ πὶ 
δαὐπλοὰ ἴο ᾿πΠοτιῖ ονεγ βίης 116. 

[πάοοά, [6 τνογὰς (ποιηϑοῖνοδ, ἃ ἴτοπὶ 
1Πεῖγ οοηίεχί, 86 Ὲπὶ ὨδίυτΑ Υ ἴ0 ᾿ΡῚῚ {πὸ 
ΒΔΙῺ 1Πηρ. Το ἰάθα οὗ δεῖηρ [2:1 Διηοης ἃ 
ὈυδοΥ 5 ἀἰεσεηῖ ΠΌτα (ἰπαΐ οὗὁ θείης τΠΟΙΪΥ 
οχοϊυάεὰ ἴτοσὰ ἰδ6 πυτηῦοτ. Εἰγϑὶ δηὰ ζω 
866 πὶ οὗ 1ποτηβοῖνεβ ἴο ἱπιρ Ὁ ἃ σοιμηπιοῦ ἰηΠ6- 
γἰΐδησο, που ἰη ἀἰβδτγοηΐ ργορογίίουβ, ΟΣ ἃ 

ἱππεῖ ῦ]ς, Ὀεσδῦφα (8 γουηρ τλῆ ψὰ ποῖ 
Ἔνθ ἃ ὨΟΏΔΪΠΑ] (Ο]οὐσοσ οὗ (Ὠσβὶ, ποῖ ὄυθῆ δῇ 
ουϊναγὰ τοῦοσ οὗ (6 “ Κηρσάοτα οὗ Βελνθη." 
Ης νὰβ ποῖ οὗ ἴδ υτῦοσ οἱ [ἢ βεεσηΐϊηρ 56. 
νδηίβ οὗ (τς νῦο στοὺῦν ἴῃ ἴῃ 6 ΟΒυτγοῦ, 845 [Ὡς 
ἴατος ἢ ἰῃ6 ὙΠοδῖ, υη}}} (ἢ6 Παγνεςῖ ; πο σΣο- 
[υδοὰ ἴο εηἴοσ ἰπῖο ἴδε ΟΠΒΌΓΟΝ δὶ 411 ὕρου ἴδῃς 
ςοπάϊοη5 ργοροβεὰ ἴο Ὠΐπ, 
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ἙΟπηπΊΟΏ 8ογυῖςσα, (βου ρὰ ἰη ἀἰϊεγεηΐ γα; [0 
Ποιά {Π6 Ἰονγεβῖ ρίδοθ ἴῃ 4 ρίνεη ὈΟαΥ σδηηοῖ, 
σπου ρτοαῖ νἱοίϊθηοθ, Ὁ6 υπηάοιδίοοδ 48 
ςαυϊναϊοηΐ ἴο δεΐῃρ Ἄχοϊ θὰ Πομ {μ6 ὈΟΑΥ͂ 
Δἰϊοφοῖδον. 

ΎἼμεβ86 σοῃβίἀογαῖ!Οἢ5 ψν}}} σοιηρεὶ ι.5 ἴο 
τελεςξ 411] τητεγργεϊδιοη8 σης ἀξηγ (παῖ 1Π6 
ΞΩΌΓΣΤΉΌΓΟΙΒ ΓΟ ΤΟΙ ΕΓΒ οὗ ἴδε Κιησάομῃμ οὗ 
Οοά, δηὰ νῆηϊςἢ 866 ἴῃ ἴπ6 ννογάβ, “τ2κε (παῖ 
της 185 δῃά φρὸ [ΠΥ ὙΑΥ," ἃ βοηΐθηςε οὗ ἤη4] 
ἐχοϊυβίοη ἤὥτοτῃ 86 ργεβδεῆος οὔ ἴῃς [,οτγὰ. 
ΤΕΥ 4150 γοπάοσ δἰπιοβῖ, ἰζ ποῖ αυϊϊε, ςογίδίη 
τα νίενν μοϊὰ Ὀγ [ΠῸ γτεαῖ σῃλί ον οὗ οοπ- 
τηρηϊδίογβ, (δὲ Ὀγ (16 ἀδηαγίυ ἰ8 πηοδηΐ [86 
εἰῆ οἵ εἴογηδὶ ᾿ἰἔδ, ἀηὰ ςοηβεαυ θην [Πδί 41] 
[δ ἰαθουΓοΓ8 ἄγὰ σερσεβοηϊοα 85 ΠΉΔΙΪΥ βανθά. 
[{ 118 ρΡοϊπί Ὀς οὔσε ἀεϊογπγηοά, ἴΠ6 ἀοία!}5 
οὗ ἴδε ραγδὺῦϊε αἰπιοδὶ Ὄχρ δίῃ {ποπιβοῖνεβ. 
ΤΠε νἱηογασγά, 8δη ἱπιᾶρο ππάθγ νῃ] ἢ {86 
1, οτγά, Ὀγ [6 τοι οὗ Ξαἰδῃ, δὰ ἀεβογ δεὰ 
[Π6 [εἐὐνίϑ ΟΠυτοῖ υπάϑν ἴπῸ οἱ ςονεηδηῖ, 
ΠΟΥ͂, ἰπ ἰ Κα ΤῊΔΏΠΟΥ, γοργοϑοηῖβ [ἢ 6 ΟΠ γί δη 
ΕΟΒυτοῦ ὕρορ φαγί ῃ---ἰῃς Οδυγοῖ, ἴῃ ὮΟΓ 
το οὗ ἰαδουν δηὰ {γίδὶ, αυναϊης ἴῃς βεςοπὰ 
ςοπιηρς οὗ ποῦ 1 ,ογτά. Τῆς Ἐνεηίΐης δηὰ (ἢ6 
᾿Ῥαγτηθηΐ οἵ ἴῃ 1 ἀϑουγοῦβ γερτγεβεηῖ ἴδε οἱοϑἊὲ 
οὗ 1ῃ15 ἀϊϑροηϑαίίοη, δηὰ [6 σοπηίησ οὗ Ο τῖβί 
ἰῃ Ἰυάρτηςπῖ, ἴο τεηογ ἴο ἜΥΕΙῪ πλδῃ δοζογά- 
ἴῃ ἴο 5 ἀδοάβ. 

Αγαϊηβῖ [815 Ἔχρίδπδέίοη ἴνο ἀρραγοηΐ οὔ"- 
ΘΟ ΟΠ 8 ΤΩΔῪ δ ἤγϑι βίρῃς Ὀ6 ὺζγ ΕἸγβῖ, τα 
μῶ5 Ὀδθη βαϊά (μδὶ [6 ἀθηδιι8 ἄοεβ ποῖ 
ΒΙΕΠΗ εἴετηδὶ [6 ; ῸΣ [818 σδπηοῖ ὃὉ6 σεργε- 
ϑδοηϊοα 45 σγᾶρεϑ ἀτε ἔογ ψνόοσί, Ὀυϊ 45 ἴῃς 
ἔτεος νἱ οὗ Οοὰ {τοι ΟὨγϑῖ ; δηά, τηοσὸ- 
οὐεσ, ἴο γεργεϑοηΐ 411} ννῆο ἀγὸ ΠΠΔΙΪΥ βαυθὰ 85 
ΤΟσοΙΥρ Δ 6411] τενναγὰ 8 ηοῖ ΟἿΪΥ͂ ςοἢ- 
ἘΓΑΤΥ ἴο ἴδε ἴθηοῦ οὗ Οἴου ραββᾶγεβ οἵ 5. τρ- 
τυτο, θυ ἴο ἴῃς βαγίηρ, “ [6 ἰαϑὲ 58112}} Ὀ6 ἔγβί 
δηάὰ [6 ἢγϑι ͵δϑὶ," νυ δῖς ἢ ἱπάϊςαῖοβ, ποῖ δ 
ΕΗ Ὀδεΐνοεη [π6 ἤγϑὲ δηὰ ἴῃς ἰδεῖ, θυ ἃ 
ΤΟΥ͂ οὗ {πεῖν ροϑοη. ϑεοοδα, ᾿ξ [25 
Ὀδδη 54 ἃ (Πδί {π6 πλυγτλυγίηρ ἸΔθΟοΌ ΣΟΙ οδη- 
ποῖ 6 χσοργοϑοηϊοά 85 ΠπΑΙΪΥ δάτηιεἀ ἴο 
Ογ5Ε᾽5 ἤοᾶυθηὶν Κιηράοπι, ἴογ ἴῃ [μαῖ Κίηρ- 
ἄοπι ἀϊδοσηίεπξ δηα ΘΏΥΥ οδη πᾶνε ΠΟ ρῥἷἶδοα. 
ΤῊΝ ἴοσοσ οὐ͵εςϊίΐοῃ 566 Π|8 ἴο Ὀ6 θαϑθά οὔ 
τῆς Ἔττοῦ οὗ ϑυρροβίηρ (Παὶ ἃ ραγδῦϊε ἰη 1109» 
τταϊϊοη οὗ δὴγ ροϊπί οὗ Ο γβείαπ ἀοςίτπα 
τηυδὶ προ οαῦγαος [ἢ6 οηζίγε βεοϊοργ οὗ 

1 Ατο δ ίβδορ Ττοροῖ τοσηαεῖςς ἴμαῖ “ἴῃ (86 
ὉΠ6 ΟἾΠΕΥ ραδεᾶρο ὙὮετα ἴΠ6 τογάς οοοὺσ (1 ,πἶκα 
ΧΕΙ, 20) ἴθ σὴ Ὀ6 20 ἀουδὲ (δαὶ ἃ ἰοίαϊ] τὸ- 
)εεϊίου οἵ ἴδς ἤχεϊ, [86 ππροϊϊενίηρ [ονγξ, δοοοπι- 
ψανοη σὴ (6 τχεςεὶνὶ οὗ ἴῃς [ΙΔΞῖ, ἴα 

ΘΠΠ165, τ οονοηδηῖ, 15 ἴπογο αεοϊατεα,᾽" 
Νεδηάεσ, ἴῃ Εἰἰκ6 ΠΆΠΠΟΣ, 585 (ὁ 11 οἵ (χἰϑὶ,᾽ 
Ῥ. 38ς, Επρ. Τι.) ἴδ “1451 (Ἰἴὰ Ζ,πἶο χὶϊἱ, 30) 
86 ἴποδε ὙΠῸ δἵὸ ὙΠΟΪΥ βῃας οἱ ἴγοτα ἴῃς 
Ἰεϊησάοιῃ οὗ Οοἄ. ἍῊ 411 ἀφίδγεηος ἴο (656 
Ἐξ δυϊπουες, 1 τηυβὶ σοη 655 ἴο [66] Ἰρ ΠοΏ- 
δ᾽ ἀΟΥΑΌΪς ἀουδὲ 865 ἴο ἰἢς οοτγδοῖμαβα οὗ (μϊς 
ἐπιεγργείδῦοσ, ΤὨς χεὐεςζίοι οὗ ἴῃς υπρεϊϊονϊηρ 

16 ἀοςίΓηα ἴῃ αυσϑίίοη, Τὸ ἀδηλσίι8 [ἰ5, 
ἰηάοοά, γοργοϑοηϊοα ἴῃ ἃ Τοσίδίῃη δθῆβϑε 85 ἴδ 6 
τονατὰ οὗ ἰαῦδοιγ, ποῖ, μοννουοσ, ὁπ δοςουηΐ 
οὔ ἴῃς ἱπηδογοηΐ τποτ 8 οὗ (Πδὶ ἰάθουτσ, Ὀυϊ ὉῚ 
νἱγῖιια οὗ ἃῃ ΟΧργοβ8 οονεηδηΐ οἡ ἴδε ρματί οὗ 
[86 ΟὟΤΟΣ οὗ (δε νἱπεγαγά. Ὅἢε ρευζοιτηδηςθ 
οὗ [μαῖ ςονοηδηΐ ἀδροπαάβ Ὡροὴ 86 ἰαθΟΌΓΕΟΥ 
δι ηρ ΟἹ ἢ8 οὐ ρατὶ ἴο ΙΗ] 115 ςοη- 
ἀπ οἢ 8: δηὰ (ἢ 15 15. ΒΌΓΕΙΥ ἃ ἴσιο, [που ἢ ηοΐ ἃ 
Ἄοοτηρὶεῖς στεργεβεηϊδιίου οὗὐἠ Οὐδ Ῥγοπηϊβο 
ΚὨγουρὴ ΟὨγιδῖ, ὙνδΔί ποσὰ 15 ἴἤοτα ἴῃ 1815 
Ρατί οἵ [86 ραγδῦϊβ [πδη ἴῃ 186 ἀϊγεςῖ ἰεδοϊης 
οὗ 8.. Ραυ], “ἰδὲ οὐ ν}}} τοηάεσ ἴο δΥΟΣΥ 
Τλλῃ δοοοσγάϊηρ ἴο ἢ]58 ἀδϑάβ: ἴο ἔποπὰ [0 ΟΥ̓ 
Ῥαϊίεης οοπιϊπυδηοε ἴῃ ν16}} ἀοἰηρ 5θθῖκ ἴὼὺῦ 
ΕΟ Δηὰ ΒοηΟΌΣ δηά ἱπηπη ΣΙ Δ ΠΥ, εἴοΓΠΔΙ 
16} (Ε οἱι. ἐϊ. 6, 2.) Τθβο ψογὰβ 40 ποῖ Γδ - 
Ῥγόϑοηῖ [86 ψγ80]6 ἰοδοδιίηρ οὗ 81, Ῥδυ)], ἠεἰ 6 Γ 
ἀοε5 [86 Ραγδῦϊο τοργεϑοηΐ ἴῃς ψν0]6 τοδοἢίηρ 
οὗ Ομ γῖΞξί. Βυῖ ἴδ οπὸ δηὰ ἴδο οἴδμου, ᾿δουσῇ 
ἐχμ δ ἰην ἃ ρΡογίοη ΟἹΪΥ οὗ [6 σευθαϊθά ἰγυΐῃ, 
ςοηΐϊδίη ποίῃίης ἱποοτηραίὶδὶς τὴ τδ6 τὸ- 
τηδίηάοσ. 80, δζαΐῃη, θη ἴδ6 ἰδ θΟῦΣΟΓΘ 8Γ6 
τεργεβεηϊζοα 88 γεςεί την, “ ΕΡΕΙΥ ΤΏΔῃ ἃ ΡΕΏΠΥ,ἢ 
(Π18 ποοά ηοΐ Ὀ6 υπάοτϑίοοα 85 Τὸ ἔης 
[6 τῆ] οὗ Οοὐβ ἀεδιηρβ ἢ Η5 βογνδηΐβ 
αἱ [06 οηα οὗ (6 ψογὶά, 48 ἴ86 Ἰἰδδουγοῦβ 
(δειηβοῖνεβ ἤϑοὰ ἠοῖ Ὀ6 υηάδογϑίοοα 48 Τοργο- 
ϑΒοητηρ [6 ψνποῖς οὗ ἴ!6 ΟΠ “ἄλη ΟΒυτοῖ. 
Το τηδίη οδ᾽εςξ οὗ ἴῃ6 ραγϑῦ]6 ἰ5 ἴο 8Π6ν 
(δὶ ([ῃ6 Ἰοηχοῦ ἰδθουῦ ἀοθβ ποῖ ὨθΟΘβΒΑΓΪΥ 
ΘϑιδΌ] 15ἢ 4 οἰαῖπὶ ἴο [86 ΠσῆοΥ τεασγά. Οοα 
εἰῆι 15 ποῖ ἃ τῇετα ἐαιυίναϊθηΐϊ ῸΓ βϑοσνῖςθ, ἴο Ὀὲ 
οδὶουϊαιοά δοοοσγάϊηρ ἴο τηδη᾽ 5 εϑἰπηδίς οἵ 1655 
οἵ πιοῖθὸ.0 Οοά τΣρδϑῦ, νίζδουϊ νυἱοϊδίοη οὗ 
ΗΙ58 οὐ ρογίεςϊ Ἰυπίίςθ, μίδος [86 ἰδίθ 
ἸΑΌΟΌΓΣΟΓ ΟἹ ἃ ἰἴουοὶ τυ (6 φΑΥ] οϑῖ, ἀηα [ἢ6 
ΘΑΓΪΙεϑὲ οἡ 4 ἰενεὶ τῖῖὰ [ἢ 6 ἰαἴοϑ ; Ηδ ΤΔΥ 
- 13} (Ὁ 118, 1 ἠοῖ ὀχργοββεά ἴῃ ἴῃς ραγδὺ]θ, 
5 ἱπῃρ]16ἀ ἴῃ τἢ6 ἰδλησυάᾶξε οὗὨ νεῦϑς 1.5) γῖνο, ἱξ 
Ηε 5668 Νΐ, πιογὸ ἴο ἴῃς ἰαϑὲ [δὴ ἴο [6 ἢγϑϊ ; 
ἔον Ηδ 8668 ἴῃς Βδαγίβ οὗ πηθη δηά ποῖ τ ΓΟΪΥ 
{πεῖς ουϊαγὰ δοῖ5. Ηδ Κηοννβ Ὠοΐϊ ΠΊΘΓΟΙΪΥ͂ 
16 ψοτκβ ὩΙοἢ ΠΟΥ μάνα ἄοπο, Ὀυΐ τὰς 
ΒΡ τς ἴῃ νοι (ΠΟΥ͂ παν ἀοης πεῖ, δηά [ἢ 6 
οἰδγαςῖοσ σοὶ ΒΟΥ πᾶν Τοηίτθυϊεά ἴο 
ἔογπι. ἴη {5 τοϑρεςῖ, ἃ5 Αγοβθίβθορ ΤΊοΏςἢ 
ΤΟΤΆΔΓ ΚΒ, “(Π6 ΡαγΑΌΪα 18 ἃ Ῥγοίεβὶ δραϊησί [ἢ 6 
ὍΠ0]6 φωαπέαϊυε ἀρρτεοϊδοη οὗ τη 
ψΟΣΚ5 (ἴπε Ἀοπιδηϊϑῖ), 28 ἀϊδιηςὶ ἔγοπι [86 

διὰ πητὶρδίοουβ, Ποῖος 65 οὐ Οδηῇἶες, ἰ9 
οοοϊυάοα ἴῃ γοσβοβ 27, 28. Ἴ Πθ σςομλ65 (νεγ56 29) 
ἴδια τισηϊίοη οὗ ἴποϑε το ἃτο δοοορίεα ἤτοσα δ]] 
πδίίοῃβ αἰϊΐα : “" Απάὰ [ΠΟΥ 5141] οοσὴς ἔσοῃχ (86 
οαϑῖ, δῃὰ ἔτγοῃῃ ἴδ 6 νγεβί, δῃὰ ἔσοπι [86 πογίῃ, δηὰ 
ἴτομι ἴΠ6 βουῖῃ, δηᾶ 5041} “11 ἀόνη ἴῃ ἴῃς ἰκεϊηρ- 
ἄοτῃ οὗ σοά. Απά Ῥεδβοϊὰ [ἀπιοὴρ ἴμοβε γιὸ 
ἴδιις εἷς ἀονγῃ], ἴμοσα δἃζὸ ἰαϑὶ ὙΒιοΒ 5841} Ὀ6 
ἢτξι, δηῃὰ [ποτα ἃια ἢσβὶ ψὩΐο 5}|4}} Ὅς 1ας51.᾽ 
1 15 σύγε Υ τόσ δίυσαὶ ἴο ἰῃίεσργεῖ υεῦβα 21 ἴῃ 
ἱπιτηοαϊαϊα ςοπηδοϊουῃ τὴ γόσδε 29, ἴπδῃ τὶ 
186 Ῥγεοθαϊηρ γ σϑα8, 

ΙΙΙ 
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φωμαϊἐαΐίυε, ἀραϊηϑὶ 411 νυ ἢ τνουἹὰ τλῖκο (ἢ ς 
γνΟΓΚ5 [Π6 οηά δηά τη ἴῃς τηθδῃβ, ἰηδἰεδα οὗ 
ἴδ πιδὴ ἴῃς δηὰ δηά [ῃε ψοσκ {Π6 16455--- 
ἀραϊηϑσὶ (δῖ βοΐ το, Ἀονγουοσ ὈΠΟΟΏ- 
ΒοΙου 5 !γ, 1165 αἱ ἴδε τοοῖ οὗ 80 τΏΔηΥ οὗ ἴδε 
ΤΟὨδΙΒίοΠ5 ἴῃ ΟἿΣ ΤΒβΘΟΪΟΡΎ δὲ {115 ἀδυ." 2 6- 

δηὰ ἀϊδογθηςθβ ηὸ ἀουδὲ ἴποτῸ ΣΔΔΥ͂ Ὀ6 
ἴῃ [86 διΐυγα κίαίο οὗ Ο τς ιἾ5 γεἀθοιηθά : Ὀὰῖ 
[Πε56 αἸ δε σο5. ΤΌΣ ὯΟ ραγί οὗ [6 φεῆσγαὶ 
οςονοηδηΐ οὗ ρσύάςε ἰὴ Ὡς ἢ [86 οπθ φῆ οὗ 
εἴεγῃδὶ [1 15 οἴετγεά ἴο ἃ1} [ἢσουφῃ ἴἢ6 τηογὶῖ5 
οὗ οὖσ ϑανίοισ, 511} 1658 υηάου ἴπδί σονοπδης 
ΤΩΔΥ͂ ΔΠΥ͂ ΠΔ ὈΓοθυπιθ ἴο ““βύρροθε [ἴδ᾽ ἴδ 
5114}} τεςεῖνο τόσα." Ὅὸο 4}} Ψο δε οδεὰ 
ἴΏοΓα 15 Ὀυϊ ΟοΘ Βορε οὗ ἴδε ὶγ οδ]ἕηρ, δου ΡΒ 
ἴο ΕΥ̓ΟΓΥ ΟἿΘ 8 ρίνεῃ 6 δοοοσάϊης ἴο [δε 
τηρΆ5ΌΓο οὗ [πε κἱῆ οὗ (μγίϑί. 

Βυΐ ψα παν 511}} ἴο οοηϑίθν ἴῃ6 ἔοσοοδ οὗ 
πε βεοοηὰ οὐ͵οεϊίοη, Ηον οδη ἴἤοϑο γνἢο ἀτὸ 
δαπητοὰ το εἴογηδὶ 1"ἴὸ Ὀ6 τεργοϑεηϊοὰ αἱ [ἴῃς 
ΥΘΙῪ πιο οὗ {Πεῖγ δά πυϊβϑίοη 85 ροβϑἊβϑοὰ 
ἃ 5ρί γι: οὗ τηυγηχυσίηρ ἀρϑίησιὶ Οοά, δηὰ ΘΩΥΥ 
οὗ οἴβεοῖβ ψῇο τεοεϊνθα [6 βᾶτὴηθ γεινασγὰ ἢ ΤῊ} 
οὐ͵εςτίοη ἀρδίῃ γεϑίβ ὑροὴ ἴΠ6 δαειπηριίοη (Πα 
(86 πιϊπυΐζοϑὶ ρογίίοηβ οὗ ἴ6 ᾿πηδρο οὗ ἃ 
Ῥάγϑῦϊο, ἀον ἴἰο ἴδε εχαςῖ σποπηθρηῖ τ θη 
ΘΔ. ἢ} αἰγουπηδίδηςο ἰ5 843 ἸΔΚΊην 
Ρίδοθ, πιυϑῖ δηὰ [118 οχαςίὶ Ῥραγδὶ οὶ ἰῃ (ἢς 
βρὶ τυ] οοιηΐογρασγί. [}ἢ 1Π6 ᾿λΑΡΟ ΤΥ οὗ [Π6 
ῬΑΤΔΌ]6 ἰἰ 15 παΐυγαϊὶ, Δηὰ δοοογάϊηρ ἴο οἰιϑίοισ, 
[δῖ (6 νγαξεβ βου ἃ ὃ6 ραϊὰ δὲ [δε οἶοβε οὗ 
[6 ἀδγ, δπὰ ἴδε τηυστηυσίηρ, ἰακίηρσ ρῥἷδος 
ὕροὴ ἴδε ρμαγπιεθηΐ, 18 Δρργορσίδίοιυ δϑϑιρτιθὰ 
ἴο [86 584:ὴ6 ἔπι: ἴῃ ἴξ οουὰ ποῖ Ὀ6 τὸ- 

οἴδεγνσίβο, ΤῸ σ ὑπ} [π6 ἔπι οὗ ρᾶγ- 
τηθηΐ οἄτηθ, ἴῃς ἤγϑί ἰδδουσζεῖβ ἀϊὰ ηοΐ Κπον 
γμδῖ (ΠΕΣ σοι ρδηΟἢ8 ΜΈΓ [0 τεοεῖνο. Βυῖ 
ἴῃ τῆς ΟΠ γϑείδη Ομυγοῖ [ἢ Ῥγοχηΐβοβ οὗ σοά 
816 τηδάθ κπον δείογεβδηά ἴὸ τε ἀυτγίην 
ΤΟΙΣ ΘΑΥΤΩΪΥ 11ἴ6, δηα [6 ἀουδι οὐ τουπτηυτίηρ, 
1 Ἰἴ αγίβε δἕ 8]}, νν1}} αὐίϑο αἱ [δε βαηλο {{πη6, 
δηὰ ἤδνα τείδεγοηοθ ἴο {π6 τενθδὶοα ὑχοπγῖϑςο, 
ποῖ ἴο {ππ Δοοοτηρ δά ΔΙ] ΒΙτηοηΐ. 1 15 116 
Οοὐ β νΑγ58 τὲ 5111} ἀϊβοογηδὰ ἴῃ [18 ργοβοπὶ 
1 “ὨγουρΒ ἃ μ᾽258 ἀδγκὶν," [δ΄ ὄνεῃ [οδὲ 
ἢ ἅΓῈ ΘΑΓΏΘΞΕΥ 5 σι νίηρ ἴο βοῦν ἢϊπι ΨΠῈ 
᾿πηρετίεςξ Κηονϊθαάξε ΠΥ δὲ ὕτηθβ ὈῈ οὐδῦ- 
ςοπιο Ογ ἴδπε τειηρίδιοη νῃϊοἢ νου ]Ἱὰ ϑυρροσῖ, 
6 ΝΝΑΥ οὗ ἴδε Ποτγὰ ἰ5 ποῖ εαυλ)]. Τῆς 
ΟΣ δ. 6, ἴῃ [86 Βγβὶ ἰπϑίδῃςοθ, ἃ τγαγηΐηρ ἴο 
[Βς ἀἸ5ς 065. ἴῃ σοηποςοη 8 [ἢ 6 Ῥχοπηΐβα 
ἴνθ ἴο ἴΠ6ηι--ὦ ναγηΐης (δαὶ ΟἴδοΓβ, τν ῆῸ 
δὰ σοπιο ἰδίου ἴο (ἃς βοσνῖςθ οὗ (ἢ σίβῖ, πιῖρῃς 

διίαϊη ἴο ἃ δος δαυλὶ οὐ ουδῆ δίζῆον [Πδη 
1ποῖγ ονγη---ἃ ὑγαγηηρ ἀραίηϑί ἴδ6 ἀοβῖγε ἔοσ 
ΡΓΘ-ο ποηος τυ ἢ ἘΠΕΥ μαὰ {Πετηϑεῖνοβ οχ- 
᾿θοἀ ἴῃ {ΠΕὶΓ ὀστόποοιβ νἱονν οὗ [Π6 παίυσο 
οὔ ΟΠ γι ᾽85 Κιηράοπι---α τνυπῖηρ ἀραίηδῖ 'ἰπ- 
ἀυϊσίηνς ἀυγίης [8158 116 ἃ ϑρ'Γ δυο 85 ἴπ6 
ἸΔΌΟΙΓΟΓΘ τὸ Γερσγεβοηϊοα 4595 ᾿Ἰηἀυϊρὶπρ δὲ ἴΒ6 
εηά οὗ (Βεῖγ ἴ33Κ. Α5 τοραγβ (ἢ ζϑηρσγαὶ 
πηροτί οὗ {86 δ]6, [86 ΤΟ] ονίπς τοιλᾶσκ8 
οὗ δθδη ΑἸδογά ἄρρϑᾶγ ἴο τὴθ ἴο ςοηΐϊδίη {ΠπῸ 
ἴσυς Υἱὸν : “ [15 ρΡυποῖίυμπη 54116η8᾽ 18 [δὲ [Π6 

51, ΜΑΤΊΗΕΝ. ΧΧ. 

κίησάοτῃ οὗ Οοά ἰδ οὗ γτάςθ, ηοἱ οὗ ἀενῖ ; ἐδαὲ 
1ΠΕΥ ννῆο ψετα οδ]]οὰ ἢχϑὶ δηὰ ἢδνε ἰδδουγοά 
Ἰοηχεβὶ ᾶνὸ πὸ πῖογὸ οἰδὶπλ ὕὑροη σοὰ ἴδδη 
[δοθε ὙΠῸ σεγὸ οἰ οά ἰαϑῖ, δυς (δῖ ἴο 4} 
Ηἰ5 οςονοηφηΐ ῥγοζηΐῖδα 53}4}} δ6 ἔ18}1οὰ ἴῃ 115 
ἰπίορτγ. [185 γώηαν ἤεαϊίοπ 15 ἴο [86 
ΑΡροβί!εβ, ψγο ᾽δὰ αϑκθά ἴῃς φυεβῆομ. ΤΠΕΥ͂ 
σοῖς ποῖ ἴο 6 οὗ 50 (ἢ ἃ Βρί! Γι 45 ἴο ἱπλαρίηθ,. 
σὰ τὴ6 πλυγγηυγεγβ, [πὶ ΠΟΥ δου ἃ ἢδνα 
βοιηοιΐηρ ὑτεσεηιηεηῖ (Ὀδοδυ86 [ΠΕΥ͂ ΕΓ 
οΔ]]οὰ βγεῖ δηὰ μδὰ ἰαδουγοά ἰοηρεβῦ) αθους 
ἴδοθο ψο ἐπ ἐδεὶνγ σαυα ξἔγιό ὝΘΥΣ ἴο ὃὈὲ δῇἴετ- 
ΑΓ. Δ] (8ε6 1: οἵ. χν. 8-11). [5 
“εεομάαγ αῤῥ᾿εαξίφηι 18. ἴο 411 [Βοβδὲ ἴο ᾿γῃοπι 
500 ἢ ἃ ςοιϊηρατίϑοη οὗ βγεΐ απά ἰαεὲ εαἰοά νν}}]} 
ΔΡΡΙΥ : παῤῥοπαίίγ ἴο ]ενβ, ψῇο νεσὸ ἢγδι 

δηὰ ψἹΠ ἃ ἀοβηϊίε οονοηδηΐ, δηὰ [6 
Ἡραῖδοηβ, γδο οἄπῆο ἴῃ δϊογνυναγάβ, δΔηά οἡ ἃ 
οονοηδηῖ, [Που ρ ἢ ΤΟΔΠῪ τηδάθ, γεῖ ποῖ 50 ορεῆ 
δηὰ ρῥγοιηϊηθηῖ; ἡ ρυξάμαϊγ, ἴο ἴπο86 νσοϑο 021} 
μδ5 Ὀδεὴ ἴῃ ΘΑΥΪῪ [1ἴρ, δῃά ψῆο Βᾶνε βρεηΐ 
τμοῖγ ἀ87γ8 ἰὴ Οοὐδβ δεῖϊνε ϑεσνίοθ, ἀπά ἴμοθε 
ψἢο Βανθ Ὀθθη βυπηηοηοδα ἰαἴοετ, δηά ἴο νδτουβ 
οἴμοι οἶλ5965 δηὰ ρεσβοῦβ Ὀθῦνεθη ΏΟπὶ ΟΟΙ"» 
Ραγίβοῦ, οῖ ΟἿΪΥ οἵ ἐΐπε, υϊ οὗ δάνδηϊδξεβ, 
ταϊθηῖβ, ΟΥ ΔΩΥ οἴδεσ αἰπιίησυ βηρ οβατδο 
(ογβίς, σῇ ὃς τηδάδ: (δδῖ ποῦς οὗ ἴμε δγϑῖ 
οὔ [8ο8ὲ οδη θοδϑί {πεοπιθεῖνοθ οὐοῦ (δς οἴδοΙα, 
ΠΟΓ ἰοοκ ἴου δίσθον ρίδος δηά βτεαῖεσ τενγάσὰ 
ἰηδδιυς ἢ 45 πεσε 15 δυϊ οὔο' εἰἤ’ αἵ Οοά 
δοςογάϊηρ ἴο ἴδε οονθηδηΐ οὗ στδοβ." 

ΎΒοΙς τοπιδλίηθ, ᾿ονγονοσ, οἢ6 σοηϑι ἀἜΓΔ Ὁ Ϊ6 
αἰ ΒΠου Ὑ ἰῃ ἴδ οοποϊυάϊδηρ ψογὰβ οὗ ἴδε 
ὙΒΟΪΘ, “ ῸΣ ΤΔΩΥ͂ 6 σδἰ]οα, Ὀυ ἔδνν σμβοϑθη." 
ΎΒεβο ψόοσγάβ ὁὀοοὺγ δραίη δῖ [ἢς οοηςϊυδβίοη οἵ 
ΔΠΟΙΒΟΥ ῬΑΓΔΌΪς (ςἢ. χχὶ!. 14); δηά ἴῃ {παῖ 
Ῥάββᾶρὸ ἴα οοηίγαβί 5 ἘΠ] 65 ΠΟΏΔΌΪΥ θεξνοδη 
ἴδοϑθ τῃϑηῦοῦβ οὗ [86 νἹ]β 0 ]6 μυχοῦ τυ ῆ0 ἃΓῸ 
ΤΩΘΣΒΟΙΒ ἰῇ ΔΡρΕΆΓΔΠΟΘ ΟὨΪ, δῃὰ ΨΠῸ ἃζῈ 
τεϊεςϊοὰ δὲ ἴπε ἰλδῖ ἀδγ, δηά ἴβοϑα ννῃὸ ἅσῈ 
ΒΔ δοοερίεα. ὍὌΒο νψογάβ εαἰϊεά ἀπά εδοτεν 
(κλητοί, ἐκλεκτοί) ἀο ποῖ ἴῃ τβοηϑεῖνεβ ἱπιΡ]Υ 
ΔΏΥ 5ϑςἢ ἀϊπεϊποιίοη, δηὰ ἀγὲὸ βοιεῖ)θ5 υϑοὰ 
ἴῃ ϑεγίρίυτο ἢ ἃ αἰδετεπὶ ἀρρ!ςδοῃ. [πῃ 
ῬΆΠΙΡΡ. 11}. 14 16 φγέξδ 158 δβρεοῖδιῦ 8550- 
εἰαϊῖοὰ ἢ 186 εαὐιπς οὗ Οοά, [ἢ 2 Ρεῖ, 1. 
1ο ἴῃ6 δροϑβίϊες Ἄχῃογίβ δὶ5 τεδάετβ ἴο ξῖνε 81} 
Οἰϊοηςος ἴο πιᾶκο {ποὶγ εαὐἰίηρ ἀπά εἰεείλοι 
Βυγο, 43 ἴἦ (᾽6 Ιαϊίοσ πὸ ἰ655 [ἴδῃ ἴπ6 ἔοσΊ ΟΣ 
τηϊσἢϊ ῬοββίΥ Ὀ6 ἔογίει[οἀ. [ἡ Ἀδν. χυ]ϊ. 14 
ἴδογῪ (δῖ ἅτε ἢ (ἢς 1 ἀπὶῦ ἅΓα ϑρόκοη οὗ 45 
“αἰϊρά σπά εδοεεη δηὰ (Δ Πδι]." [ἢ ἴῃ το 
Ἰλιεσ [Βόσὸ βθοβ Ὀυϊ π{||6 ἀϊδεγεηςς 
δεΐννθοη ἴῃς ἔνο πογάβ. (δεεὲ Ηδιηποπα 5 
εἰλδογαίθ ποίθοβ ου Μαῖί. χχ, 1:6; Ῥεῖ. ἰϊ. 6; 
δηά ΟἸββδυϑεῆ οὐ Μαῖϊ. χχὶϊ. 14.) [ἢ {{κ6 
ΤΩΔΏΠΟΥ, ἤδη ἴ 15 βαϊῖὰ (ΠυΚα νἱ. 13) (δῖ ΟΥ 
Ιοτὰ ολεὰ Η]5 ἀϊβεῖρ!ε5 ἀπά οδοωστ (ἐκλεξά- 
μενος) ὕνεῖνε οὗἁ ἴπεπι, ἰἴ 15. ποῖ πηρ]οα (δὶ 
ἴῃς τοιηδίπα θυ Ἰνεσα τεὐεςίεα ἴοσ θείην ἀ5- 
εἰρίεβ, δυῖ ΟἿ δὲ ΤΟΥ ᾿ψεγεα οί ϑεϊοςίοὰ 
ἴοσ ἴῃς Βίγψθον οβῖος οἵ Αροβίῖεβυ ὙΒοσα 15 
δ ἐχργεβϑοα οοηίγαϑβί, ἰἰ ἰ5 ἴσυο, ἐπ [815 ὑἷδοθ 
δεΐψεςεῃ εδους δηά εαἰεά (προσεφώνησε, ΜὨϊΟΣ 



ν. 1-..} 

ΤΩΘΓΕΙΥ ἱπ|ρ|1605 ἃ βυϊηπηοηδ ἴοὼγ [ἢδί οὐοδ- 
δίου), δυῖ ἃ ῬττοΣ ΟΔΙ Πρ 8 πῃ ρ] θα ἰη ἴῃ 6 
ζεῖ οὗ [πεῖν είς ἀ5ο 10] ε858. Βαυΐ ἴο Ρυΐ βυς ἢ 
Δ ἱπιογργείϊδιίοη ὕροη ἴπ6 τνοσγάβ ἴῃ [86 ὕΓῸ- 
86 ηἴ ραββϑᾶρε ψου ἃ Ὁε ἴο ἀο νἱοϊεηςς ἴο (ὃς 
Ὑνῃοὶο ἴοποῦ οὗ τὰς 6 ἰἴδ6}]  δπὰ οὔ ἴδε 
Ρτοςράϊηρ οοηΐεχί. ἔσοιῃ (ἢ 8 αἰ ΒἼ ΙΓ [Βοτα 
Βοεῖῃ ἴο ὑὕε Ὀυΐϊ ἔνο τιοάςβ οὗ εβοᾶρε. Ὗνὲ 
ΤΏΔΥ ΟἰἴΠοΥ ἱηΐεγργεῖ ἰῃ6 ννογὰβ {Πουυϑοῖνοϑ 85 
Ὀεασίηρ ἃ ἀἰδεγεπί πιεδηΐηρ πότε ἤτοτι [Βδὲ οἵ 
οἷ. χχῖ!. 14---ἃ τησδηΐϊηρ' 5 ἢ 85 845 Ὀδθη 1ηἀϊ- 
εδίοά ἴῃ {86 ποῖδ οἡη οἷ. Χχ, 16: οἵ, σοῃβίἀοσ- 
ἴῃρ [δῖ (δε οἱἀεΞὶ Μϑ85 οὐχὶ ἴῃς νογάβ ἴῃ 
[ἢ6 Ῥγοβϑεηΐ μἷδοθ, ΠΟΥ͂ ΠΊΔΥῪ ῬοβϑὈΪΥ Ὀ6 Τὸ- 
ξαταοὰ 85 ἃ τηλυρίηδὶ κ'οββ, τυ οἢ τγὰ5 οσί- 
ΒΤΏΔΙΙΥ ἀρροηάεδά ὈΥ νυ οὗ σοτηστηοηΐ ΠΌΤ (ἢ. 
Χχὶΐ, 14) πὰ δῖος δι ϑοαυ θη} ἔουπάὰ ἰζ 

ΓΟΗΑΡΤῈΚΒΚΝ ΧΧΙ. 

1 Ολγίδέ νἱάχίλ ἐμεΐο ϑεγισαζενε μος 4 α55, 
12 οὁγέυείά ἐλέ δεεγεγ: αμπα “εἰζογ: οἱ 07, ἐδέ 
ἐοαερίζ, 17 ἐπρεείά ἐς Ἀρνίγο, 21. ει ίείδ ἐο 
ἠρβκυβήρν ἀῤορῶς αν εοἰάεγς, 28 αμά γεῤμξείᾷ 
“λενε ἦγ ἐδε εἰν μας 97). Δ ἔπυο τορι, 33. ἀνα 
ἐλε δε δαπάνη, τοάο εἶσιν “μοΐ ας τεῦ “εμέ 
«1:0 λένε. 

51. ΜΑΤΤΗΕΡ.. ΧΧΙ. 

ὙΑΥ ἰηῖο ἴπ6 ἰοχί. ΕἸΒΟΥ οὗ ἴπε8ς Δἰξεγη δ νο5 
ΤΏΔΥ Ὁδ ΡἰδυϑΌΥ τηδὶηἰαϊποα ; διυΐῖ, οἡ τῆς 
Οἴδοσ μδηά, νὰ που ϊὰ ποῖ θὲ νγασγδηϊθα ἴῃ 
Ρεσνουίίης ἴῃ6 ψἢοἷ]ς ἱηπϊεγργείδίοη οἵ ἴδς 
Ῥτοβοηΐῖ Ὁ]6, οὔ δοοουηΐ οὗ ἃ ἔοεινν ψογάβ οὗ 
ἀουδιῶ! δυϊδοσΥ τ] οἢ ἀσγὸ ἀρροηδθά ἴο δη- 
οἴμεσ ραγδῦϊο τυ ἱἢ ἃ τηθδηΐης νυ Π] ἢ 15 ἀρρτο- 
ῥτίαϊς ἴπογο, δὺϊ ψΠοΐ 185 ἑογοεά δηὰ υἢ- 
πδίυγαὶ ἤοσο. (Το ἵνο οἱοσὲ Μϑ95, δὲ Β, 
πὶ οἢ οὐδέ 1815 οἰδυδε, ἀγὸ βυρροτγίοα ὃγ 1,Ζ, 
δηᾶ ΌΥ͂ ἴῃς Οορίϊς νεγβίοῃ, ποῖ, πόννγενοσ, ὈΥ 
Οτίζευ, νῦο ΚΟΏΘΓΑΪΥ ἄρτεεβ τὺ {Π6πΠὶ. 
ΤΒςε ἔνο ἰδίεβι ςοπιπιεηϊδίοτβ, Ἀδυβ5, "Η ἰβῖ. 
ἔνδῃβ.», Ρ. 5345) ἃπἀ ὙΝ εἶδ5, Μ. Ε᾿., Ρ. 439, ἴδκε 
(ΠπῸ βαπια νον 85 ἤθδῃ Μδηϑβεῖ, δη τε)οςῖ ἱΐ 
85 ἃ κ΄'οβ5 πο Μαῖί. χχὶϊὶ, 14. Ε. (. 6.) 

2 ϑαγίῃρ ὑπῖο ἔπεπι, (ο ἱπῖο τῆς 
ὙΙΠρε ονεγ ἀραίηβὶ γου, Δηα εἰγαίρῃϊ- 
ὙΥΑΥ͂ γὲ 5}4]} βηὰ δῃ 458 τἰεᾷ, ἀπά ἃ 
ςοἷς ψνιτῇ Πογ : ἰοοβα ἐΐεηι, δηα Ὀπηρ 
ἐδέπι ἀπο τη 6. 

2 Αμπὰ ἰξ Δ1Υ γιαν 88Υ οὐρῇϊζ υηΐο 
γοιι, γε 53}|8}} 81γ, Τῆς [ιογά δίῃ 
πεεά οὗἁ τπδπὶ; πα 58.γδιρῃΟΑΥ ἢς 
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ΕἸ ΜΕΙΣ Λ ΝῺ. ἀνῆσδη {πεγ ἄγεν ηἰρῃ ἀητὸ νν}}} δεηα {πεπὶ. 
1ἰακο το. ]ετιβαίςηι, ἀπά ψεῖε σοῖς ὁ 4. ΑΙ] τη 8 ννῶ8 ἀοης, τῆλε 1 πιίρῃξ 
20. Βείδρδπαρε, ὑπο πε πιουηΐ οὔ Ο]᾽νε5, δὲ (1 6]16ἀ τυ σῇ νγᾶ8 βροκεη ὃγ τῆς 

τΠδη 8εηξ [εϑι8 ἴννο ας 1 0168, 

ΟΗΑΡ. ΧΧΙ.--ἴοσῖ1. ΟἹ ΓΟΒΡΒ ΕΝΤΆΥ 
ΙΝΤΟ [ΕΕΌΒΑΓΕΜ. 

1, “μπά αὐδὲπ ἐδὲγ ἄγεευ πὶρδ. Τα {ἰπὶιὸ 
6 ἤχοα ὈΥ͂ ἴδε ἀδίδ διγηϊϑῃθα Ὁ δῖ. Ϊοδη 
(χὶ;. 1). Ουὖυγ ιογὰ οᾶσπηα ἴο ΒΟΙΉΔΗΥ δἰχ ἀδ' 
δεῖοτο ἴ6 Ῥάᾷβϑουοσ, ἱ. ς. οη ἴῃ 81} Νίβδη, [ἢ ὁ 
τος κοηίης Ὀοίηρς οχοϊυθῖνε οὐ τῃ6 Ῥδββουδῖ- 
δΥ ἰϑεἷ ἢ, τὰς τφῖμ, Ὀυΐ ᾿ποϊυδῖνε οὗ ἴδε ἀΔΥ 
οὗ αυτῖναὶ. (δες Ουαέϑννοῖ,, “ Ὠ1585..,᾽ νοἱ. 111.) Ρ. 
5,2, 2) Κα.) [ἔπε στρραγὰ τ λυ, (ἢς ἀδγ οὗὅἁ 
ουγ 1 ,οτα δ Οτυοϊηχίοη, 845 [86 τῆ, [86 8(ἢ 
ννλ5 ἴῃς δηὰ (δὲ ΘΠΌΥ ἱπίο [ογιιβ- 
Ἰοτ, ὑν Ὡς ἢ ἴοοῖκ Ρἷδοθ [πὸ ἢοχὲ ἀδΥ (ὁδὴ χΙϊ. 
12), Ψὰ8 Οἡ [δε οἵ Νίδδη, [Π6 ΑΔ Υ͂ ΠΟῪ 
Κπονῃ 28 Ῥαΐπὶ δυπάδυ. [Ὁ τνὸ δάορί [ῃς 
υἱὸν (δὶ οὖ 1 οτὰ νὯ5 οτυςδοὰ οἡ {πὸ 
141, δηά, σοπθοαυ θην, (δαὶ (δε Ῥάβδουοῦ 
61 οὐ Τδυγβάδυ, ἴῃς διτῖναὶ δ Βοῖ ΠΥ 
τηυβῖ Ὀ6 ρῥἰδοεὰ οὐ ἴῃς ΕΤΙΔΔΥ, δηὰ χὰ πιυϑὲ 
ΒΌΡΡοΘβα (νἱτ ὟΝ Ἰοβοίοσ, ὁ Οἢγ. ὅγη., Ρ. 358, 
ἙΕπρς. Ττ.) [δα οὖν 1 οτὰ σοπιαίπεὰ δ ΒεῖΠΔηΥ 
οΥὐοῦ [86 ϑαῦδίι, ἀπά οηἴογεα [ΘΓ 84] 6 πὶ ΟἹ 
ϑυπάδυ ἴῃς τοῖ Νίβδῃ. Βοῖδ ἔβθοσίθβ ἄρτος 
ἴῃ δϑϑίψηιης [6 ἘΠΕΓΥ ἱπῖο [ογυδβδίοτῃ ἴο Ρ4]πὶ 
ϑυπάδγυ, ᾿βουρὰ αἰ οσίηρ 45 ἴο ἴ6 ἀδΥ οὗ [ῃ 6 
τιοπίῃ: δυξ ἴῃ (δα Ἰαίζοτ οδ86 τνὸ τηυϑβῖ 5ιρ- 
ΡΣ ἃ ΟΔΥ ἴο ἱηΐετνεηο δεΐψεεη [Π6 ΘΠΕΓΥ 

ἴο ΒεΕΙΠΔΩΥ ([οἱη Χίϊ. 1) δηὰ ἴδ ξΌΡΡΕΓ 

δίσιν 7::1.----ΧΟΙ, 1, 

Ριορἢοῖ, βϑαγίηρ, 

γοσβα 2), οὔ νι ϑϊοἢ ἴδετε 15 πὸ πἰηΐ ἴῃ δι, 
ΟἿ ΒΒ ὨΑΓΓΑΙγΟ. 

Βειδῥδακε.) 1.ε. [ΒῈ Βουϑε οὗ ἤρ5---α ρίαοε, 
ῬΓΟΌΔΟΙΥ ἃ Ὑἱϊϊασε, οὐ 1 Μουπὶ οἵ ΟἾίνεδ, 
ΔΡΡΑΓΕΠΕΥ οἷοβε ἴο Βεΐβδην, ἴδε ἵννο θείῃ 
ταοηοησά ἰορείδεῦ: Μασγκ χι. α ; [υΚὸ χὶχ, 29. 
866 σΠογ οἡ Μαζὶ. Νὸ (ΓὯς6 οὔ πονν οχ ϑβ, 

ΒΕΙΒΡΒΑζΘ 15 τποηπ!οηδά ἰῃ πὸ Ταϊπιιὰ 45 
ο τορίοη Ὀοτγάεγίην [εγυβδίοτι (566 Ἐ οϑεθη- 
τα θοῦ οἡ (ἢἷ5 ρῥἷδοθ), ἤοπι νης τα ΤΩΔΥ 
ςοῃοϊυά6 τπδΐ ἴξ ννᾶ8 πϑᾶγοσ ἴο [οὐ υϑδϊθηι [ΠΔ} 
ΒΕΙΒΔΗΥ ; Ὡς ἀρτοοβ 8 51, [ἢ Β δίδίθ- 
τηθηΐ ἐδδε ΟἿΥ 1,οτὰ οὯπιῈ ἴο [ογυβλ]6πὶ [ΤΌΣΩ 
Βεΐμδηγ. Ἐοδίηϑοη, μόνενεσ ( ἈἊϑοδγοθοβ, 
νοὶ. 11, Ρ. 103) Ρἰδοθβ ἰΐ ἴο (ἢς οδϑῖ οὗ Βείβδῃγ, 
ὙΓὮΙΟΣ [ὸ {810 Κ8 ΤΔΥ ὃς ἰηξειτεὰ ὈΥ σοιῃρατίης 
{πὸ ργεϑοηΐ ράβϑαρε νἱἢ [ἃὺκὸ χίχ. 29. ΤΠΘ 
ἰπέοσοποθ, Ὠονενοσ, 15 ποῖ ὨδοθϑβΑσΥ. (866 
ποῖ οἡη Μαζί χὶ. :. Ε. 6. Ὁ. 

Ὡ. απ α.. ἐεά, απά ὦ ὀρ, ΤἼδ οἵδον Ενδη- 
ξ6 1515 π)οηοη [6 (ΟΣ ΟὨΪΥ, 85 θείης ἴΠ6 οὴς 
ου ψ ϊςἢ οὖν 1 ογὰ τούς, ἴῃς τοῖο ῬγΟΌΔΟΙΥ 
ΔΟσΟΙΊ ΡΥ ΐηρ {ΐ, “' ΔΡραγε ΠΕ δἤοσῦ ἴΠ6 τηδη- 
ΠΟΙ οὗ ἃ βιιπιρίετ, 845 ργορμεῖβ 80 της νουϊὰ 
6 υϑι12}}}7 δοςοπῃιραηίθα, Ὀυϊ ποῖ οὗ σουγϑα 
ἀοίης ἴδε νοσκ οὗ βυπιρίετν." (ΑἸογάὰ.) 

4. ἐδαὶ 12 νιἰσδὲ δὲ μι π|4.71 ὙΜνε Ἰοᾶγα 
' Ι 



51, ΜΑΤΤΗΒΝ. ΧΧΙ. 

“[εαἱ.6. 5. 4ΤΕ]] γε τς ἀδιρῆτεγ οὗ δίοηῃ., 
Ζεοι. ο. ο. ΒΕΠοΪά, τᾺγ ἰτίπρ σοπιθῖθ ἀητὸ τῆες, 

ἷν. 5-- 12. {14 

ἵπρ, Ηοβδῃηδ ἴο ἴδε ϑοη οὗ ᾿λανὶά : 
ΒΙε886ἀ ἐς ἢ6 τῆδι σοπιεῖῃ ἴῃ [6 δῆς 

ΤῊ ΒΕ: ἴδε, Δηα 51:{||πρ ροὴ 8Π 8538. Δη4 ἃ οὕ τῆς [,ογὰ ; Ηοβαπηᾶ ἴῃ ἴπε Πίρμαϑῖ. 
ςοἷς τες ἔοαὶ οὗ δῃ 458. Ιο ΖΑμπὰ νἤῆθη ἢς νγὰ8 σοηδ ἱπίο σ μας 

ΠΕ 6 “Απά {πε ἀϊδοὶρ᾽εβ ννεηῖ, ληά ἀϊά 7εγιυιϑαὶεπι, 41} τῃῆ6 οἰ νγὰ8 πιονβά, ΠΑΡ ΣΝ 
845 [εβϑιι σοτημηδηάορα τῃ6Π|, βαγίηρ, Μο 18 τη ϊϑὶ 

ἤμ 2.13. 
7 Απά διουρῆς τη6 4585. δηά τῆς 

οοἷς, δηά μὰς οὐ πεπὶ τῆεὶγ οἰοῖμεϑ8, 
Δηὰ {Π6γ 8εῖ λέσι τπεγθοη. 

8 Αηά 4 νεῦὺ ρτεᾶς πγυϊτίτυάε 
βργεδά {ΠεὶγΓ ραγηιθηῖβ ἰπ τῆς ὙΨΨΩΥ͂ ; 
οἴδεβ οὐδ ἀονγῃ Ὀγάησῆεβ ἴοτὰ (ἢς 
ἴγϑεβ, δΔηἀ βιγαννθὰ ἐΐεγι 'ῃ τῃὴ6 νγΥ. 

9 Απά τε πιυϊιτυάε5 (Πα νγεπῖ 
δείοτγα, δηὰ τῆδὲ [Ὁ] ονγϑά, ογοά, 8δγ- 

ἔτοτῃ [οδη χίϊ. τό [μαὶ (δε ἀϊϑεῖρ!ε5 ἀ4 ποῖ δὲ 
[6 Ὁπμ6 υπάογδίδηά (μ6 τηθδπίηρ οὗ [18 
ἀεϊίοη, Ὀυΐϊ τοσορηΐϊβοα τπὴ6 ΕἸΜΙ πθης οὗ 1ῃ6 
ῬΓΤΟΡΒΘΟΥ͂ αἴτεον ἴῃς Αϑοθηβίοη οὗ (μτίβί. 
ὁ δὲ 2 γοβέσῃ.} ΤΒο πάπα οὗ {δε6 ργορδεῖ 

15 ηοῖ πηοπποποά, [ἢ αυοίδίοη δεὶπηρ ἰη ἕδοϊ 
ἃ σοι ηδίοη οὗ ἔνσο ργορθοῖοβ ([3α]. [χιϊ. τα; 
Ζεςἢ. ἰχ. 9), θοζῃ ἀπηοιηςσίηρ (ἢς οοπιῖπε οὗ 
{πε ϑανίουσ ἴο ]Θγυβ8]οπὶ, πὰ θοῖμ ἔμ 6]1οἀ 
οἢ [ἢ]15 οςοδϑίΊοη. ὙΤδὲ ᾿πνοσγάβ οὗ [βαἰδὴ ἀχὸ ἴῃ 
ξαςῖ ἃ σεησγαὶ ὑγεαϊςτςίοη οὗἩὨ [πὶ νης ἢ 5 τὸ - 
Ῥοδίεά ἴῃ Ζεοοδασγίδῃ νΒ πόσο οχᾶςῖ ἀσίδ1} 

5. Βεροίά, 167 ἐἀΐηρ' εονιείδ, ἢ ὍΠοβ6 
τνοσαβ ἄγὰ οἰϊοὰ ἴῃ ἃ ἔοττῃ ἀϊπξἜογίηρ ἔγοτῃ [86 
1,ΧΧ νογϑίοη δι ΕΠ ΘΠ ΕἾῪ ἴο 8ονν [μὲ (ΠΟῪ 
ἅΓῈ ποῖ ἴδκοη ἔτοπι ἢ. ΤΏΠΟΤΟ 18 η0 ρ»τουηᾶ 
ἴῃ 81. Μδίμενβ ἰδηριδσε ἴοσ [Π6 βυρροβίτοη 
οὗ ϑίγδιϑ8 δὰ ες δνεῖῖζϊε, ἴο ψιοῦ ὄνθη 
Νοδηάογ δϑϑοηΐβ, [δὲ τῆς τιθηοη οὗ ἴἢ6 ἵψνο 
ΔηΪΠ14198 Δ.1565 ΠΌΤ] ἃ τ] 3ΑρΡγοποηβίοη οὗ ἴῃ 6 
τηοδηΐηρ οὗ τῆς. οοη]υποίίοη ΘἸἴΠοΓ ἰη [ἢ6 
Ηεῦτον, οὐ ἢ ΤΟ ΠΧ Χ, Το σοηϊυποϊίοη ἀπά 
σου ἴῃ (ἢ ΓΧΧ ἃ9 τγῖὰ]} 248 ἴῃ [Π6 σοβρεὶ, 
δηὰ [ξ 1 8 υπάἀεγοίοοα 85 Θχερείοδὶ ἴῃ {86 
ΟΠΘ, ἴἴ ΙΔΥ Ὅ6 ΘΩΌΔΙΙΥ 580 υπάογβίοοά ἴῃ [ἢς 
οἴδοσ. [ἔα συρροβο ἴπδί [6 ἴνγο δῃ 1 Π8}8 
ΨΟΓΕ ἰηνοηϊοὰ ΟΥ̓ 186 Ενδηρο δῖ, οὐ ΟΥ̓ ἢ 15 
οὐ ρίηαὶ δυϊβοσγ, ἴο ἄστεος ὙΠ ἃ τηϊδίηῖεσς 
Ῥσχείδίίοη οὗ ἴῃ) 6 ῬσορβθοῦΥ, νγὲ πηι 4150 δι1}0- 
Ῥοβε ἴπδὲὶ {Π6 δᾶτηδ δ  ΠΟΥΥ ἰηϊοπάδά ἴο Γα- 
Ῥγεβεηΐ οὔὺγ 1 οτὰ 85 τιἀϊΐηρς οἡ ὈοΙἢ τορφείδοσ, 
ἃ δαΡροβιτοη νγῃῖςἢ ποθβ ἢῸ οἴδεγ σεζυϊδοῃ 
ἴθδη 153 οὐ οΟὈνϊοιβ δυβϑυγα!γ. ΤῊς 41165- 
ἔἴοη τοάποοβ ἰἴβε! ἢ ἴο οηἣς οὗ ἵἴνγο αἰϊογηδίνοϑβ : 
[5 1ἴ πογο πδίυσγαὶ ἴο βϑυρροβε [δαΐ (6 Ενδῃ- 
δ6]151 βου ου 5 Υ σοησοϊνοθαὰ 80 βἰασγίηρ δὴ δ0- 
ΒΌΓΟΙΠΥ ; οΥ [δὲ δ πχεηξοηξδα [Π6 ργθβθηςθ οὗ 
[86 τπιοῖθεῦ Ὀεσδιι86 516 δοίῃ!}} } Δοςοιηραηϊοά 
(ἢ6 ςοἸξ, {ΠΟΓΘΌΥ͂ εἰνιπρ ἃ τόσο σοπηρ]εῖα ὯΔΓ- 
γαῖϊνο (ἤδη [86 οἵδε Ενδηρο ἰϑῖβ, που ἢ οπα 
ἴῃ Ὧ0 ΨΨΑΥ͂ Ορροβϑά ἴο [Ππεῖγϑὺ 

7. ρὲ οπ ἐδεη ἐρεῖν εἰοέδε:.) ΤῊΘ ἀ 5. ρ]68 
δοοῖὰ ἴο βαᾶνα Ὀδδη υηςοτγίδίη νυ ]ςἢ οὗ (δ Δηϊ- 

11 Απά τἢς παυϊθτυάε 5514, ΤῊΪ5 
8 [εϑι5 τῆς ρῥγορῃεῖ οὗ Νδζάγειῃ οὗ 
ΟΆ]1|εε. 

12  Απάὰ Ϊεβδυβ8 ψεπὲ ἱπῖο (ἢς 
τειρὶς οὗ (ὐοά, δηά οδϑὲ ουΐ 411] {πε πὶ 
τὲ 8014 δηά δουρῆς ἰῃ ἴδε τεπιρίο, 
δηἀ ονειτῆγονν ἴῃς [2068 οἔτης πιοησυ- 
σἤδηρεῖβ, ἀπά τῃς 8εδῖ3 οὗ τῇ δηι τῃδΐ 
8014 ἀονεϑ8, 

ΤῊΔ15 Τεβϑ8 ἱπιεηάἀεά ἴο σίάβ, δηὰ τμογείογο 
Ρἰδοοά {86 οἰοῖμθβ οὴ θοῖῃ. (Μέεγεσ.) 
ἐδ “εἰ δὲγ»ε ἐδέγεοπ.] ἴ{ΛΏΣΓΑΙΙΥ “δηὰ (ΠΟΥ 

δεῖ τὴ οὐ ἴΠ6πὶ;" ΟΥ, δοςογάϊηρ ἴο δῃοῖποσ 
Δηὰ ῬΓΟΌΔΟΪΥ τλοσγε δοςσιισγαΐο γεδάϊηρ, " δὰ δ6 
8ιῖ οὐ ἴδε. ὍΤδὲ τνογάβ οχ ἐδόηι Ὑ71}} ὃς 
τοδί δῦ ΓΑΙΥ ἰηϊογρτείθα οὗἩ ἴπῸ ραγτηθηΐβ, 
ῃοῖ οὗ ἴῆδ δηϊπιαὶς, (866 ὙΝΊΠΟσ, ὁ Οὔσδηι., 
ὃ. 27, Ρ. 189, Επξ. τ.) ὙὍὉδὲ ἰδίζοσ δρρ οᾶ- 
(ἴοη Β85 Ὀθεη ἀείοπάεα ὉΥ τεΐεγθησε ἴο ἃ 51π|]- 
ΔΥ Ἐχρτγεββίοη, Αςβ Χχῆῖ. 24--- τονε ᾿εδβίϑ, 
[δι {ΠΟῪ ΤΙΔΥ 5εῖ Ρδὰϊ οὐ ἢ" δυῖ [Π6 εἷ- 
δὰ ἴῃ τῃ6 οΥἹ ΙΔ] 18 ποῖ Ἔχδςοῖ, δηὰ 1ἴ 566 Π8 
ΘΠ ΡΙΟΓ πὰ τηοϊῈ σοηῃϑοῆδηΐ ἢ [86 σοη- 
βιγυςτίοη οὗ 186 ραββαρὲ ἴο δάορί (86 οἵπογ 
ἰηϊεγργοίδιοη. 

8. “ῥγεαά ἐδεῖν" σαγγπεη ἢ Α5. ἴῃ ΒοηουΓ 
οὔ ἰηρ. ((ἔ 2 Κίῃηρβ ἴχ. 13.) 

9. Ἡοαππα ΑΔ Ἡεῦτγον οσργοββίοῃ, ἔγτουα 
Ῥ541]πὶ ΟΧΥἹ. 2ς, ῃετς ἰἰ 18 τοηδοσγεὰ “ βᾶνθ 
Ὡονν." ἴῃ [5 ῥγεβϑεηΐ ι156 ἴἴ 15 804 }}} ἱπίεγ- 
Ρτείθα 45 8 ἔοστη σγδίῃοσ οὗ βαϊυἱδίίοη ἴδῃ οὔ 
ΒΠΡΡ]ςαίοη, δαυϊναϊθης ἴο “ ΗΔ1], οὐ “" σοὰ 
ΒΆΥΘ ; (ἔκεραιν ) “ϑαϊναϊίοη ἴο (6 δοῃ οἵ 
Πανὶ ἃ ". ἢ, 48 18 ὑσγοῦδθϊθ, να τηάδογοίδηά 
δῖ. [λΚκὸ5 ϑαυϊναϊεηῖ, “ ρεδος ἴῃ βοάυθῃ δηὰ 
Εἴογυ ἰὼ τῆς δἰ ρηεδῖ, 88 ἃ ρβαγαρῆγαθε οἵ [ἴῃς 
Ἡξεῦγονν Ὄχργοββίοη ἱηϊοηάθαά ἴὸ σΟΏΨΕΥ [18 
ξδθηογαὶ πηδδηΐηρ ἴο ΟΘηΈ16 γοδάογβ, νγὸ ΤΩΔΥ͂ 
υηάἀογϑίδηά ἰξ 45 σοι ηΐηρ ἃ Ῥγᾶυεῦ ἴογ Ὁ]685-» 
ἷηρ οὐ δπὰ {πγουρὴ [68118, τορεῖμοσ ψ ἢ δὴ 
Δϑοσρίίοη οὗἩ φίοσυ ἴο Οοά, Ποπι ψνβοτα ἴδε 
Ὀ]οββίηρ 15 ἴο σΟΠΊΘ. 

ἐη ἐδ ῥδίφῥει 1. 581. ὺκ6 ᾿. 14, “ ΟἸΟΙ͂Υ ἴο 
Οοὰ ἢ (ἢς δὲρμοπι," ὁ. 6. ἴῃ τῆς Ὠσμοϑὲ ἢδδυθῃβ. 
Οοπιραῖο 5. χοῖϊ!. (Χο!) 4, ΟΧΧ, τἤεσγο ἐν 
ὑψηλοῖς 15 ιϑεὰ Ὀγ [6 ΧΧ ἔογ τς Ηδοῦτονν 
ΛΓ Ώ5, “ἴὸ [ἢς Βεῖρμς, ἃ. ὁ. ἰὴ Βοαάσθη. Ηδθγο 
11 18 δαιϊναϊθηξ ἴο ἃ ργάγογ (μαΐ ἴΠ6 5δυἱδίίοη 
ΤΑΥ͂ Ὀ6 ταϊίΠοὰ 1ῃ Ὠδάνυθη. 

112-16. ΤῊΕ ΤΈΜΡΙΕ ΥΙΒΙΤΕΙ.. 

12, «υεπὶ ἐπίῆο ἐδὲ ἐορηρί ΑΔσοοσαϊηρς ἴο 



Υ. 13--19.} 

11. Απάὰ 14 υηΐο (πεπὶ, [{ 15 γτίῖς- 
. ἴδῃ, ἘΜΥ δΒουβε 5}4}} θὲ οδ᾽]εὰ τὴς 
Βοιιϑ8 οὗ Ῥγαυεγ; 'δυῖ γε ἢανα τηδάς 

᾿ ἴξὰ ἄδῃ οἔ τἢϊενεβ. 
14 Απά τε δ]πὰ δηά τῆς ἰδπὶὸ 

σδπια ἴο ἢΐπι ἴῃ τς ἴειαρὶς; δηάὰ ἣς 
Βιοα]θά μετὰ. 

Ις Απά νῆεη (δες οὨϊοεΐ ρτο85 δπά 
80 068 βὰν τῆς τννοηάογίι! (ηἰπρβ τηδὶ 
ἢς ἀϊά, Δηά τῆς ΤΠ] άτγεη οτγίηρ ἴῃ τῃς 
τΕΠρ]6, δηὰ βαγίπρ, Ἡοβδηπᾶ ἴο τῆς 
δοὴ οὗ  ανιὰ ; {ΠΥ ννεγε δος ἀΐ8- 
ΡΙοαϑεά, 

16 Απά 5414 υπῖο δίπι, Ηδκαγεϑι 
ἴοι ψνδῖ τἢε86 βαυὶ Απά 7δεϑιι3 

ϑῖ, Μασκ, ουὐῦ 1 μογὰ οἡ [}8 ἀΔΥ πηοτεἶγ ννθηΐ 
ἱπίο ἴῃς Τερὶο, δἀπὰ ἰοοκοὰ τουπὰ ὑροὴ 
411 {μηρβ, δηὰ τεϊϊσοεὰ ἴῃ [86 οὐδηΐϊηρ ἴο 
Βείδδηυ, [ἢ ρυσιβοδίίοη οὗ ἴδε [επῖρὶς Ὀεϊης 
Ῥοδίροηοά ἴο ἴ6 ἡοχὶ ἄδὺ. (866 ἠοΐθ οἡ 
Μαῖκ χὶ. 11.) ὙὨΒ 8 ῬΓΟΌΔΟΙΥ τ 6 τογὰ 
οχδεῖ δοοοιιηΐ, δῖ. Μαίίζπονν, [ΟΠ] ονσίηρ δ 15 
050.8] τηιοίῃοὰ οὗὨ ἸοςΔ] οσ εἰγουτηδίδητςα!ὶ, γαῖ ΠοΓ 
[δὴ ἴεσιροσαὶ δϑϑοςίδί!οη, πδσσαῖθϑ ἴη6 ΠΟ Ϊ]ς 
οὗ νμαῖ ἴοοῖκ ῥἷδοθ ἰῃ ἴῃς Τοπιρὶς ἰῃ ἃ βίηρ!ς 
ὨαΙτδίϊνο, στδουΐ ποιοης [86 ἀϊνϑοη οὗ 
ἄδγβ. δῖ. [Κ6 τηοπίοηϑ ἴδε Ρυτσβοδίύοη οὗ 
[86 Τοιρὶς ἱπηπλθϊδίε!ὶυΥ δῇἴεσῦ Ὡδυτδίηρ ΟἿΓ 
ΤΥ δ ΘΩΌΥ ἰηΐο ἴδε ΟἸἿΥ, θυῖ νπουΐ 6χς 
ΡΓΟΒΘΙΥ τηδγκίηρ [Π6 {{π|6.{0 [{ 15 δάἀπιτεά ὉΥ 
186 τδίοσ Ὑ οἵ σοπιπηοηΐδίοτδ οὗἁ 41} 5. οο β 
(παῖ [15 οἰοδηβίην οὗ 16 Τοηλρ]ς 15 ἀἰϊδιίηςὶ 
ἴτοτῃ [δαὶ νυ ς ἢ οσςυγγεά αἵ τπ6 ερίπηίϊηρ οὗ 
ΟἿν 1, οὐ 5 πηϊΠ5ΌῸ (Ϊοδη ᾿ἷ. 13-14). Το 
ἰλϊίον 18 οὐ το Ὀγ ἴδε ϑγπορι5ῖ5, ψῃο τεςοτγὰ 
ΟὨΪΥ {86 Οδὶ εδη ρογίίοη οὗ [πε δασὶγ ἐπ φυϑὰ 
ϑοπα δστηοηϊβίβ (τοβανεῖ, ΕὈταγά, Κὶ Τα τ) 
Τορασγὰ 85 ἴῃ6 οοποϊιάϊηρ ονεηΐ οὗἉ [8 ἀδΥ [86 
τοηιοδὶ οὗ ἴδ. Οσεοκβ νυ μο μδὰ ςοπὶο ἴο ἴῃς 
[εαϑῖ, δῃὰ οὖν 1 οσὰ 5 ἘΡῚ ([οὁδη χίϊ, 2ο "26. 
ΤῊ ὀνθηΐ ΠΊΔΥ. ΡΓΟΌΔΌΪ πᾶν [ΔΚ ῥΐβοθ ἴῃ 
ἴδε οουτί οὗ [Βε Οὐδηι1|65 δ ἴῃς Τορὶο, τυιοῖ 
γυὰ5 4'80 (ες 5οδΐ οἵ (᾿6 τη Ἅδη ροῖβ, δηὰ 
ἴδετε 15 ὯῸ ἱρΡΥΟὈΔΌΪΗΥ ἰΏ δϑϑιχηΐϊηρ 1[{ ἴο [ἢ ]5 
ἄλγ. Βυῖ νιεβεῖεῦ δηὰ Τιβομβεπάογέ ῥγείες 
ἴο Ρίδος 1ἴἴ το ἀδγϑ ἰδῖοσ, οὐ ἴΠ6 δυξηϊηρ οὗ 
[πε Τυεϑάδυ ἴῃ (Π|5 τνεεκ, ἡ ἈἸ ἢ 4180 15 ἢ ΕΗῪ 
οςσουρίεά νυ] ἀνοηϊβ νοι ἰοοῖκ ροἷδος ἴὴ τΠ6 
Τοεπιρὶο. Αηὰ (818 ἰατίο τ 8θοπιβ οἡ ἴἢ6 ΜΒ οΪς [ἢ 6 
Ῥτοίδγδθ]ε διτδηρειηθηῖ. (δες οὐ ἢ. χχίν. 1.) 

ἐδερε ἰδαΐ “οἰά)] ἍΝε αν Ὧο ἴγδος (853 
ΑΙ ογὰ οὔϑογνθβ) οἵ [815 πιδυίκοῖ ἰη {86 ΟἹά 
Τεσίδιηεηῖ. [ἰ ἀρρεᾶγβ ἴο ἤᾶνε ἤγϑθί διίβϑεη 
δἴχοῦ τΠ6 σΔΡΕΥ͂, ΒΘ ΤΥ νου ΠΟΠῚΘ 
ἕτοπι ἔογείζῃ ἰδηάβ ἴο [ογυβαίεπι, Τῆς οὔἶος 
οὗ [86 ΤΩΟΠΘΥ ΟΠΔΉρΡΟΙΘ νγάβ ἴο δχοδδηρο 
οτεῖχη εὐἴαξ ἧς (06 δα] βῃοῖκοὶ οὗ ἴ6 βδῆς- 
ἴυδιγ, νοῦ τᾶ ἄυς δ ἴδ6 εηὰ οὗὨ ΘΥΘΙῪ 
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84 {Π| ὑπο {Πεπὶ, Ὗ εᾶ ; δᾶνε γὲ πεν 
γοδά, ἔΟυς οὗ πὰ που οὗ δαῦθεβ  Ρε. 8. α. 
ἃπὰ β0 ἈΚ] ηρβ ἴδου ἢδβὲ ρετγέεοιεά 
ῬΓΔΪδ86 ἡ 

17 4 Απά δε Ἰεξ τῆεπι, δηά ννεηΐ 
ουΐ οἔ {με οἰΥ̓ ἱπῖο Βειῆδηγ ; δπά ᾿ς 
Ἰοάρεἀ (ποτα. 

18 Νον ἴῃ τῆς πιογηΐπρ 45 ἢ γα - 
τυγηεἀ πο τῆς οἰτγ, ἢε Πυηρεγεα, 

Ι9 ἰΑπὰ ψνῆοη ἢε αν ἃ ἂρ ἴτεε ἡ Μιὰ τὰ, 
ἴῃ τῆς ΤΥ; ̓ ς οδηθ ἴο ἰΐ, Δηἀ4 ἔουπὰ “ἢ 
ποῖππρ τπεγεοη, δυῖ ἰεᾶνεϑ Ο]Υ, δπὰ 
8414 υπῖο ἰἴ, [,μεξ πὸ ἔγυϊ στον οἡ (δδε 
πεηςείογνγαγά ἔογ ανεῦ. Απά ργεβεπανῦ 
τῆς ἤρ ἔτεα νυ πεγοὰ ἄνγᾶυ. 

γε, ὦ. 6. Ἰαδὲ Ὀξέοτε {πῈ ργεβεηξ {ἰπηθ, (866 
Οἢ ΟἿ. ΧΥΪΙ, 24, δηὰ ἰκμίοοϊς οὐ ["ϊς Ρίδοε.) 
ΤΕ ἄονεβ γεγα 50] ἔοσ οἰετγίηρθβ, ςμεῆγ οὗ 
ἴΠ6 ΡΟΟΥΓ, οἡ ναγίοιιβ ὁσοδϑίοῃβ (866 1 οὐ]ξ, νυ. 
7, ΧΙ. 8, ΧΙΥ, 22, ΧΥ͂, 14, 29; ΝΌΠΊΡ. νἱ. 1οὸ:; 
Γὐκο 11. 24); θυξ ᾿ξ ἀρρϑᾶτβ όσα [ δὴ ἱΐ. 14 
[Βδί οχϑὴ δηὰ βῆδερ ἔοσ (Βς σγοδῖεσ 5δογίβοος 
ὝΕΓΕ 480 530]4 ἴῃ [ῃ6 δᾶπιθ ρίδοβ, (866 ποῖα 
ου Μαγκ χὶ. 15. Ε' 6. 6.) 

18. ““κ4 ταἰά ὑπὶο ἐδενι, 8.1 Οὐ Τιογὰ 
ΠΕΓΙΘ ΓΘΪΈΓΒ ἴο ἔννο βαβϑᾶροβ οὔ δὲ ΟἹ] Τοβί}- 
τηϑηῖ: [58ἱ. ᾿ν]. 7; [6γ. υἱῖ. τ. ὙὍῈῸ ἰδίζοσ, 
υἱξογοα ΌὈΥ ἴῃ6 ργορδεῖ 85 ἃ ἀδεηυηποϊδοη οὗ 
ἴδε οτίπλε5 οὗ [π6 [εν δἱ (ῃς εἰπις οὗ [6 ᾿λρ- 
Εν γ, δηά τπὸ ς πδηΐ ργοίδηδίίοη οὗ [ἴῃ 
ἴεπηρίε, ἰ8 πονν Δρρ]!οἀ ἔο ἀηοίμεν Κίηὰ οὔ ὑσο- 
ξλῃαίίοη, ἴδ πιρκιηρ οὗ ξαίη ΟΥ̓ ὈΠΠΟΙΥ ἰγδῆῆϊο. 

76 δανε »μαάε 1.1 Οτ, γε »παξε “2. 80 ἐξ Β, 
δηά Ἰαἴς δάϊζοτβ. 6 Αὐδοτϑοα ψογϑίοῃ 18 
νγ6}} βιρρογίεα. Ἐ' Ὁ. 6. 

16. ἐδοιι δας ῥεγζεοϊεά ῥγαε.} Ουγ Τοτὰ 
εἰΐο5 ἔγσοιῃι ἴ86 1,ΧΧ γνογβίοη οὗ 58]πὶ υἱῖϊ. 2. 
Το Ηοῦγον ἰβ σεηδογοά ἴῃ [π6 Αὐἱπογὶβοὰ 
ψεγβίοη, ἐδοι ῥαεὶ ογδαίπεά εἰγεηρ. 

17. «υεπὶ ομἱδ . . . . ἱμπίο ΒεῤδωηγἾἢ 16. 
τεϊυγηοα ἴο ΒεῖθδηΥ οπὶ νθηος Ηο δα σοπις 
ἴῃ {86 πηοσγπίηρ. (δες ἰοδη χὶϊ. σ, 12.) Βεΐμδη 
ννᾶ8 ἃ ΥἹ σε δοιιξ 1ς βίδαϊα οσ τῇ Ἐπρ δὰ 
ΤᾺ1]6 τῸπὰ εγυδβαίοη. (δε6 οἡ οἷ! χχ, 34.) 

18-2Δ. ΤῊΕ ΒΑΒΒΕΝ ΒῚΟ-ΤΆΕΕ. 

18. ἐπ τδε»πογπίηρ.] 1.5. οἡ ΜοηάδΥ ἴδ τοίῇ. 

19. α δὶ ἐγεε.} 1 1ΈΟΓΑΙΥ, ἃ5 ἴῃ [6 πηλγρίη, 
οπε ἤφ-ίγεε, ἰ. 6. ἃ δ' πρ]ε ἴτεε βίδῃάίηρ ὃὈγ [56]. 
ΕἸἰς-γδε8 ΤΟ ῬΣΟΌΔΌΪ πιιπιοτοι8 ἴῃ (δ5 
Τοξίοῃ, 83 18 ἰηἀϊςδίοα ὃὉγ ἴδ ἤδτὴθ Βεοίμρῃαρα. 
δῖ. Μαγκ δρτεεβ στ 51. Μαίίμενν ἴῃ ῥ]δοίπρ 
1815 οσσυγτοποα οὐ ἴδε βϑθοοηὰ (ἰ. 6. [ἢ Μοη- 
ἀΔΥ) πιογηΐηρ, δηὰ ρἷδοθβ ἰἴ θείοσο {6 ρυγίῇ- 
οδοη οὗ ἴῃς Ταρὶθ, τ ῃἱοὶ ἴδ ργο  ὈΙΥ (ἢ ς 
ΤΟΤΕ οχδοῖ ογάοσ, (ὅθε οὔ ὑεῦϑθε 12.) ΗΪ8 
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ττό 

» ΜῈᾳηγχὶ 
κι. . 

ΠΡ ΟΝ 

ἐς ναὶ 

20 Απάνδεοη {πὲ ἀἰβοῖρ᾽68 8ανν 21, 
ἘΠΕΥ πιᾶτνε]]εά. βαγίηρ, Ηονν βοοη ἰβ 
τῆς ἤρ' ἴγεθ τ ἱτἤεγαά ἌΥΨΑΥ͂ ! 

21 |εβιι8 δηβυγεγεὰ δηά 84] 4 υηΐο 
ἴπεπι, ΝοΓΪΥ 1 887 υπῖο γου, [1 γε 
ᾶνε ἔδιτἢ, ἀπά ἀουδὲ ποῖ, γε 882} 
ποῖ ΟΠΪΥ ἀο {ἢ 8 τυλήεἢ ἐς ἄοηο το τῆς 
ἢρ {τδ6, Ῥαξ α͵80 ἰξ γε 8}|4]} 841Υ υπῖο 
τἢ18 τηουηίδίη, ΒΕ που τειηονεά, δπὰ 
Ὀς ἴῃοι οςαϑὲ ἰηΐο [ἴῃς 864; ἰξ 51]] ὃς 
ἀοηε. 

22 Απά ἃ4}} (δίηρβ, τυῇδίβοενεγ γε 
88.811 28 ἵπ ῥγάγεγ, δ6]ενίηρ,, γε 5181} 
τεςεῖνεα. 

23 Απᾶαὰ νψῆδη ἢδς νγᾶβ Ἷοπῖα 
ἱπῖο 6 τεπιρῖε, ἴῃς οὨίεῖ ῥυθβίβ ἂπά 
τῆς εἰάοτβ οὔ τῆς ρεορὶς οᾶπιε υπίο ἢἰπὶ 
48 ἣδ νγᾶϑ [ϑδοἢϊηρ, Δη4 5414. ΒΥ νγῆδῖ 
ΔυῖΠΟΓ ἀοεϑὲ που (ἢε56 {πίπρϑὶ 
Δηἀ ψνῆο ρᾶνε {πες [ἢ 5 δι ΠΟΙ ἢ 

δοοουηΐ 18 4150 τοσο εἰγουπιοίδηϊίαὶ [μη 81. 
Μαϊϊιονβ, δῃὰ οοπίλίηβ ἃ ἀΠΠ  υ Υ ἴῃ ἀειαὶὶ 
γος ἢ ψν}}} 6 ποιοοὰ 15 118 ργορεσ ρὶδος. (δ86εςε 
οὐ Μδῖζκ χὶ. 11.) 

2γε πὶ. ΤὍῊϊ5 18 ποί ἱῃοοηβίδίοπξ τ ἢ 
δῖ, Μαγκ, ψγῆο ΟΠΙῪ 5405 [δὲ (Π6 τ ποτίηρ οὗ 
[6 ἴτε νυᾶϑ8 ηοΐ 56δῃ ὃγ ἴδε ἀἸϑοῖρ!ο5. {Π] τ 
ζοϊ]οννίηρ ἀαγ. ὍΤΒῈ ΟἠΪγ ἐϊεγεηος Ὀεϊινοθη 
(ες ἴνο δοοουηῖϑ 15 (Πδΐ 81. Μαίίζδοιν, ἃς Ὀ6» 
ἔογο ψ τοραγὰ ἴο {86 οἰοδηβίηρ οὔτῃς ΤΏΡ Ιο, 
σοπιρ εἴο5 ἴη6 ὑυΒοῖὶα Ὡδγγδῖνο αἵ οῆςς, ΕΥ̓͂ Δἀἀ- 
ἴῃς ἴῃ τετηοτκ οὗ [πῸ αἰδοὶρ᾽ 65 δηὰ ον ἱογά 5 
ΕΘΡΙΥ; 6 581. Μαγκ, τυ ἃ πιογὲ οχδοῖ ἢο- 
τος οὗ Εἰπιο, Ῥροπει ἴΠ656 ἴο ἴῃς ζο]οσίην 
ἀδύ, οὐ νη] οἢ ΓΠΕΥ δου} ἴοοκ ρἷδοθ. ΤῈ6 
Ὠλγγαῖΐνο ἔγοπι {Π18 ροϊηΐ ἴο {πὸ δηὰ οἵ οἷ. χχν. 
Βοϊοηρ8 ἴο ἴῃς 1τὰ ἀδγ οὗ [6 νυεεῖκ, Τ εϑδΥ 
[86 τσ οσ τ2ῖ} Νίβδῃ. 

20. ἐδε ἀξεεῖρίε. ῬτΟῦΔΒΙΥ 84. Ρεΐοτ, τος 
Ῥγοβοηξηρ ἴμ6 ἀἰϑοῖρίε9. (8ε6 Μαζκ χὶ. 21.) 

41. 7“ πηστυογεά, 6 ἌΝΒΕΩ τὸ τὸ- 
ΤΩΘΙΊΌΟΥ (δ Ρασαῦϊε οὗ ἴΠ6 δάασσθῃ ἤρ-ίγοα 
({υκο ΧΙ. 659), τὸ οδῃ Βαγαϊγ ἀουδὲ [παῖ 
[6 ῥγοβεηῖ γηΐσγδςὶο 15 ἱπιοηἀδὰ ἴο ὕθδγ ἃ 5ἰπ|ϊ- 
ἸΔΥ φγπιθο σαὶ πηεδηΐηρ, ἀπά ἴο ροϊηΐ ἴπ {πε 
ἤἢγϑε Ἰηϑίδηςα ἴο ἴπ6 δρρσοδομίηρ ἀεκιγυςίοη 
οὔ ἴδε πδοη ψῆο σγόσε δδουΐ ἴο σγυς! ῦ τΠοὶγ 
Μεβϑβίαῖ, δηὰ, ϑεοοπάϊγ, ἴο [ῃς ρυπιϑηπιοηΐ 
ψΒ ἢ Ὑ}}}1 σοπθ ὑροη 411 ἰη ιν! 0815 ἃ5 νν6]} 
858 ὩΔΙΟΠ5 ΏΟ πορίθοῖ [Π6 σγάσε οεσγοά ἴο 
{πεπὶ, δηά θδᾶγ πὸ ἔγυϊξ ἰῃ ροοὰ ννοσκβ. (8εες ἴδε 

ςἶ. ςἢ. 11. το; [οδη χν. 2, 6.) 
Οη τδς  οςοδδίοη, ποννόνοσ, οὖν 1 οσγὰ 
ἀνε }}5 ἀἰγος Εν, ποῖ οἡ ἴδε ννδηὶ οὗ (Δ ἢ ἰη 
Ηἰπι ψ οὶ ψουὰ Ὅδ 8δὸ 5ΘνΟΓΕΙΥ Ρυηϊϑηρά, 
Ὀυῖ οἡ 186 Ῥονγεσ οὗ ἔδἢ ἴῃ ἴΒοδα γῆ0 τ Δ 

γΟΙΒ6. 47, δῃηά 

51. ΜΑΤΤΗΕΡ. ΧΧΙ. [ν. 2ο---28. 

24 Απά Ϊεβιυ8 δηβϑνεγεά δηά βαδίά 
πηΐο τἤεπ, 1 αἷβδο νν}}}] δϑὶς γοῖιι οῃς 
τῖηρ, ψψὩὶο ἢ 1 γα τε} πε, 1 ἴη Κα 
ννβ6 Ὑ71}} τ6}1 γοὰ ὈΥ νγῆδϊ δυςποσῖεγ 
Ι ἀο τῆε8ε τὨϊπρβ. 

2ς Τῆς δαρτίβπι οὗ οῆη, βεπος 
νγ»ὼ8 ἰτἰ ἤἴοπιὶ ἤεάνεῃ, οἵ οὗ πιεηΐ 
Απά {πεν τεδβϑοηθα ὑγἱἢ (ΠαπΊβεΪνοβ, 
βᾶγίηρ, 1 τνε 8841] βᾶγ, Ετοπι μεᾶνβηῃ ; 
ἢ6 Ψ|}} 8 υπῖο υ8, ΥΝἊΥ ἀϊά γε ποῖ 
τε Ὀεϊϊενε Ηἰπιὺ 

26 Βυὲε ἰξ ννε 3Π4}1 δαγ, ΟΥ̓ πιεη; 
να ἔεαγ ἴῃς ρεορὶς ; “ἴογ ἃ11 μοϊά [μη “ οἷ. :(. 5. 
83 ἃ ῥζορδεῖ. ' 

27 Απά {πε δηϑγεγεά αβι8, δηά 
8.4, Υε σληποῖ [6]. Απά δε 5αἰά 
υπῖο τ 6η}. Ν ΙΓ ΕΓ [6111 γου ὉΥ ψἰδῖ 
Δι ΠΟΙ 1 ἀο (686 ΓΠΙΠρΒ. 

“8 4 Βυϊ νῇδῖ τὨϊηϊς γεὶ Α ω- 
ἐσίη τη ἢλά ἴνγο 50ῃ8 ; 4πη4 ἢδ σδηλθ 

ἴ, Αἱ τς 58πὶ|ὸ {{ηὴὸ [6 ννογάβ, 
κ6 186 5 ΠΡ ΟἿ65 αἴ οἷι. ΧΥΙΪ. 20, ὑΓΟΌΔΟΙΥ 
οοηίδίῃ 8δῃ ἰπάϊγοςϊ γεῦυκο ἴο {86 ἀϊθςοὶρ᾽ε5 οὗ 
(ὃς ἱπὶ 655 οὗ (Ποῦ οὐ ΠἸΠ, δπὰ ἃ 
ΑΓ ἰηρ ἠοῖ ἴο (ϊηκ ἴοο ΒίσΕΪΥ οὗ {πετηϑεῖνεβ, 
88 ΟΧΟΠῚ [Π6 ϑεηΐεησε ργοπουποδὰ οἱ 
{Ππεὶγ οουηίσγτηθη, δυῖ ἴο ἙΠΟΤΙ5ἢ ἃ ϑρὶ τς οὗ 
ΒυτΠΠῪ ἰὼ {δμεπιϑεῖνεβ δηὰ οδδτιγ τοννατὰ 8 
οἴδετβ, ΤῊΐβ πιογα ΠΟΙ ΠΥ͂ ἀρρεασβ ἰῃ ἴῃ οοῦ- 
οἸυάϊηνς τνοτὰβ8 σγεροσῖθά ἰῃ Μασκ χὶ. 2ς, 26, 
ἢ ἢ ἄτα οὐ δα ὃγ 5ι. Μαίζπενν. (δες 4150 
ποῖς ου (ἢ. ΧΥΪ]. ΝΝ 

123-32. ΥΈΒΤΙΟΝ ΟΡ ΑὐΤΉΟΕΙΤΥ. 
48. 12δὲ εὐίοῦ γίωι ἀπά δὲ ἐΉΠΠῚ 1. 6. 

[δες δαημβεάση. δῖ. Μαγκ δηά δῖ, ἔυὺκΚὸ δἀὰ 
[δ δεγίῦεβ. ὙΤΟ 4υ 65. } Ὁ Π6 5 οῦο δὴ οΟΠῆςοΔ] 
ἀορυϊλιίοη ἤγοπι πε σομηςὶ, δοηξ ἴο ἱπαιυὶγο 
ἰηἴΐο οὔῦ 1, ογαΐβ δι ΒΟΥ 45 ἃ τοᾶςπογ, 85 ΒΕῪ 
δὰ ρΓΟΥΟΟ5ΙΥ ἀοηα ἴῃ ἴδθ οἂϑε οὗ [οδη ἴπ6 
Βαρξϑι ([}οὁμὴ ἱ. 19). ὙΒΟΥ ψοῦο βθηξ ἴῃ 
ςζοηϑοαίθηςε οὗ ἃ ῥγενίουςβ ἀοἰ δεγαοη μοϊὰ 
ἴο Τοηϑίοσ ἢον [ΠΕΥ͂ πιρῃϊ ἀεβου Ηἱπι. 
(δες ΠυΚὸ χίχ. 47.) (ΑἸίογά.) 

25. Τδὲ δαβίλπι ὁ 7οδπ. 1.ε. ᾿Δ5. ψὩΟ]Ὲ 
τηϊϑϑίοῃ, οὗ νυν ῖςῃ 15 θαρἔβπι νγὰβ [6 ῥγη- 
εἶραὶ ἔδξδσίυγσγε. [οὔ 24 Ἔχργοβϑϑὶγ θογης τνἱῖ- 
658 (0 [6818 845 ἴπ6 ΜΙ ὨΙΟΥ͂ Οἠθ τ ἢο 5βοι]ὰ 
οοπῆς δον ἢἰπι. Η5 [εβε που, {μογείοτο, ἰε 
οὗ Οοά, νγὰ8 σοῃοϊυβὶνο ονϊάθηςς οὗ [πο ἀϊνίηθ 
ΔΙ ΒΟΥ οὗ [εβὺ8. ὙΠ Δρρσγορσίδίθηεββ οὗἁ 

ΔΏΒΥΕΟΓ 15 5{1}} τΐογὸ ουάθηϊ, βοὴ νὰ 
Το Όο6Γ ἴπδί {πε 5ᾶπιῈ ϑδημοάγίπιὶ Πδὰ ϑοηῖ 
ΤΑΘΒΒΘΏΖΟΙΒ ἴ0 ᾿ἰπαυΐγο ἰηΐο (ἢς δυϊδουῦ οἵ 
7]οδη. 

28. “΄ “ἐγ αἱ" για, 4 ς.1ὺ ΤῊ ταοδηϊηρ οὗ 
[018 ραγϑθὶς ἰ5 ἀδοϊλγεὰ ὉΥ οὖὖΣν 1,ογὰ Ηἰπιϑοὶδ 



ν. 29- 33. 

ἴο τῆς ἢτβῖ, δηά 84[4, ϑοη, ρὸ ψγοῖκ ἴο 
ἀδγ ἰῇ ΠΥ νἱπαγαγα. 

29 Ηε δηδνγειεὰ δηά βαϊά. 1 υἹ]]. 
ποῖ : δυῖ δἴζεγνναγά ἢς γερεηϊεά, δηά 
ψεηΐ. 
Ῥ Απά ἢς ολπιε ἴο ἴῃς 8εςοῃά, 

Δηά 5414 ᾿ἰΚκουσίϑε. Απά δε δηβνγεῖεά 
Δηά 54ϊ4, ἱ χόο, 51Ὑ: δῃά τγεηΐϊ ποῖ, 

ι: ὙΜΝΒεῖδεῖ οὗ ἴῃεπὶ ττγαίη ἀϊά τῆς 
Μ1] οὗ λὲς λιμοὶ ὍΠΟΥ 847 υπΐο 
πίπι, Τῆς ἤτθε. 7688 5841 υηῖο 
τπεπα, νοΠΙΥ 1 880 υηῖο γου, ΤΉ δὲ 
(ἢ6 ρυ δ]! σδῃ8 δηά τῆς Πδγὶοῖβ ρῸ ἱπίο 
τῆς Κίπράοπι οὗ (ὐοά δείοτε γοιι. 

(νεῦθα 31). Ὁ σοπιραγίβοῃ ἰ5 ποῖ Ὀδεϊνοθη 
πε [ενβ ἀπά [ἢς Οοης 165, θυῖ Ὀεϊνγεθη ἴνο 
(125868 οὗἉ ΡΟΣϑΟἢ5 δηοῦρ ἴπ6 [ἐνν85---ἰὰς ποῖος 
τίου δ 5 Πηο ΓΒ, ἢ, πανηρ ᾿ἰνθὰ ἱπ ορϑη ἀ}5- 
οὐδοάΐεηος ἴο Οοὐΐβ Τσομμηδηάδ, τορεοηϊοὰ δὲ 
ἴῃς ῥγεδοδίηρ οὗ ἰοδη; δηὰ [6 βε σι  ίθουβ 
ΤΌ]οΥ5 οὗ [ὴ6 ρϑορὶς, ῆο “887 δηά ἀο ποῖ." 
ΤΕ Ράᾶσγδθ]θ οοπίδίπβ δὴ ἱπάϊγεοϊ δῆϑνγεῦ ἴο 
ἴδε φῬγενίουβ φιυσβίίοη, δοκποιυϊοάσιης {δ6 
ἀνίης διῖπογγ οὗ [οἱπ᾽5. ῥγεδοδίηρ, δηὰ (ἂς 
δ'η οὗ ἰδοδα ψ8ο τεΐιϑεα ἴο ἰἰοίεη ἴο 

81. Τδε 3γ.}] ἘἙο]ονίηρ ομο Μ5, Β, δοπνε 
οὐἴοΥβ τεδὰ 286 ἰαίίεν. ὙΠῸ τεοςοϊνοα ἰοχὶ 
[45 [86 ἜἜΠΡΡΟΙΣ οὗ οἱά Μϑ85 πὰ νεγβίοῃϑβ: 
δυῖ ἴδε γεδάϊηρς ννυδ8 αιιεδιἰοηδα ἴῃ ΘΑΓΙΥ Ἐἰπ|65. 
ΑἸοτὰ δπὰ Τἰβομοηάοσί ἀρτοςὶ ἢ ἴῃς Αὐἴδο» 
τἰϑεά ψεσγβίοῃ. Ε. Ὁ. Ὁ. 

80 ἱπίο ἐῤὲ ἀἰησάονι οΧ7Γ Οοά.} οδη διαὰ 
δὰ τορεηίδηςθ, θθοδυβε ἴῃς Κιδχζάοσῃ οὗ 

Ἰεᾶύθη νγὰβ δ μβδαπά, ΤΤῆοβε 0 οδεγοά 
τῆς 6811] ἴο τερεηίδησε διδὰ βῆδνγῃ ᾿ποπλβοῖνεβ 
ΒιἴοΓ ἔοσγ [δλῖ κίηράοτῃ [Πλη {Πο56 το ποξ- 
Ἰεςϊοὰ ἱ, Αἴ ἴδε βαπὶὸ {ἰπ|6, ἰῇ ἴ6 ψογά8 
30 δεζογε γοι, ᾿ἴ 8 ΓΆΡ] Ια [παι τῃ 6 ΝΑΥ͂ 15 5111] 
ΟΡΘΏ ἴοσ οἴδμευβ ἴο ἔοϊϊον 1 {ΠΟῪ μ “ἢ τορθηΐ 
1 κονν186. 

82. ἐπ δὲ «υα) οὗ γἱφδιδοιωπει..}) 1.6. 85 
Ρτοδοξίηρ δηὰ ργδοιιϑηρ [δῖ νετῪ στ θου 3» 
Ὧ685 οὗ (δος ἰατν τυ ς ἢ γοῦὺ γουγδβεῖνεβ δοκηον- 
Ἰεάξε, γεῖ γε τεδιϑεὰ ἴο ἙΟΙΙΡΙΥ νυἱ ἀοκπον- 
Ἰεάροά οδἱιγαιοηβ. Ουγν ],οτὰ ᾿δὰ Οοἡ ἃ ξΟΓΠΊΟΥ 
οὐοδϑίοη σοπίγαϑῖθα {π6 τοςερὕοηῃ οὗ [οδη ὃ Υ 
186 φυδ]οδηα ψῖῖδ τμ4ὲ ὈΥ (6 Ρδτθθο5 
((μΚὸ νἱϊ. 29, 30). 

31.416. ῬΑΒΑΒΙΕ ΟΕ ΤΗΕΞ ΝΙΝΕΥΑΒΒ. 

88. Ηξαν αποίδεν' ῥαγαδίς. ΤῊΪ8. Ῥασγϑῦ]ς 
τεϊδίεβ ἴο [86 5ΞδπὶῈ βυδ͵]εςϊ 45 (ἢ ἔοστησσ, θυ 
ὮΚεβ ἃ ]ὰοΥ σάηρα ἀηὰ ἃ ἰαῖεγ ρῇδβο οὗ ἴδε 
Ἠἰβίου. Τὸ ἔοστηοῦ βμονν8 ον ἱπα νἀ 14}}Ὁ 
Ης νγὯ5 τεζοῖυθα ὈΥ Ρουθ] οδη8 δἀπὰ ματὶοίβ, 
δυΐϊ τεὐεοῖϊςα ΟΥ̓ 16 τυ] ]εγβ δηὰ (θδοῖοῖ8 οὗ 
τῆς Ρίθο. ὙΤῆο ῥγοβοηῖΐ βῇῆεννβ ΟῚ Ὧδ- 
οηδν Ης ψουϊά ὃς τεὐεςϊεά, ἀπά οὐθη ρυῖ 

51. ΜΑΤΤΗΕΡ. ΧΧΙ. 

(ἢ νγὯγ οἵ τἱρῃςθουβῃςβ8, Δη6 γε θ6- 
᾿ἰενεά πὶ ποῖ: ὃδυῖ τἢ6 ρῥυ]ςΔη8 
δηά τἢς Παιίοιβ δεϊενεά πὶ: δπά 
γε, ψῃοη γε δὰ β8θεῃὴ {,, τερεηϊϑά 
ποῖ αἴεγγαγά, τας γε πιίρῃς Ὀεϊϊανα 
Ἀπ}. 

22 Δ Ηδφδγ δΔποίδεγ ραγαῦϊε: ΤΠεῖα 
ὙὙΑ8 (ΕΓΔ 
Ρἰαπιθά ἃ νἱπεγαιά, δηά μοάρβά ἰξ ἢ 
τουπά δδοιῖ, ἀπά ἀϊρρεὰ ἃ υίπεργεββ ἴϑκοϑο.9. 
ἴη ἐξ, δηὰ θυ} ἃ ἴονγεσ, δηᾷ ἰεὶ ἴτ ουΐῖ 
ἴο πυβδθαηάτηεῃ, δηὰ εξ ἱπίο ἃ ἔδγ 
ΠΟΙΠΙΓΥ : 

ἴο ἀφαῖι, Ὀγ ἴδε [ενγβ, ανάὰ [π6 Ριιηϊϑηπαοηςξ 
ψὩ οι σου  ΤΌΪον ὑροῦ [Β6 ἡλὕοη. 

Ω ουἱπεγαγά.) ὍΤΕ ἱπιαᾶρθ 8 116 δββιηθ 85 
[αἱ οὗὨ 5βδῖδ (γοῦβ68 1.5.7), ψ Ὠι οὶ 15 ἐχρ αἰποὰ 
ἴῃ [86 τυνογὰβ “τε υἱηογαγὰ οὗ ἴῃς 1 οτὰ οὗ 
Πιοϑῖβ 15 ἴη6 ἤουβο οὗ [3.86]. Βυῖ ὙΒεΓΘΔΒ ἴῃ 
Ιβαϊδιῃ! ἰξ ἰ8 (Π6 υἱμογασγά [561 [δὲ Ὀγουγροῖ 
ἔουτἢ νυ] ρτάρεβ, ἤετε ἴ 15 (ἢς ουϊναῖοτβ οὗ 
[Π6 ΤΉΤΙΕ ἍΟ τοῦ βε ἴο γίνε {δεῖγ ἰοσὰ (6 
ἔγυ!τϑ οὗ ἴ, Ηοτγο ἴδ χὰ πιυϑὶ ἰπίοεγργοῖ [86 
Υἱπεγαγὰ 48 ππεδηϊηρ ἴ[Π6 σονθηδηΐ Δηά ϑρίττυδὶ 
Ρυν!οροβ οηϊγιιϑῖοά ἴο [86 [εν δὲ Ρδορὶο, 
γνὨ1]6 [86 Ῥδορ]ο {ποπηβοῖνοβ, ἀπά ἘμοΙγ ἀθιι56 
οὗ ἴπεϑ6 ῥγίνιηϊεχεβ, τὲ σεργεβεηϊθὰ ΌΥ (ἢ 6 
Βυβθαπηάτηεῃ. 
ΤΠ ΠΟΤ 0802] ἴῃ ὕΟΩ; ΓΩΔΥῪ δα σίνοη 

ἴῃ τῆς 'νογάβ οὗ Ασο ὈβηοΡ ΤΊΘηςἢ (΄ ῬΑΓΔΪ65,᾽ 
χὶ.), ἼΟ 5ΒΆΥ58, “ ϑίησε [Ὡς Πυβθαπάτηθη πχιιϑῖ 
06 αἰδετοηῖ Ποπὶ [86 νἱηογαγὰ ὑὩῖς ἢ [ΠΟῪ 
ὑνοῖῈ ἴο ουεἰναῖο, (ΠΟΥ σπ Ὀ6 ὯῸ οἴδος ἴῃδη 
ἴῃς Ξρί γι] ἰθδάθυβ δηὰ [θδοῆοῦβ οὗ ἴῃ 6 ρδϑορίο, 
ΨὮ1]|6 τῆς Υἱπεγασγὰ [956] ν7}}} (Πδη παίυγα!}ν 
δ ΣΠΠΥ τς χτεαῖ ὈΟΑῪ οὗ [πΠ6 ρεορὶε ψῆο ΕΓ 
ἴο ὃς ἱποισιιςϊε δηά ἰδυρηϊ. ΤΙ 8 ἰηΐογ- 
Ῥτεϊδι Ιου ΤΟΥ ΠΕΔΤῪ Ὀγέϑοῦνοβ {Π|6 τηθδηϊηρ 
οὗ 6 ἤσυτε ἴῃ ἰραϊαἑ , δυῖ ΒΑΓΑΙΥ ἄρτϑεβ 50 
Ὑ6}1 νἹΓἢ Ὑ Ὶ86 43, τ ογο ἴῆθ Ὠυδυοδηστηρη 
866" [Ὁ πηδδη {86 [οὐν18} ἡδίϊοη, 85 οοηἰταϑίοα 
ψῖῖ 186 ἡδίίου (ἔθνος, [Β6 τνογὰ ΠΟΙ ΠΊΟΙΪΥ 
ι8δοά οὗ (Ὡς ΟΘη[1165) ἴο ΨΒοῦλ [Β6 νἱπεγαγὰ 
βου] Ὀς φίνοη. 

Δ «τυἱπεβγέ:....4 ἐοαυεγ. (ϑεε 154]. νυ. 2.) 
Εογῖδε αὐ ν μλῖρρ (ληνός) 81. Μαγκ βυϊδπιζυϊεβ 
ἴδ ροἷδοθ υπάδγ 86 τῦπεργο58 (ὑπολήνιον), . δ. 
τὸ νδῖ οὔ σεςορίδοϊς ᾿πῖο ψδὶο (86 υΐος 
βΒονεά ὅτὸῸπὶ ἴῃς ῥγε55:; ἴο ἴπε ἰδίου {πὸ νυοσά 
αἰ ρεά “ουϊᾶ τἸηοτα ΠΌΡΕ ΔΡΡΙΥ, θυΐ {ἂς 
ἴνο ες ἰη βοΐ μαι οἱ [δ 81π|6 ἀρραγάϊιβ, 
δηά ΘἰΓΠΟΥ ἱπλρ}165 [86 οἴπού. δα ἐοτυεῦ νν88 
ῬΤΟΌΔΟΪΥ ἃ ρἷδοο ἕοσ τνναϊομιηθη ἴο ῥγοῖοςξ {86 
γη ποῖ ἃ ΟΓΒ. 

ἐεῤ ἱὲ ομΐ ἐο δισδαπάνιε. ἸἌποθα Βυϑυπη- 
ΤηΘἢ ΔΡ ἴο ἢανς ὈδοΏ ἴοηδηῖβ, τῆ πα ἴο 
ΡΑΥ ἴδει σοηΐ, ποῖ ἰῃ τ ΟΏΕΥ, Ὀαϊ ἰῃ ἃ σεγίδίη 
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22 “ον Ϊοῆπ σδπὶθ ὑπο γοι ἴῃ 9 «ἢ. 3. «, 

Βουϑεῃοϊάεσ, 2. ψ Π]Οἢ 21]. 5. τ. 
ΕἸ. 2. 2:. 



51. ΜΑΤΤΉΗΕΝ. ΧΧΙ. ἵν. 34-41τ. 

44. Απά ψῆδη ἴῃς τηις οὗ τῆς ἔγυϊς 
ἄγενν πθᾶῦ, ἣἢς βεηΐ ἢ᾽8 βεγνδηΐβ ἴο [ἢς 
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τε 50ῃ, {Π6Ὺ 8᾽ἀ δπιοπρ ἐπα πιθεΐνεβ, “ οι. ο6. 3. 

ΤῊΐ8 8 τὰς Βεῖγ; Ἄςοπια, ἰεῖ ὧϑ 9Κ|}} 19 μὲ τα. 

Βυβδαπάπιεη, [παῖ ΠΟΥ τι ρῆϊ γεοεῖνε 
τῆς ἔπι 8 οὗ 1ξ. 
ς Απά τῃς Πυβρδαηάπιοη ἴοοκ ἢ]8 

ϑονδηΐβ, δηά ὑεδλὲ οπε, δηά ζΚι]οά 
Δποίδεσ, δηά βἰοηεά δποίδεσ. 

46 Αραδΐῃ, δε ϑεπὲ οἵδε βογνδηΐβϑ 
ἴλοτε ἴπλη τῆς ἤγβί : δηὰ {πε ἀἱά 
υηΐο τΠ6πὶ [ΠἸκεννΊ86. 

47 Βυι ἰλβὲ οὗ 411] 6 β8επὶ ὑπο 
(ἢ δπὶ ἢ185 8οη, βαγίῃρ, ΤΊΉΏΘΥ νν1}} γεν εῖ- 
ΘῃΠς6 ΠΥ βοη. 

28 Βυῖνποη τῆς Πυϑθδη ἀπΊεη βἂνν 

Ρογίίου οὗ ἴῃς ργοάιοο. ΤῊ 8 15 ἐχργεβϑοὰ ἴῃ 
(6 ἰδησυδρο οὗ δῖ, Μασκ, δηὰ δῖ, υκο, τ δοὸ 
ΒΥ φ ἐῤε ἐξ, 1. ες. (18 ῬΡογοπ οὗ [δ ἔγιυ, 

«ὐεπὶ ἱπίο αὶ ἤαν σομη!7.} 8ῖ. υκὲ δάάβ, 
ὕ γα ἰοπς ἐνιε. “ Αἱ 8ἴηδι, ψβεη [ἢ [Π6ο- 
Ἄογαῖίς οοηϑδι το ννὰ8 Ἰουπάρα, δηά ἰη (6 
ΤΆΙΓΔΟΪ 5. νος δοοοιηρδηδα ἴῃς ἀο᾽ νογᾶηος 
ἔτοτῃ Ἐὶ δΔηὰ ἴἢ6 Ὀτηρὶηρ ἰηῖο (δπάδῃ, 
{π6 ΠΟΥ ΠΥ δ6 5βδϊὰ ἴο ἢᾶνθ ΟΡΘΏΪ πιδηϊ- 
εκιοὰ Ηἰπη56  ἴο [8:46] : Ὀυϊ 16 ἴο ἢδανα 
πιϊπάγαννῃ Ηἰπιβοὶῖ ἀραίη ἴοῦ 4 ψἢϊθ, ποῖ 
δροακίηρ ἴο {86 ροορίθ δρδαὶη ἴδοθ ἴο ἴδος 
(θουϊ. χχχίν. 109-12), διυιῖ νγαϊ τῆς ἴῃ Ρᾶ- 
Ὄεησρε ἴο 8ὲ6. ψμδί [86 ἰὰνν τουἹὰ εἴἶεςί," 
(ΑΡρ. Τσεηςβ.) 

84. δὲ σις ἡ 2 ΤΒΕεβε ννογὰβ ΠΊΔΥ 
αἶἰδο δὲ τεηάδογοὰ “ ἢἰ5 ἔγυ 5," 2. 6. (Ὡς ΡογΈοη 
οὗ ττυϊξ ἀυε ἴο ᾿ἶπι ἃ5 ΟΥ̓ΤΕΙ οὗὁἁὨ [6 νἱπα- 
γατγά. 

86. “44 ἐδὲ δισδακάν»δη ἑοοξ ῥὲς “εγυακί., 
ὦ. ΑΌρ. Ὑχεηοῖ οἰΐοβ, 88 δὴ δαπηϊγαῦ]ς 
ΟΟΙΙΠΙΘΙΗΙΔΣΥ ΟἹ [15 ραββᾶσο, [86 σοῃβοββίοῃ 
τηδάς ὈΥ {δε 1, ουἱῖοβ (Ν ἢ. οἰ. 'χ.), Ἔβρθοῖ δῦ 
[δ ψοταδβ (νεῦβα 26) “" Νονογί με θβ8 ΠΕΥ̓ ΤΕ σα 

ὶ ἰεπΐῖ, δηά σεῦε]]οὰ ἀραϊποὶ ἴπες, δηὰ 
οαϑί [ῃγ ἴδνν δεδηά {μεὶγ Ὀδοκδβ, δηά βἰονν (ὮῪ 
Ῥτορμοῖβ Ὡς ἰεβιϊῃεά ἀραϊηβί ἴπθπὶ ἴο τυ ΓΏ 
ποτ ἴο [Πε6, δηὰ ΠΕΥ ττουρηΐϊ ργοδὶ ρεσϑθ- 
οὐυ[οη8. Ἐὸγ ἴδε ἰτοαϊπιεηΐϊ οὗ (ἢ6 Ργορῃεῖβ 
αἱ ἀἰβεγεηΐ ρεποάβ οἵ [με [εὐνϑῃ ΠΙβίοσΥ, 566 
1 ΚΊηρβ ΧΥΪΙ. 4, ΧΧΙΪ. 224-27} 2 ἙὮγοη. χχὶν. 
21; |εῖ. ΧΧΥΪ. 2ἀο- 23, ΧΧΧΥΪ. 15. 866 8͵50 
Ἡεοδν. χὶ. 16, 37. 

87. δὶ: “0π.}1] Ουὖυῦ 1 οτὰ ποῦν ρῥγοςθθάβ 
ἔγτοπὶ ΠΙΒΟΥΥ ἴο ργορἤθοΥ ; ἔγοιῃ ἴδ ραϑί σοῃ- 
ἀυςΐ οὗ [δε [εἐνγδ Ρρεορὶθ ἰονγαγάβ ἴδε ρσο- 
Ῥβεῖβ ποπὶ Οοά ἔγοπι τπη6 ἴο {ἰπὴς Πδὰ 86επῖὶ 
ἴο {ποπῖ, ἴο (δαῖ ΜΜὨΪο ἢ ΠΟῪ ψγογο ἀδουΐ ἴο 
τηδηϊεβί ἰοννασάβ Ηπηβοῖῦ, τἢ6 ὅοη. ΤΠ 
δοῃ, Ἰογο δηὰ 51}}} τήογα οἰ  ἰῃ Μαζκ χὶϊ. 
6, 15 ἀϊϑεϊηγιυϊθδηοά ΠῸΠῚ, 1Π6 δογυδηίβ, 85 ἴῃ 
ΠΕΣ δ], ς, 6 Αἰιγῖβι ἰς ἀϊβιϊησυϊδηοα ἔτοσὴ 

Ο568. 

Ηἷπι, ἀπά ἰεῖ 8 ϑεἶΖζε οὐ ἢΐ8 ἱπβεγιῖ- 
Δηςε. 

49 Απά {πεγ σλυρῆς Πἰπι, Δηἀ ςᾶϑὲ 
λίπι οαἵ οὗ τῆς νἱπεγαγά, δηά 5]ενν λέγηι. 

40 ὟΝ δὴ τε Ἰογά τπετγείογε οὔ τῇς 
νἱμεγαγά οοπιεῖῃ, γαῖ Ὑ}}}} ἢς ἀο 
πὑἰπῖο τἤοϑς Ὠυβραπάτηεη ὺ 

41 ΤΕΥ 84Υ υπῖο Πίπι, Ης ν1}} 
ΤΑΙΒΟΓΔΟΙν ἀεβίγοΥ τπο86 νγϊοκοά πιςδη, 
δηὰ σῇ! ἰεξ οὐἕ λὲς νἱπαγαγά ὑπο 
οἴδπεγ δυδραπάπιηοη, ψῃϊοἢ 5}4}} τεη δῦ 
Ὠἰπὶ ἴῃ ἔπιῖ8 ἴῃ {ΠΕΙΓ 56 430Ώ8. 

88. εογπε, ἰεέ ωῷ Δ] δία.) “ὍΤΒΘ ὙΟΓΥῪ 
πογάβ8. (ἢ ἴπε ογρίηδὶ Οτεοϊ) οὗ ἴὰς ΧΧ 
γογβίοῃ οὗ σϑη. χχχυ!. 20, Ψογα [ δορἢΒ 
Ὀγοῖδγθη ΟΧΡΓΘΒ85 ἃ 5: ΠΥ σοϑοϊ υοη, δ ΠΟ 
ἀουδὲ υϑοὰ ὉγΥ ἴδε [οτὰ ἴῃ τείδγοηοο ἴο [δῖ 
ἰϑίοΥΥ, 80 ἀθερὶγ ἰγρίςδὶ οὗ Η5 γεϊεςἴοη δηὰ 
οχδϊδοη. τ ἱβ γοϑοϊυζίοη πδά δἰγοδαν Ὀδθῃ 
ἴΆκοη; 566 [οβη χί. 47.543. (ΑἸτοσά.) 

89. εαεὲ δέρῃ ομξ 9Γ ἐδε οἱπεγαγ 4.) “ ΑἹ] 
ἴῆγοο Ὡδιγαΐοῦβ ἀθβϑοτὺς [ἢ ϑοὴ 85 [ἢ }8 " σαβί 
οιξ οὗ [πΠ6 νυἱηογαγά, ὉΥ ψπῖο γα ἅΓῸ Γὸ- 
τηϊηἀοὰ οὗ Ηἰχὶ ννο “5υβεγεὰ σππουῖ [6 
εαῖςο,, (Ηεῦν. ΧΙ, 12, 11; [οἢη ΧΙΧ, 17.) 
(Ττοηοβ) δῖ. Μδσκ, ἱπάδεά, ἱηνετίβ (6 
ογάοσ, “ΤΕΥ ἴοοκ εἷπὶ δἀηὰ ΚΙ]οὰ ἢϊπὶ, ἀπά 
ςἂϑὶ Πίτπῃη οι οὗ ἴδῃς νἱπεγασγά," ψϑῖςοῖ, ον" 
ΕΥΕΙ, ΠΊΔΥ ΤΊΘΓΕΪΥ πθδη [δὲ ΠΟΥ͂ οαϑὶ ἀονγῃ 
[ῃ6 ὈοάΥ͂ οἡ ἴδε βροῖ ψβεσε ἰζ νγᾶϑ 8[Δ]Π. 

40. ἤει" ἐδὲ ἰογά ἐδεέγεζογε 97 ἐδε υἱπεγαγά 
εονιεί.7] ΤΟ ψΠοἷς ἴοποῦ οὔ Πα Ῥαγδῦϊς ροϊπίβ 
ἴο {πε οτρογαὶ ρυπἰϑηπιθηΐ οἔ δε [οὐνἰδἢ ὨΔΈΙΟΩ 
88 ἃ ὩΔοη, δηα [86 ἰγδηβίογοηοςε οἵ Οοά 5 οονθ- 
πδηΐ ἴο ἴ86 ΟὐεηΈ 1165. ὍὍ6 εονρίπς φ ἐδε Σιογά 
τυπί ἴῃ {Π|5 ρίδος ὃς ἱηϊεγργείοα οὗ ἔπε ἀθ- 
βίγυςτίοη οἵ Ϊοτισαίοπι, ποὶ οὗ ΗΪδ8 βοοοῃά 
οοπιίηρ ἴο ἡπάψε 411 πιθη ἱπαϊ νἀ }}Υ. 

41. Τὸεν “47 ὠπίο ῥίέ»ι.} Ἐτοτὰ 51. υκὸ νὰ 
Ἰρᾶσῃ ἰδδὲὶ 1815 'ἶΘ νγδβ βϑροκθὴ ἴο τῇς 
Ροορῖθ, του τῷ ἴῃς πολγίηρς οὗ [6 οἰϊοῖ 
ῬΓγίοβίβ δηά δογίδεβ. ΤῊς τνογάβ υνμῖοῖ ἕο! ον 
ΤΩΔΥ͂ μάνα Ὀεεη υἱτογεὰ ὈΥ 5οπῖὸ οὗ [Π6 ρεθορῖο, 
τὯο πιρῃξ ποῖ 866 80 ΟἰΑΥΥ 85 ῃ6 Ὀγίοϑίβ 
δηά ϑοσίδεβ ἴῃς Ξε σοοπάειηηδίίοη ἰηνοϊνοά ἴῃ 
το. Τ 5 ϑ6θπ5 πλοῦ ργοῦδθ]ς ἴμδη (Πδὶ 
[ἢ ῥγοϑίβ δηὰ ϑουῖθε58 {Ποιηβεῖνοϑ τη δοθά, ΟΣ 
Ρτγοϊοηάθά ἴο πιῖβ5, [6 β8εῆβε οὗ [Π6 βαγδῦϊε. 
ΤΙὮΟ νοτάβ δά δὰ ὃγ 81. ΠυΚο, “ Οοἀ ἔοτθ!α," 
ΤΩΔΥ͂ ἤᾶνα Ὀδδη υἱζογεὰ ΟΥ̓ οΟἴμετβ ἀπιοηρ [6 
Ρθορὶθ οὐ ἴῆ6 ΥὈ]ΟΥΒ, ΜὯῸ 5407 ΤΏΟΓΕ ΟἸΘΑΥΙΥ͂ 
[Πς πιοδηίΐηρ οὗ [π6 ραγαῦῖθ. [Ι͂ἡ 85:1. Μαζκ δηὰ 
8:. 1Κὸ (Π6 ἰατίογῦ ρατί οὗ [6 ΡάΓΔΌ]6 15 πᾶ γ- 
ταϊοὰ ἰῃ δὴ δυῦγονίδίοα ἔοιτη, [6 οοπίεηϊβ οὗ 
ΥΕΓΒ6Β 41, 42 Ὀείῃρ ξίνεπ οοπ ηπουδὶγ, νυ" 
ουἱ οοϊαην ἴπς ἀϊϑαποίίοη οὗ ϑρθάκογα. 



Ἐτεωμε πῶς αὐ Ἐπον τε ἘΡ πσπ ᾿ ππ-π᾿᾿᾿  -π“,Π-πΓἝ- ποι τ᾿ πο ταν πν πἰπ --ὕ- 

ν. 42---2. 

Ῥε. τι. 42. |68118 54Π υπίο ΤΠ 6πὶ, ὁ Ὠ᾽ἀ γε 
ἄξια 4. τσ. ΠΟΥ ΕΓ γαδα ἴῃ (ἢ βου ρίιΓα8., ΤῊ 8ἴ0ῃ6 

ΨΧΏ ἢ [6 Ὀυ] ] 468 τε]εςῖεά, τῆς βαπης 
ἰ8 Ὀεοοίῃς (η6 Ποδά οὗ 1Πδ Πσογπογ: 
(818 8 [Ὡς Γ,ογάἦ8 ἀοίηρ, δηὰ τ 18 
ΤΑΆΤΥΘ]]Ου 8 ἰῃ Οὐ εγαϑὴ 

43 ῬὙπεγείοσγε βδὰὺ 1 υπίο γου, ΤῊς 
ἰϊηράοπι οὗ (ὐοά 5}4}} ὃς εἰ τη ἔτοηι 
γου, ἀπά ρίνεη ἴο ἃ παίίοη Ὀτγίηρίηρς 
ἴοστὰ τῆς ἔπ τῃοτεοξ, 

44 Δηά νν»ῆοβοενθσ 9841] [2]] οη 
δα. 9. ἴὴ]8 ϑἴοηβ 5}411 Ὀε Ὀτγοκδη: δυῖ οη 
33, α.. ἩΓΟΙΏΒΟΟνΟΥ [ἴ 8881] [41], 15 1}: ρτπά 

ἢϊπὶ ἴο ρονγζάεγ. 
ς Απά ψῆεη [δα οὨϊεἴ ργεβῖβ δηά 

Ῥηλγίϑεςβ πδὰ ἤεαγά ἢΪ8 ρᾶγδῦ ]εβ, {ΠῈῪ 
Ρετῖςεῖϊνεά {Πδῖ ἢς βραΐίε οὗὨ 1ῃ 6}. 

42. Τῤε εἰοηε, (ς.7 ΤΠ οὐ ίηΔ] 15 δὴ Ἔχδεῖ 
αᾳυοϊλέίίΐοη ἥοπὶ [6 ΓΧΧ τεγϑίοη οἵ 58. 
ΟΧΥ. 22. ΤΠ Μοβϑίδηὶς ὑγοαϊςοη οὐὨ [815 
Ῥϑδὶπὴ 5 ποσο ΠΥ Ἄὀχρίδίηθα ἴῃ 1ΠῸ ἰδησιδρο 
οἵ 8. Ρεῖεγ (Δςῖβ ἷν. 11; 866 130 1 Ρεῖ. 
11, γ). : 

48. ΤΡε ἀἰπράον" φῇ Οοἀ.1] ΤὨΪ5 Ἐσρεεῖ το 
811} τεϊδίῃ5 [ἴ8 ΘᾺ τηδδηϊης οἱ Οοὐδβ 
Οδυγοῖὶ ὕροη φαγίδ, δῖ ἰ8 ΠοΓα υϑοὰ ΣΑΙΠΟΥ ἴῃ 
186 αὐϑίταςῖ, 485 πρὶ γίης ἴδ ϑρίγτυδὶ ῥγνὶ- 
ἰεξζοβ ἱτρ] οὰ ἰη τς Ιάδα οἵ [δὲ (μυγοῖ, [Βδη, 
85 ΤἸῃΟΓῈ 5.2], ἴῃ 16 σοηςζείς ἔον ἴΠ6 ὈΟΑΥ͂ οὗ 
115 πιο θεῖβ. ΤῊΘ ΜΞ γ: Ὀεϊοησίης ἴο [Π6 
οδοβθη ρεορὶς οὗ Οοὰ (εἴ. ΚΟπιδΠ8 ἰχ. 4) ἅΓῈ 
ἴο Ὀ6 ἴάκοη ἤτοι [πε οἰ] άτγοη οὗ Αὔγαμδπηι ἃς- 
οογάϊης ἴο 86 ἤοβῆ, δηὰ σίνθη ἴο βοὴ ψνἢο 
816 ἢἷ5 Ομ] γε ἴῃ ἘΆΠΠ. 

44. «υδοεοευεν «αὶ! [αἰ οπ ἐδὶς εἰοπθ.} Αι 
Δρρ ςδιίοη οἵ [5418}} ΥἹ1ϊ. 15, θη ἴ δμουϊὰ 
6 οὐϑογνυθαὰ (δὲ ἴπ δηϊεσθάοσηϊ, Γερτεβοηϊοὰ 
ὈΠάοΥ τἴδ6 ἱπιᾶσὲ οἵ ἃ βίοῃε οὗ βίι] ης, 5 
{πο ] οτὰ οἵ Ηοξκίβ. “ὙΠ ΠΟΥ [8]] ου [πε βίοῃρ, 
80 τὸ οἰεπάοά δὲ (γδὶ ἰῃ Η!58 ἴον οϑίδίε 
([5381. νὴ]. 4; υΚε ᾿. 34). ΟΥ̓ τ8ῖ5. δίη Ηἰ5 
ὨΘΆΓΟΓΒ ΨΕΓΟ τ ΕΥ ξυ . ὙΠΕΓΟ ννὰ5 γεῖ 
ἃ ἍΟΥΒΟ 51 ὙΠ Β ΠΟΥ͂ 6 οὐ ἴΠ6 ροϊῃπξ οὗ 
Τσοπιπϊἰηρ, ἰοῦ Ης ννᾶγηϑ5 ποῖ νου] ὃς 
ζοϊ]οννθα ὉΥ͂ ἃ πλοῦ ἰτοηθηάοιυβ ρΡυη: 5 πιθηΐ ; 
{Π6Υ οἡ βοτὰ ἴδ6 βἴοῃς [2115 ἀγεὲ ἴῆοβε ννῆο 
ϑεῖ {Ποιηβοῖνοϑ ἴη ἀϊδιίηςϊ δηὰ 5βε} ξ -σοηβοΐουβ 
ορροδιοη δραίηδι [86 1 ογὰ ; πο, Κηονην 
ΨὯοΟ Ηε ἰδ, ἀο γεῖ ἴο 86 οπὰ ὀρροϑὲ [86 π|- 
δεῖνοβϑ ἴὸ Ηἰπὶ δηὰ ἴο Ηἰΐἷς κιησάοπι," (ΑΡρ. 
Ττεηςο.) 

ἐξ ευὴ!! σγὶπα ῥίηε ἰο βοςυάεν.}] 1ἀἴοτα γ, “τ 
Ὑ71}1 ττϊηηον πη. Τῆι νογὰ 15 ἀογίνεά οσῃ 
[86 τηπονϊηρ «ἴδῃ, ΌΥ ἡ οἢ τῆς Τα, θη 
βερασγαϊεαὰ ἤτοι [6 ψΠοδῖ, δηὰ ογυϑῃοα πο 
ἔγδχτηθηῖβ, 15 ἀσγίϑθ ΔΥΑΥ Ὀεΐοτε ἴδε να. 
ΤΟ πογὰ Πόσα 5665 ΓΑΙΒΟΣ ἴο ἱπηρ}γ [Π6 

51. ΜΑΤΤΗΕν. ΧΧΙ. ΧΧΙΙ. 

46 Βυξῖ ψβεη {ΠΕ βουρὴ, ἴο [ΔῪ 
Παπάβ οη Πίηι, ΠΕΥ "ὅθ τΠ6 τυ ε1- 
ἴμαἋ6. θεσδιβε {ΠῈῪ τοοῖς Ὠΐπη ἔου ἃ 
Ρίόρδεῖ. 

Γ(ΗΑΡΤῈΚ ΧΧΙΙ. 
: 781: ῥαγαῤέξ 97 Δὲ "»εαγγίαρε ὁ 1λὲ ἜΠΕῚ 

5054. 9. 781: νοκαδορε οὐ 1Δς σφε. 12 716 
μπέρλπιορέ οΥ ἀένε ἰλαΐ τυα»Ἴεά {᾿ς τυεαδίρερ' 
ξαγεεν. 15 7γἱδιεζό οι λί 10 δέ δατά ἐο (267. 
23 Οὐγέ ερνγμέίά ὁ Με; 70», ἐξέ 
γ  ΓΠΟΡ : 34 ἀπκειυενοὰ ἐάφ ἰαιυγδν, τολ᾽ιεὰ 
ἐς λέ γε: απο ζγεαί ἐονεναπάρεοεῖ: 41 σμα 
2οτεά “ἀε »»δαγίεεξ αδοιιὶ ἐὰε Δίειεῖα:. 

Ἂ 7655 ηϑυγεγεά “δηά βρδίκε 4 1μκε τς 
ἀπἴο τῆοπι ἀραίη Υ ρδγδῦ]εβ, ξεν. 1ο. 9 

δηά 5414. 
2 Τῆς Κίηράοπι οὗ Πεδάνθῃ ἰ5 [{κ6 

Ῥγενίοιδ οὐ Πρ, [86 Ὀγοροῦ δοϊΐίοη οὗἉ [6 
βίοῃθβ. Τῆς ἱπιᾶζα ἰ5 ἰδκοη ἤοπι ἤδη. ἰϊ. 3ς, 
ψοτο τῆς 5ἴοηθ, τηδάς τους μδηάβ, ΓορΓο- 
ϑ6ηθηρ ἴῃς Κιηρξάοχι οὗ (ἢ γίβι, ἰδ τοργοϑοηϊοὰ 
8ἃ58 Ογυπῃϊηρ ἴΒ6 ργενίουβ Κίηράοπηβ {11 {867 
“ἐ ΒΘολτη πκὸ ἴῃς ΟΠ ΔΗ οὔ [Π6 βυγηπηοσ {Πγοβμίηρ- 
βοοτβ, δηὰ [86 ννυἱηὰ ολττι θὰ [Πδπὶ ἀνγαγ." Τῆς 
Μογὰ υϑθά ἰη τἢ 8 ρίδος (λικμήσει) ἰ5 δἀορίοά 
ἴῃ ἸΤμεοάοιοη᾿β νογβίοη οὗ  δη. ἰϊ. 44 (λεπ- 
τυνεῖ καὶ λικμήσει πάσας τὰς βασιλείας), ἴῃ 
[8ς ρἷδοὸ οὗ [6 1,ΧΧ σεηάογίηρ, πατάξει καὶ 
ἀφανίσει. 
(ΤῈ σψβοὶε οὗ (5 νεῦϑθ 18. οχηϊε ὮὉΓ 

ΒοηΊ6 ἰαῖθ οὐϊζογβ  Ὀυϊ 1 18 ἔουπά ἰη 4}1 [6 
οἷὰ Μϑ55 διυῖϊ οης, Ὦ, δηὰ ἰπ 411 δηςίοηξ 
γΕΓΒΙΟΏ8, ἐχοόρί ἰῇ ϑοπὶθ οορίο8 οὗ (δε οἷά 
ΙτΔ1|ὸ, νος οἴθη ἄστεος νὰ Γ᾿ ἴῃ ἀουδιῖα] 
τεδαϊηρβ. Ε. (. Ὁ.) 

ΟΗ͂ΑΡ, ΧΧΙΠ].--Ισ4Φ. ῬΑΒΑΒΙΕ ΟΡ ΤῊΣ 
ΜΑΒΒΙΑΟΕ ἘΕΑΒΤ. 

1. 4“"4] ὕω: αρευεγεά͵ ἢ ὌὯ15 οὐ- 
οὐττοὰ αἴοσ ἃ ὑγείεῖ ἰηΐοσναδὶ, ἀυγίης τϑὶςἢ 
τῆς «ποῦ ὑγίεδίς δηὰ Ῥμαδγίϑοθϑ βᾶνθ ϑοηδ 
Ἰηἀϊςδοη οὗ {πεὶρ εοδίσῃβ δραϊηθὶ Οὐ 
Ι,οτὰ. Α8 ἃ ͵ἴδλϑὶ νψαγηΐηρ ἴο πο, Ηδ 
ὯοΟΥν Ῥγοοθοθάβ ἴο 8 {πἰγὰ ραγαῦϊθ, 5ἰ πη αν 
ἷπ προτὶ ἴο [Π6 αϑῖ, Ὀυΐ οχῃι δ ης Οοὐ β 
τοϊδοη ἴο Ηΐ8 σἤοβθη ρϑορὶθ ὑῃὰογ ἃ ΠΊΟΣΟ 

εἴουβ ᾿πλΑῦθ, ΠῸ ἸΟΏΣΟΙ 848 ἃ ἀυγ οχδοϊθα 
Υ ἃ Ὠουβοθοϊοσ ἤτοπὶ ᾿ιἷβ8 ἰλδουγεγθ, Ὀυΐϊ 85 

δὴ ἰηνυι διοη ἴο ἃ ἔοαϑὶ ἰϑϑιιθά ΟΥ̓ ἃ Κίπς ἴο 
ἢ5 βυδ)]εςῖ8. ΤῊ 5 ἰς οὔ τὲ πιατγίαρε οὗ 
τῆς ΚΙιηρθ δοῦ, [πουχῇ τοραγάθα ΟΥ̓ 5οπια 
Ποπιπηδηίδίοιβ, 48 Μαϊάἀοηδῖιιϑ, 85 1:ἀθητοδὶ 
τ (ἢο 5 πλ}}]Γ οἠς οὗ (πε Οτεαῖ ϑυρρογ 
([μὸ χῖν. 16-24)), 566Π|5 ΟἰΘΑΓΪΥ αἰϊΞιϊηςΐ ἴτῸΠ 
τ; (6 ἴνο αἰδογ ἰὴ ἴ86 πιο οὗ τ8οῖνῦ ἀ6- 
Ἰϊνεῖγ. ὍΤῆα ρῥγεϑθηΐ ραγαῦϊε νγᾶβ βροόκεη ἰη 
τ)6 Τοιρίο, δἵ ἴπε οηὰ οὗ οὐ 1Ἁ,ογάϊβ πλϊη 5(ΓΥ, 
ψΒο ἴῃς ῬΠΑΓθε 5 δὰ τεϑοϊνεά οἡ ΗΪ8 ἀθ-" 

110 



120 

τηΐο ἃ οοταίηῃ Κίηρ, ΒΓ ἢ τηδάς ἃ 
ΤΑΔΙΤΙΔΡῈ ἔοΓ 8 80η. 

Απά επῖ ἔοἢ ἢ18 βεγνδηῖβ ἴο 
οαἱ τἤεαι τπαὶ ννεῖε Ὀϊαάδη το (6 
ννεαάϊηρ : ἀπά {ΠῸῪ ψψου]ά ποῖ ςοπιε. 

4 Αραίη, ἢς βεηΐ ἔοστῃ οἴδμεγ 8εγ- 
γδηΐβ, βαυίπρ, 16] τῆεπὶι ψψης ἢ ἃγα 
διάάεη, Βεμοία, Ι μάνα ργεραγεά ΓΩΥ 
ἀΐπηεσ : ΠΊΥ οχεη πὰ μιν [Δ] ρ8 γέ 
ΚΙΠεά, δηά 411 τ πρ8 γι γεδὰν : σοπὶθ 
ππἴο (Π6 ΠηΔΓΓΙΆρΡΕ. 

᾿μαπιπεακαιν -άπαν. 

ϑιγιςίίου ; ἴῃς οἴδον ννᾶ8 βρόκθη δῖ 8Δῃ δῦ ογ 
Ροποά, δ [6 ΘΠΠΏΠΥ οἵἁ [6 ΠΏ ΔΓΙΞ6 65 ννγ 85 
τοῖ γεῖ ἃ δηὰ δἱ 8 πιοδὶ ἰη [6 Βοιιϑςὲ 
οὗ οὔθ οἵ [πε Ἑδιεῖβ οὗ ἴς Ὀοάγ. Τῆς ἀεί! }5 
ἃἴο ἀἰβοτγεηῖ: ἴῃ [86 οἠς ἴπε θαπαϊεῖ ἰ5 ρίνεῃ 
ΕΥ̓͂ ἃ Κίηρ, ἴῃ δε οἴδογ ΟΥ̓ ἃ ῥὑγίναϊε ρεγξοῃ, 
δηὰ ἔδο οοηάυςϊ ἀδηὰ ἰτγοδίπηεηΐ οὗ ἴΠ6 ρυσϑῖβ 
ἄτϑι ᾿ἰην θα 5 ἀϊογοηΐ ᾿κονν56. ΤῸ ϑριγίτιδὶ 
ταοδηΐης οὗ [πε ἵννο ἰ5 αἷδο ἀϊβξεγεηΐ: [Π6 ὑγθ- 
ϑοηΐ ρμδγϑῦϊε, κὰ [Π6 οὔθ ρσγεσραϊηρ ἴἴ, ροϊπίβ 
ἴο ἴδ Ρυηϊϑιῃηιεηῖ οὗ ἴδε [ἐνν5, ἴῃς ἀεβιγισθοῃ 
οὗ [εγυβαίοπι, ἀπά ἴῃς ς8}} οὗ ἴῃς ΘΟ πί65 ; ἴῃ 
[ῃς οἴδοσ, ἴπετε ἰ5. 1} Ὸ 1’ ΔΩΥ 4] 8ἰοη ἴο ἃ 
πιδίϊοηδὶ ᾿άσπιοηξ, Ὀυΐ ομ οΒγ, 1 ποῖ ΘΠΈΓΕΪΥ, 
ἴο ἴδε δοοερίδηςς ΟΥ̓ τεὐεοϊίοη οὗὨ 1᾿ηάϊνι 1215. 
(8ες ἔυσῖμεσ, Τσεηςοῖ οἡ ἴῃς ῬΑγαῦ 68, χὶϊ. δηὰ 
ΧχΧΙ.) 

Ὡ. 4 εεγίαϊη ἀΐπρ, (47 ὙΠ βυδοτγάϊηαλῖα 
οαϊυγοβ οὗ 115 ραγδῦϊθ ἤδγνὸ 4 οἰθασ γε]! ρίοιβ 
δἰσηίβοδηςς, [πε Κιίπρ τεργεϑεπίηρ Οοά (δὲ 
ἙδίδοΥ, ψ ἢἶ6 {{νπ6 τρλσγίαρε οἵ ἴ[Π6 δοη 5 βηϊῇο5 
τῆς υπίοῃ οἵ ἢ γδὲ ἢ Ηἰ5 σδυγοῦ. ((ἕ, 
ἘΡὮ. ν. 23: εν. χίχ, 7-9, χχί. 2, 9φ.) [ἴ [ιὰ5 

ἢ Τομπιδσκεά, ἃ5 2η ἰηϑίδηςς οἵ ἴῃς ᾿πδάθ- 
ὉΔΟΥ͂ οὗ τπίηρ8 Βυπιδη ἴο 5εῖ ἔοσί τ ϊηρ5 
ἱνῖπηο, (δαὶ [ἢ πιοιιθοῦβ οὗ (ἢ Οπυγοῦ ἃγῸ 

ἃ οὔςὸ ἴδε ριυεϑῖβ ἰην θὰ ἴο (δε ἔραϑὶ, δηά, 
ἴῃ [Ποῖγ οοἸ]εςνε σδρδςοῖγ, οσοηδαξζαϊε ἴἢς τὰς 
δὶ νοϑε Ἔβροιβ8] [πὸ ἔθδλϑϊ 15 ρίνεη. Βιυῖ [18 
15 Αγαγ {Π6 886. [Ι͂ἢ [|15, 85 ἴη ἴπ6 ργουΐοιϑ 
Ραζαῦϊε οὗ ἴῃ ψ]οκοά Ὠυκθαπάπιηοη, ἴῃς 1ἀ64] 
ΟΠΒυγοΐ 85 Δη ποι πξοη 15 ἀἰσιϊηρυ ϊδη δά ΟΠ 
(ἢς νυἱϑῖ 6 ΟΠυγοῦ 45 [ῃ6 θοαῪ οὗ Ὀεϊϊονεῖβ. 
ΤὮς Ὀπάς, 85 υποὰ νι ἴῃς δοη, Γοργοβθηῖβ 
ἴη ἴδ ἢγϑί ἰηβίδηςς ἴῃς βοβεπια οὗ γεἀειρίϊοῃ 
δηὰ 8ρὶ Γἴυ4] ρσίν! οσοβ τπῃγουρσὰ ΟΠ γῖσὲ ψΒΙΟΒ 
ἃΤῸ ἱρ 16 ἃ ἰη [ἢ 6 ἰάοα οὔτις ΟὨχσί δὴ Οδυγοὶ, 
ΔΡρατί ἔγοτλ [ῃ6 σοηϑιἀογαίοη οἵ ἴδ ᾿πάϊν)114]8 
{0 ἀνδὶὶ {πο πΊβονοβ οἵ ἴῃῆς οἤετγεοα Ὁ] ββιηρβ. 
Τῆς τοϊοοϊίοη οὐ δοσορίδηοα οὗ 1π6 οὔεν ἰ5 
ἰγρὶδεά ἴῃ ἴῃς ἰδίογ ραγὶ οἵ ἴῃς ραγαῦϊες Ὀγ ἴῃ8 
οοπάιπςϊ οἵ ἴῃς ριιοοίβ. [ἢ 1κ6 ΤΏΔΠΠΟΥ, 1ἢ 
Ἀσδν. χχὶ. 22, 24, ἴ6 ΠΟΙΥ οΟἸγ, [86 [,2π|0 5 
νυ ῖο, ἰ5 ἀϊσησυ πῃοα ἔοπὶ [86 ἡδίίοηβ οὗ [6 
βαγθὰ ψἢο νν81κ ἴῃ ΠΟΥ ἢ. 

8. δὲ: “εγυαπ..7 ὌΠ βοσυδηῖβ οὗ ἢ. χχί. 
34. ἅτ [86 Ργορμῃοῖβ υηάοσ [Πς οἱ ἀἰβρθηβα- 
ὕοῃ. Ηδετγο, Βονονοσ, [δς ἰηνδίοηῃ 18 ἴο [Π6 

5Τ. ΜΑΤΤΗΕΥ,. ΧΧΙΙ. [ν. 3-.-. 

5 Βυῖ {Πεγ πιδάς ᾿ΐρῃς οὗὨ ἐ:, δηά 
σγεηΐ {Πεὶγ ὑγΆγ8, ὁπ ἴο ἢί8 ἔλγηι, 
ΔΠΟΙΠΕΓ ἴο ἢ8 Σηεγο δηαΐ86 : 

6 Απά τε τεπιηδηξ ἴοοῖκ ἢΪ8 86γ- 
νδηῖβ. Δπὰ επίγεαϊοά ἐδερ βριτεέ }}γ. 
Δηἀ 8]ενν ἐλέπι. 
 Βυϊνῆεη τπς Κίηρ᾽ μελγά ἐλογφος 

ἢε νγᾶ8 τοί : δηὰ ἢδ βεηΐ ἰογίἢ ἢ]8 
ΔΓΠΊ168,) ΔΠα ἀεδίτογεα τΠο86 πχυγάσγεγϑ, 
δηὰά δυγηςά ἃρ {Πεὶγ οἰ{Υ. 

8 ἼΠεπ 84 ἢς ἴο ἢ18 βεγνδηῖΐϑβ, 

δεῖυδὶ κιησάοτῃ οὗ (δ γϑι, δῃά τΠ6 βεγνδηΐβ 
ταυβέ Ὀ6 υπάοισίοοα ταίῃοῦ ἃ5 τηθδηΐϊηρ [86 
ΑΡροβίίθοβ. ψῆο ὑσοδοῆθὰ Ομ τσὶ ἢγϑὲ ἀυγίην 
Ηἰ5 116 ὑροὺ δασίμ, δῃὰ δοοοηά!ν δῆ Η!]5 
ἀϑοεηβδίοη. ΤῊ γμιοβῖβ (ἴδε [εν ν8) δὰ Ὀδοη 
ῬΓΘΥΙΟΟΒΙΥ “ δἰἀάοη" Ὁγ ἴδε ἴανν, τ ΙΟΒ γᾶ5 
Εἰνθῃ 845 ἃ βοβοοϊπιδοίεῦ, ἴο σης ποῖ ἴο 
Ομ γίβι, δηὰ ΌΥ [86 Ῥσορδοῖβ, ψῆο 41} γᾶν 
τὺ] ιΐηεβ5 ἴὸ ΗἸπ. Αἴ Ἰοηρίῃ [Π6 ΒΟΓΟΓΌΠΠΟΓ 
δά (6 Α 65 οὗ Ομ γίϑδὶ  γῸ βεηΐ ἤθη 
[86 πη οἵ [6 Κίηράοπι νγᾶ5 ΘΟΉ6. 

ἐδέγι ἐδαΐ «υεγε δἰ δεη.} τοὺς κεκλημένους, 
ὁ.4. ἰῇῆοϑδε Ψὴο0 διά Ῥγουυϑὶγ Ὀδοη δἰἀάςη, 
δηὰ νεῖ ποῦ κυμηηοηοαὰ δραίη. “Τδ18 
ϑϑσοηάὰ ἰηνἹ Δι," 58γΥγ5.ΑΌΡ. ΤΓοηςΒ, “ 18 αυἱὲς 
δεοςογάϊηρ ἴο Εἰδϑίθγ πιδῆπηοῖβ. ὙΤἢι5 Εϑῖ ΟΡ 
ἰην65 Ηδιηδῃ ἴο 4 ὑδηαιεῖ οἡ [πε ΤΏΟΙΓΟΝ 
(ἔϑι. ν. 8), ἀπά τυιοῃ ἴῃς ἔὸ ἢ85 δοζ δ} 
αττῖνοα, (6 σμδτη θουαἰπ οογηθβ ἴο ὑτίης Ὠϊπὶ 
ἴο ἴδε Ὀαηηιυεῖ (Υ]. 14). Μοάδγῃ γα! ]οῦβ 
ΤΟΘΕΙ ἴο 186 54π|6 οιδΐοπι Ὧονν οὗἉ Γοροδίηνς 
(ἢ6 [ηνϊαξίοπ ἴο ἃ ρστοδί εἊπίοσίδιητηθηΐ δἱ 
(ἢΠ6 πηοιηθηΐ ἤθη 41} {πϊηρ5 ἅἃγθ 'ἴπ δεῖυδὶ 
ΤΟΔ 655." 

4. οὐδεν “εγυαπ!..}] "ΓΏΪΒ ΤῊΔῪ τοίου ἴο {π6 
Ργεδομίην οὗ ἴῃς Οὐο5ρεοὶ ἴο [6 Ἶενγβ αἴου οὐγ 
Ιογα᾿ 5 ἀϑοθηβίοῃ, γβοπ ΟἴΒΟΥ ργοδοῃοῖβ (816- 
Ρἤδη, ΡΏΠΠΡ, Βαγηαῦας, Ραυ}} ψεγε δα θα ἴο 
ἴδε πυμθεῦ οὔ"Ο στο (᾿5 βογυδηῖβ. 

Θ. 2οοὐ δὶς “εγυαηΐ:.} 1.6. ἰλιὰ νἱοϊεηξ μδηάβ8 
ου ἴδεπὶ, ἃ5 [6 συ ]οῖβ οὗ [ἢς [ἐτν αἀἰὰ οἡ ἴδε 
Δροϑβίϊεβ (Αςῖς ἵν. 3, νυ. 18). 

ἐπίγεαίεά ἐδῶ ῥἰοβ. 86ς Αςῶ ν. 40, 
ΧΙΥ, 190, ΧΥΪΐ, 5, Χχὶ, 30, ΧΧΙ, 2, 

“ἴραυ ἐδον".] 866 Αςἰβ Υἱὶ. ς8, χὶϊ. 2. 

7. “ἐπ γι δ δὶ, αγνδδ.7 Ὑπὸ Ἀοπιδη8 
ψὯο ἀεΞιίσογεοά [εγυϑδ]οπὶ γεσς ᾿πϑιΓυτηθηΐβ ἴῃ 
(Π6 Βαπά οὗ Οοά, δνεη 85 ἴῃς Αβϑυσίδῃ νγβ 
(Π6 γχτοὰ οὗ Ηἰ5β δηρὸν ([538]. χ. 5), δῃά Νεῦυ" 
ςδδάπθζζασ Ηΐ5 βοσυδηΐ ([6εζ. χχν. 9). 

8. Τδεη ταἱἱὸ δὲ. ὙΤὨΕ ογάεγ οὔ 86 ρασγδθϊς 
6 ποῖ αυϊΐο [δὶ οὗ ἴπ6 ϑυθδδοαυδηΐ ἨἰπίοΥΥ, 
ἴογ 186 811] οὗ {6 Οομ.}165 νγᾶ8 Ὀεΐοσο [δδ 
ἀεκιγυς(οη οὗ [εγυϑαίοι, Ὑεῖ ἴπδὶ ἀεπδίγιος- 
τἴοη μαὰ Υ Ὀδεη ἀεϊεττηϊπεά Ὁγ Οοά, 
δηὰ ἴδ ονθηίβ ἰεδλαϊπρ ἴο ἰξ τόσα ἰῃ ἴΒ6 σοιγϑα 



ν. 9---16.] 

ΤὨε νεαάϊηρ; ἰ5 τεδάγ, δυῖ {ΠΥ Ὡς ἢ 
ψνεγα δίἀἀεδη ψγεσα ποῖ ψόγῆγ. 

9 Ὅο γε τδετγεΐοσε ἱπῖο ὡς διρἢ- 
ὙγΆγ8) ἈΠ 828 ἸὩΔΩΥ 88 γε 8}8}} ἢπά, 
Ὀϊά το ἴῃς πηατγίδρε. 

Ι0 80 ἴΠοβ6 βεγνδηῖβ ψχεηΐ ουζ ἰηῖο 
τῆς Πίχῆνγαγβ, δηὰ ρδιμοῖεα τορεῖῃοῦ 
411 48 ΤΔΠΥ͂ 48 ἴΠῈγ ἐουπά, Ὀοῖὰ δλά 
δΔηἀ ροοά : ἀπά τῆς ννεαάϊηρ, νγᾶ8 ἔιγ- 
ΠΙΒῃΘα νγ]ἢ ριιοϑβῖ8. 

1 ἴ Απά ψἤθη τἢς Κίηρ, σληις ἴῃ 
ἴο 8ε6 ἴῃς ρυεβῖβ, ἢς 5407 [γα ἃ πηδῃ 
ἢ μδά ποῖ οὐ ἃ ννεὐάϊηρ ρᾶγ- 
τηθηῖ: 

12 Δμπά ἢς 54:11 υηΐο ἷπι, Ετεπά, 
δονν σαπιαβῖ ἴῇου ἴῃ ΠΙΓΠ ο΄ ποῖ ανίηρ; 

οὗ δοςοιιρ ἰϑτηοηῖ, ΤῈ στεδὶ βαοσίῆος μδὰ 
Αἰγοδγ τδίκθη ρἷδος Ὡς γὰ58 ἴο οδυ5ὲ ἴΠ6 
δλοτίῃςς αηὰ τῆς οὐϊδίίοη ἴο οεῶϑε δπά ᾿οδά 
ἴο ἴδ σοπδιυπ)γεηδίίοι ( 4η. ἰΧ. 27). 

αὐεγε μοὶ «υογίδ)γ.ἢ] Ὑθα δδπὴ6 ᾿ἰδηριᾶσο 8 
ἀρρῆσα Ὀγ δῖ. Ραυὶ ἴο (ῃς [ετγα ψο τεὐεοϊεά 
ἢ15 ργεδοπίηρ : “ δεεῖηρ γε ρυΐ ἴξ ἔτοπὶ γοῦ, 
δηὰ Ἰυάχε γουγϑθεῖνεϑ ὕῃ ΜΟΣΤΏΥ οὗἁ ἐνοτ ϑεηρ 
ἰδ, ἰο, ψα ἴυγῃ ἴο ἴμε ΟεηΈ1|65" (Αοῖβ 
ΧΙ, 46). 

9. δίφῥαυαγ 1ὑΠπ ΤΆ Ϊγ, “τὰς οὐ εῖ5. οὗ 
[δος νγᾶγϑ,᾿ ὁ. ε. [6 ρῬοϊηϊβ ῇοτε αἰ ογοηΐ ννᾺγ5 
τηρεῖ, ἀηὰ ΒΟ ἴθογο ψουἹὰ 6 ἴῃς ἰαγροςῖ 
ςοηοουγδο οἵ ρεορὶθ. [ἰ 5 στοῆς ἴο ΒΌΡΡΟΒΟ 
ὙΠ ϑοιὴθ τεοθηΐ ἱηϊεγργείεσβ ὑπαὶ σΟΥΠΌΥ 
τοδά 8 ἃΓῸῈ ἐδ ἀδβρειν ἰητεηάεοά, ἴΒ6 (ΕΥ̓ Βανίης 
Ὀεοη ἀεπίτογοά. Τῆς ΟΠ Πογα ἰηϊοηάεά, 85 
ΑἸΟγὰ τ ΒΕ τεσηδυῖκ5, 15 ηοὶ [δὶ οὗ [Π6 τηυΓ- 
ἄοτογβ, Ὀυΐ οὗ ἴῃς Κίηρ, ἐ. 6. ἴδε σοῖο 
που] 45 δυῦ]εςῖ ἴο σοά. 

10. δοίδ δα απὦ κοοά.}] Τθοθο ψοτάβ δά- 
τοῖς οὗ ὕνγο ἱπιογργοείδοηβ: [ΠΟΥ ΤΊΔΥ πθδῃ, 
88 ἰπ ἴῃς ραγδῦ]θ5 οὗ ἴ[Πς Τῶγεβ δηὰ ἴῃς γαν" 
Νεῖ, [δὲ ἴῃ [86 νἱβίδ!]ς σμυγοῖ ἴδε εΥἱϊ νυ 1}} Ὀς 
ταϊηρὶοὰ τ ἢ ἴῃς βορὰ ὉΠ1}} [π6 πη] Βοράσγδ- 
τἰοη δὲ [δὲ επὰ οἵ [86 ννοσ]ά ; οὐ ΤΠΕΥ πΊΑΥ 
τθδη [Πδὶ τοἀοιηρείοη [πγουρὴ ΟἸ τσὶ ἰ οἴογοά 
ἴο 4}} ννῆο ν}}} δοςερὶ ἰδ, ψπουϊ αἰκ!ποϊίοη 
οὔ ρούβοῦβ. [ἢ ἴ86 οὔς οδβε (ἢ ὑδὰ τεπιδίῃ 
να αὔετ ἐμεῖὶγ 68}}; ἰη (δς οἴδεγ, [Βεγ τερεηῖ 
δηὰ ἅγὰ οοηνοτίοά, ΡΙΟΡΔΟΌΪΥ ὈΟ(ἢ πιεδπη 8 
τὸ ἱποϊυάδοά, ἴδ6 ἴοστμοσ Ὀείης τοτὲ αἷς» 
πον δτγουκὰξ οὔ δ ἔπε οπὰ οὗ ἴῃς ραγδῦϊς. 

11. 4 "απ ῬΥΟΌΔΟΪΥ πὸ 5[16858 βῃου]ὰ ὃς 
Ἰαϊὰ ου ἴδ εἰγουτηϑίδηςε [Πδἴ ΟὨΪΥ͂ ΟὨΘ τηδῃ ἰ5 
τοοπίοποὰ. ίειθα 14 8δθπιδ ἴ0 ἱΠΠΡΙΥ (δδὶ 
ΤΩΔΩΥ ἅτε τγαὐεςῖοά ; δηὰ [ἢ [Π6 ἱτηδϑο, 88 18 ηοῖ 
ἱαργοῦδ}6, 15. [Δ κοῦ ἔγοπι Ὦ. 1,7, 8, ΜῈ 
βηὰ ἴδοτο [ἢ6 ρυπὶβῃσχηεηΐ ὑγοαιςίοά οὗ αὐ σμεῦ 
4: αγε εἰοίδεά «υἱΐῥ ἀἴβας ἀῤδης μρλμῳ Βυῖ 1τ|6 
ταοηοη οὗ οὔς ΟὨΪΥ ἃ Ρεβοηδὶ ἀρρεδὶ 

5Τ. ΜΑΤΤΗΒΡΒΡ. ΧΧΙΠ. 

ἃ νεδάϊηρ ρατπιεπεὶ Αηά ἢε νγᾶβ 
ΒΡΘΘΟὮ]Ε88. 

13 ΤὭδη 854 τε Κίπρ ἴο (ἢς 86Γ- 
νδηῖβ, Βιηά δίπι Βαηά δηά ἔοοϊ, δπά 
ἴᾶκε Ηἰπὶ αὐνᾶγ, δηά οἽλϑὲ ἀΐμπὶ ἰπῖο 
ουϊού ἀληίζηε88 ; [ἢεγε 8}4}} Ὀς χεερ- 
'ῃρ' Δπα ρσηδβηϊηρ; οὗ (δε. 

14. “Εοτ τιλῃῦ γε ολ]] θά, δυι ἔενν “ «ἈΝ. .ο. 
ΣΟ. 

Ωγ ςἤοβϑῃ. 

ϊις 4 9ῪΛ],»ῪΎΠΒεη ψεης τς Ῥμαγίβεαβ, " Μαιῖ 1. 
ΔηάἊ ἴοοϊ σουη8ε] ποὺ {ΠΕ τηὶρῃς [ἧκε »ο, 
δηΐδηρ]α Ὠΐπὶ ἴῃ λὲς τἈ}1ς. 

16 Απά {πε εεπῖ ουξ͵ υπῖο ἢϊπὶ 
(πεῖν ἀϊβοῖρ᾽ε8 νὰ τῆς Ηετοάίδηβ, 
βαγίηρ, Μαβῖεσ, γα Κποὺῦ {παῖ τῃοι 
τί ἴγια, Δηἀ τελοἢαβί [ἢ "γὰῦ οὗ (ὐοά 

ἴο ἴδε ςοηδοίεηςο οὗ οδοῖ ἰηάἰνιιδϊὶ, Δηὰ ἰ8 
ῬΟΙΠΔΡΒ τοσγα Τοῃδίδίοηϊ τ [Π6 ἰΠΊΔ, οὔ 
ἴῃς Ια ἰῇ ψἢϊςἢ (δὲ Ἔχρυϊδίοη οὗ ΤΊΔῊΥ 
ὍΣ ἱπΊΡῚῪ ἃ ἀϊδιυτῦδηςε οὗ [Πς ἴεαϑί. (8668 
Ττεηςδ οὐ ἴα Ῥαγαῦϊοβ, Ὁ. 231, 818 οἀὐϊοη.) 

ἃ «υεδάδίπρ ραγηιεη!.} [1ἴ 15 ποῖ ΠΟΟΘΒΒΑΤΥ ἴο 
Γαῖβα [ἴῃς αιεβίίοη μοῦ [πε πηδῃ νγᾶ8 ἴο ἤᾶνς 
Ῥτοουγεὰ (πὸ σαττηεηῖ. ΑΝ 6 ΤΑΥ͂ ῬΡεΥΠΔΡ5 51: 
Ροϑε [δδῖ ἴῃς κίης μδα Ῥχγουϊ θα ραϊτηθηΐβ ἴὺ0 
411 ἢϊ5 συσβίβ, δὰ ἴῃ6 δυϊ μου 68 οἰϊοὰ ὉΥ 
Ττεηςἢ οἡ [5 ραγδθ]α ἅγὲ βιβῆοϊοης ἴο 58ενγ 
(παῖ δυςἢ .Δ οὐυδίοπι ΠΙΔΥ Πᾶνα εχίϑιθά δὲ {115 
το, [που ἢ Βαγάϊγ ἴο ργους σεγίδ ἱγ (παῖ ἰξ 
ἀϊὰ οχίσῖ, ὙΠῸ Ῥασγδῦϊα ἱπὴ0}168 (Πδὲ ἰδ νγᾶ5 
{πὸ πιδη 8 ἀυγ ἴο ῥγουΐάδ Ὠἰπιβϑοὶ ἢ ἃ ὑτο- 
ῬΕΙ͂ καιτηθηΐ, δὰ ἴπδί (ποτε σεῦ τηθδῇ5 οὗ 
ἀοΐης 50, [λουρὶ 1 ἀοε5 ηοΐ 5σἰδίας ννβαῖ [Πο86 
ΤΠ ΘΔΏ5 ΕΓΟ. Νοσ ἰδ' ἢ ἴο ἀϊδου55 (ἢ 6 
ςοηϊτονοοα αυσδίίου ᾿ΒΕῖΒοΣ {πε ψεάάϊηρ- 
ξαιτηθηΐ ἴῃ 118 δρί γἰτ14] τηθδηϊηρ 15 ἴο δ6 τπῇ- 
ἀειδίοοὰ 458 ἐλ) ΟΥ̓ἨῺ ΟΠΑΣΙΥ, ΟΥ̓ ΔΩ͂ ΟΠ6 
ΕἸ γι βείδη ἘΠ ἰὴ Ῥαγίςσυϊατ. Το ἰδησυᾶχο 
υϑοὰ Υ 81. Ραυ], ἴο “ρυῖ οὐ ΟἸ τσ" (6. 
1ἴ, 27), ἴο “ρυϊ οὐ {πε πεῖν τηδῇ " (ΕΡἢ. ᾿ν. 
24; Οοἱ. ἱ. 10), Ροϊηῖβ ἢοΐ 50 τηυοῖ ἴο ΟὯΘ 
ϑδηρσίο 48 }}γ, 85 ἴο {παὶ Τορεηογδέοη, οχίοσ- 
ΠΑ ὈΥ δαριϑηι (Οἱ. ἱϊϊ. 27), ἰῃίουδ !}Π}γ ΕΥ͂ 
ἴῃς ΗΟοἷΪΥ ϑρίγιε, νδουϊ πο οὐγ 1 οτά 
οἰϑουσῆογο 5475 [δὶ ἃ πηδῇ Ἵσδηποῖ δηΐογ ἱπίο 
{πε Κιηχάοπι οὗ Οοά. ([οὁδη 111, ν. Οὲ Ἀσν. 
χῖχ. 8; 54]. ᾿χὶ. 1ο.Ἱ.") 

18..ὄ ἐδε “εγυαη.. διάκονοι, “ ταϊηϊβίοσβ," 
ποῖ 85 ἰπῃ υϑῦβ68 3, 4,9 δοῦλοι. ΒΥ [ἢε86 Πγ]η19- 
ἴογβ 46 ἴο δ6 υηάετβίοοά, 845 ὈΥ͂ [06 τρᾶρεῦβ 
ἴῃ οἷ. χίϊ!, 29, ἴῃς δηῆγεὶἸβ. 

14. ον »ιΩὮ αγὸ εαἰοά,͵ 49...1 866 ποῖο 
δὶ ἴῃς επὰ οἵ ςἢ. χχ. 

16-2Δ. ΤῊΕ ΤΈΙΒΟΤΕ ΜΟΝΕΥ. 

16. δὲ Ἡεγοάϊα..} Οὐ ἴδο τοὶ! ρίοιυϑ ροϑὶ- 
ἄοη οὔτ. ΗἩεγοάϊδηβ, 566 οἡ οἷ. χυ!. 6. ΤΟΙΣ 
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5Τ. ΜΑΤΤΗΕΥ. ΧΧΙΙ. 

Απά {πὲὺ διουρῃς υπΐο ἢΐπὶ ἃ 

[22 [ν. 17--.22. 

ἴῃ {πιῖἢ, Ποῖ Γ σᾶγαβε ποι ἔογ ΔΠΥ 
"πάη: ἴου τῇου. τεράγάεϑβὲ ποῖ τῆς 'ρβεῃηγ. ι.7ν ναῖκε 
Ρότβοη οὗ πηξβη. 20 Απά δε 8δτἢ υπῖο τπεηι, ΝΝ Ποβα ἀκοῦς 

17 Τε]] υ τῃετγείογς, Υ͂ δὲ τ ηῖκ- 
εβῖ του ἡ [5 ἰἴ Ἰαννἔμ! το ρίνε τηρυῖς 
ππῖο ὐκβασ, ογ ποῖ ἡ 

18 Βιιξ [εβυ8 ρετοείνοα τΠεὶγ νγὶς Κ- 

ἐς τ 8 ἱπιᾶρε δηά ᾿βιρεγβοηρείοι ὶ ̓ τῆς 
21 ΤΕΥ 840 υπῖο Ὠίπι, (ὑξεβϑαγἶβ. ' Οτ, ἐε- 

ΤΠδη δα! ἢ ἢδ υπίο ἴπεπλ, ΖΦ επάοτυ Ζ Βοιο. 
τῃετείογε υπίο κεβαγ τῆς τη ρ8 ἢ ϊς ἢ ὅ5 7. 

εἄπῃ688, δηὰ 844. Δ ῊΥ τεπιρὶ γε ΠΊ6, 
γε Ὠγροογῖαϑβ ὺ 

19 ὅμενν πὶὲ ἴῃς {τἰδυΐε πιοπεγ. 

ΡΟΪΠοαὶ ροβιτίοα, ἀπ ςοπβεαιεηΐ τεϊδίίοη ἴο 
[86 Ῥδγιθθο5 ἰῃ [Π6 ῥγεβθηΐ Ἷῶϑε, ἢδ5 ὕθεῃ 
γΑΓΙΟἸΙΥ͂ ἐχρδίπθά,. ΑἼοογάϊηρ ἴο ἴδε ςοπ» 
τοοη ορ!ηΐοη (νη οἷ, Βοννενεσ, 15 ρυζ ἔοσἢ ΌΥ 
Οπβθη ΟἿΪΥ 845 ἃ Ἄςοη͵εςίυγο) ἴ6 Ηετγοαϊδηβ, 
8ἃ5 ϑΡΡρογίειβ οὗ (ἢς ἔδιηϊυ οὗ Ηετοά, νμὸ 
Βεϊὰ (πεῖγ ἀοηληίοηβ ΟΥ̓ ἴῆς ρυδηΐ οἵ [Π6 
Ἐοπιδῃ δ ρεγοσ, νου]Ἱὰ θὲ ἴῃ ἕδνουγ οὗ ραυίηρ 
ἐὐδυῖε ἴο [ἢδ6 δι Ρργοῖηθ ροννοῦ, νν ἰϊο (ἢς ῬΠΔ- 
Τϑο65, ἃ5 ἴδε τιρίὰ ΤΠΡΡΟΠΕΙΣ οὗ ἴῃς Ἰαῖν 
δηὰ [ἢ6 {ΠΘΟΟΓΔΟΥ͂, ἀπά ἴἢ6 ΘΠθτηΐθ8, ἃ5 ἈΡΡΘΩΓ5 
ἔτοπι [οϑορῆι5 (΄ Απΐ,,᾽ χνὶ!. 2, 4) οἵ τς Η6- 
τοάϊδη αἀΥ̓ΠΔΞΥ͂, νου] 6 ορροβεὰ ἴο ἱῖ. Οη 
[815 βυρροϑβιίίοῃ, δὴ δῇθγτηδίινος δήβννου ἴο ἴῃς 
4ιοδίίοι ψνουὰ ρίνε 1Π6 ἰδίῖεσῦ ἃ παπάϊο ῸΓ 
Δοσυ βίην ΟΌΓ ]ογὰ ἴο ἴῃ ρεορὶθ 85 Ομ 0 
σου]ά ποῖ ὃς (Ποῖγ οχροςίοα ἀ 6] ΙνΟΓΟΣ ΤῸ ἃ 
[ογείχζη γόοῖκ ; Ψἢ1]16 ἃ ποραῦνα δῆϑννοσ ᾿νου]ὰ 
ξῖνο Δῃ ΟΡΡΟΣΓΌΠΗΥ ἴο [ἢ 6 ἕθττηεΣῦ οὗ δοοσυκίηνς 
Ηϊμι Ὀείογε [86 Ἀοπιδη ρούόσθοσ. Βιυΐ ἰΐ 
ΤΩΔΥ Ὀ6 ἀουδίοα ννῃοίῃοσ [ἢς ἀῦονο σοηϊδοΐζυγα 
τεβροςξίηρ ἴῃς Ηοτοάϊδης 15 οοστοςῖ. Ασοογά- 
ἷῃρ ἴο ϑοῖης οὐ ς5, [6 Ὡδηλθ ΠΊΔΥ ὃε Ὀεῖζοῦ 
εἐχρίδιηθαὰ Υ βϑυρροδίηρ ποῖ ἴο ἢᾶν ὈδοΏ 
ΒΡΡοσίειβ οἵ ἴδε Ηογοάϊδη ἔΆΤΆΙΪΥ 45 πε 1λϑῖ 
ὮοΡε οὗἉ τείδιπίηρ ἴογ [6 [ἐνν ἃ ἔγαρτηθηΐ οὗ 
πδίϊοηδὶ σονογητηθηΐ 85 ἀϊσιηρι ῃηθα ἔτοτὰ ὯὉ- 
8ο]ιῖς ἀοροηάθησθ Ὡροὴ ΚΟΠῚΘ 45 ἃ Ὁγουίηοα 
οὗ ἴῃ6 επιρῖγσθ.Ό ὍΤὨῖβ υἱὸν 8 δάνδῃοθα ὃν 
Οτοζίυ5, δπὰ ϑυρροτγίοα ΌὉΥ ΜεγοΣ οὐ [85 
ἶδος, δηά Ὀγ Εἰννα]ἀ, 16 ἀγεὶ ἐγϑίθη Ενδηρθ- 
θη, Ρ. 196. Ασοογάϊηρ ἴο [Π]5 βυΡροβϑι(ο, 
τῆς Ῥηδτγίϑοοβ ἀπά ἴῃς Ηεοτγοαάϊίδης, βοσονοῦ αἱ 
ζοτηρς ἴῃ οἴϊον γοϑρεςῖβ, γεγε υηϊϊεα ἴῃ ἀπίδ- 
ξοηίΐϑθπι ἴο πὸ δοϑοϊυῖς ἀοιῃϊπίου οἵ Ἀοπιο. 
ΔΝ ΒΙοΒονοσ ΠΥΡοΙΒοϑδὶβ ΤΏΔῪ ὑε δάορίεα, νε 
Ἰοδση ἴτοπὶ δῖ. υκο (χχ. 2ο) [παῖ {πεῖν οδ]θςς 
νν 8 ἴο ἴακε δοϊά οὗ οὔὖγ 1 ογ β ννογάβ (ἢδι 
[ΠΕ ταϊρῖ ἀεἰϊνες Ηἰπὶ ἃρ ἴο ἴῃς ΒἈοπίδη 
ΞΟΥΘΓΏΟΥ; δηὰ [Ἃς π5ἰδίεμηθεης οὗ ἴπε 5ΔΠ|6 
Ἐναηρο σὲ [Πδὲ [ΠΟῪ “ ἐεϊρποά (ποπηβοῖνος 5 
Τηοη,᾿" 5665 ἴο ἱπΊΥ παῖ ἔΠΕΥ δϑϑυπηοὰ ἃ 
2156 ομιαγαςῖου [ῸΓ εἰν Ρύγροβθ. ϑυοὴ ἃ 46- 
οορίοη πὐϊρηξς Ὀ6 ΠΊΟΙῈ ΘΑΒΙΪγ αἰετηρίοά [ἢ να 
ΒΌΡροδε [μδὲ Ὀοΐἢ ρδγῖῖθβ γεσε οδίθηϑι Ὁ] Υ. ορ-- 
Ροποηΐίβ οὗ ἴῃς Ἀοπιδη σιὶς, που Ρ ἢ σονεσι Υ 
δοξίης ἴη 1.15 ἰηϑίδηος ἰὴ ϑδυρροτγί οἵ [ἴ, 

17. 1» ἐ ἰααυλε ἰο κίυε ἐγδιέε, 5.1 ΤῊ 
4υεπιίοη δὲ Ὀδδη ὈΓΕΥΪΟΙΒΙΥ γαίϑεὰ ὉΥ [υἀλ5 

δῖε ὐκβατ᾿β; ἀπά υπῖο (ὐοά τἢς τὨϊηρ8 
(δι δε (ὐοάδβ. 

22 Υεη {πεν δὰ ιεαγά “λέτε 

οἵ ΘΑ ἘΠ τς ἀφο, (ῃς Ἰαννέυ η655 τ 
ραγίηρς Οἱδυΐς ἴο 16 Ε Οπλδῃ ὀπιρεγοσ, οἡ ἴΠ6 
ὀρυμανι (αἱ Οοά ννᾶ8 [6 ΟΠΪΥ συ ϊοῦ οὗἁ [ἢς 
]ενν ἢ ρεορῖς, απὰ τνῆοϑε [Ὁ] ονγοῦβ οοπ πυρὰ 
ἴο πλδίηϊδίη τς βᾶπηθα νἱον. (566 [οϑερἢ8, 
“Απηῖ,, χνῇι, ὃ 1, 6; ἐ Β. [.᾽ 11. 8,81.) Τῇ 
4φιοθίοη [0.8 παίυγα! νυ ἱπιρ οἀ ἃ σοηίγαβί θ6- 
ὕνοοη [ἢ6 Δι ΠΟΥ οὐ Οσϑαγ πὰ (δδὶ οὗ Οοά,. 
ἴο ΒΓ Οὗ 1 ογα᾿ἶ 5 ΔΠΒΥΤΟΓ Γεογβ, 

10. α 2επη7γ.1 ΔΑ ἀεμδγίυβ. (866 οἡ Ἂοδ. 
ΧΥΙΐ, 28.) 

20. ἐδὶς ἑνιαρο ἀπά τωβεγ ἐγ ῥίἰοη.} ΒΥ 80" 
σορπης ἴλ6 σοϊπᾶσε οὗ πε ΘΠΊΡΕΥΟΥ, ΠΟῪ ἰη 
ἴαςϊ δοκπονϊεάςχεά ἢἷδ δυϊμου!γ δηὰ σὶῆΐ ἴο 
αἰδυῖο. ΤΣ ἰοδοδίης οὗ ἴΒε ἰδίεσ [εἰν ]8ἢ 
Ἀδθθίϑ, [δὲ “ὙΝ Βογεϑοευεῦ [ἢ 6 ΠΠΟΠΟΥ οὗ ΔΩΥ͂ 
κΚίης 5 ουττεπΐ, ἴῃετε ἴΠ6 ἸΠΑὈΠΔΠπᾷ5 δοίζηονν- 
Ἰοάρο (Παϊ κίηρ Ὁ {Πεὶγ Ἰογὰ " (8ες 1 ἰκπείοοι 
ἴῃ [815 Ρ]δοθ)), ΤΑΥ͂ ΡΟΞ51: 0} μανθ ἴπ οχὶϑῖ"- 
δῆςο «δ (Πἷβ8 (ἰπ|6δ. ΓΗΪ5 νου] σῖνο δα ἀἸΟΠΔ] 
ἔοτοο ἴο [86 δηϑβίχοσ, ννῃϊο ἢ, Πούνουοῦ, γοσῖβ Οἢ 
ἃ ῬΠΠΟΙΡΙΈ ϑυ οἰ ΠΕ οὈνίουπ5 νους [ἴ. 

41. Κεμάεν ἐδεγεζογε, 9 9.}ὺ Ουγ [ογὰ ἀ6- 
ἴελίβ [6 ἀεείχηβ οἵ Ηἰ5 δῃοτηῖθβ ΕΥ̓ Δρρεδι 
ἴο (δοῖγ οὐ δά ϑϑίοη. ΒΥ δοςερίϊης ἴδ6 
οοἴπαρο οἵ Οαϑασ, (ὮΟΥ δὰ {ποϑιηβεῖνοβ 80- 
Κηοννεάροά ἢὶ5 ἜΡΠΤΤΕΥ ἴῃ τοπηρογαὶ [Ὠΐηρϑ, 
Δα ΘΟΠΘΘΩΌΘΠΕΪΝ ἢ15 οἶδίπι ἴο ἰτ]δυῖ6. Βυΐ 
(ἢς ΔΗΞΜΟΙ ροθβ ἔυσί μεσ. ὙΠς ἔΟ]]ονε5 οὗ 
]υάδ5 οὗ Οδ]|}|ὲὲ τοραγάεὰ [6 δυϊμουΥ οὗ 
Οσϑγ 25 ἱηοοιρδίς νυ [ἢδὶ οἵ σοά. Ουγ 
ΤΙ, ογὰ ἀἰδιϊησυΐπῆεβ Ὀεϊυσοθη ἰοπρογαὶ δηά 3ρῖ- 
τῖτυδὶ δονογοί σηΓΥ͂, δηὰ ϑπονν [ΠδΔὶ [Π6 ΕΟ ἃΓδ 
ποῖ ορροβθά ἴο οἂςῖἢβ οἵδεσ. Οοά νγᾶβ ἢο 
Ἰοηχογ, 85 οἵ οἱά, ἔϊ6 εἶν}]} τυ ον οὗ Η!5 6. 
ὝΒΟΥ δὰ τεϊεοϊοά Ηἰ8 δυϊβογγ, δαηὰ Η ς 
εἰνεη {πόπὶ ΟΥΟΥΓ ἴο ἃ ἔογεῖξῃ ρόνοσ, ὑ80 
τοἰϊσηδὰ δηὰ εἰαϊπιεά ἰτδυῖϊο ὉῚ Η!5 ογάϊπδηςα. 
(αἔ Ἀοπι. χίῖ!. τ, 7.) Βυΐῖ Οοὰ νν8 51}}}, δηά 
τηυκῖ τοῦ Ὀς, ἴῃ ϑΘρί τυ] Ἀπ]εσ οὗ (δ6 ψνοτ]ά, 
δηὰ ἴο Ηἰἶπι ποὺν ἃ8 ουὐεσ Όσβὶρ δηὰ οὔο- 
ἀΐϊεηοθ ψοτὸ ἄθσο. [{ νγᾶβ ἃ βι γι κίπρ σοιητηοηΐ 
οἢ [ἢ18 δῆβννεσ ἤθη, γα ἀδγβ δῆ. 
ΑἸ γίβι ἀδοϊαγοὰ Ὀεΐογο Ρι]δῖθ, " ΜΥ Κκίηράοπι 
5 ποῖ οἵ [Π15 ννοτ] ά,᾽" δηὰ {δὲ ςἢϊοί ρῥγοϑίβ, ἰῇ 
ἀεπιδηάϊην Ηἰ8 ἐδαίῃ, ἀςδοϊαγεα, “Ὁ Βανθ 
ΠῸ Κίηρ δυῖ Οκϑαγ." ΤὍῇε ἱπίεγργείδίίοη οὗ 
ἴθοβα οοπηηηιοηΐδῖοβ το υπάἀογοίδηά ὉΥ ἴδ6 
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«υογεΐς. ΤἸΆΕΥ πηᾶγνε]]εά. ἀπά Ἰεῇς Ὠἰπι, 
δηἀ νγεηῖ {Πεὶγ νγΑΥ. 

23 δ ᾿ἼΤΤΗς 88η16 ἀδὺ σδπια ἴο ἢϊπὶ 
(ἢε δαάδάυςεεβ, ἐν ἢ ἰςἢ 840 τπλῖ {ποτα 
15 ΠΟ Γαβιγγεςτοη, δηά οὐει ἢΐ τ, 

24. ϑαγίπρ, Μδβίεσ, ἘΜόοβαβ βἰά, 
ΙΓ πιλῃ ἀἷε, μανίῃρ πὸ οἢ]άγεη, ἢ 8 
Ὀτοῖθογ 8881} πλΆΓΓΥ ἢ 5 νυ], πα γαῖβε 
ὉΡ 8εεὰ υηΐο ἢΠΐ8 Ὀγοῖθογ. 

2ς Νον ἴδετε ψψεγα ἢ 18 δανεῃ 
Ὀτγεῖῆγεη : δηά τπς ἢτϑῖ, ψἤεη ἢς ἢλά 
Γλλιτεἀ 4 υυἱέε, ἀδοελϑαά, δηά, ἢδνίηρ 
ΠΟ ἴβϑυ6, ἰεῖς δὶ8 ψβ υπῖο ἢ 8 
Ὀτγοίδογ: 

“4 1 ]Ὡρ5 {πὶ ἀτὸ Οοὐ 5 ἴδε {Πδυΐε ἔον [6 
δεσυίος οὗ ἴ[ε Τορ)ς (οἰ. ΧΥΪ. 24)), 566 ΠῚΒ 
Δἰοχεῖθοῦ ᾿πδάἀδαηυδῖε. 

23-313. ΟὔΈΒΤΙΟΝ ΟΟΝΟΕΕΝΙΝΟ ΤῊΕ ΚΕ» 
ΒΟΒΚΒΕΟΤΙΟΝ. 

48. ἐῤέ ϑαάάμεε.ἢ ϑ8ὲ6 οὐ οἷ. [Π. 7. 
ΤΗΣ ψνογὰ γεσγγεειοη, ἴῃ Τοίεσοησα ἴο [86 
τοηοίβ οἵ {πὸ δδάάιυιοθοβ, πλυδὲ ἢοΐ δὲ ὑπάογ- 
δῖοοά ΙΠΘΓΕΙΥ οὗ [ἢ6 τχτεβυσγεοϊΐοη οὗ ἴδ6 
Ὀοάγ. Τα ϑαάάυςεεβ, τεϊεοϊεά ἴῃς ῬΒᾶ- 
Ττίδαῖς Ὀκ]]οΥ ἴῃ 8ὴ ογδὶ σουοϊδίίοη ἰπτου ἢ 
Μοϑε8, δῃπὰ στϑςογηίβοα οἿΪγ ἴῃς νυτιτοη ὈΟΟΚΚ5 
οἵ τς Ῥοηϊδίθιις ἢ 45 δηδηδύηρ ἔοσὰ {Ποὶγ 
εὐεαὶ 1ανγεῖνοσ. Βυῖ [8656 ὈοοΟΚς οοηϊδιηοά, 
838 (ΠΩΥ δεϊϊονεὰ, πὸ αϊσιπος ἱπεϊπιδίίοη οὗ ἃ 
διζυγε σἰδίο οὗ τουννασὰ δηά ρυπιβῃπιθηΐ, ψ ἢ 
οὐ νἱβουΐ 4 ὈΟΟΠῪ τοϑυγτοςιίοη, οὐὁἨ ὄύθη οὗ 
[86 ᾿πη] ΟΥ̓Δ] ΠΥ οὗ ἴῃς 5ου]. ((ξ [οὈβερδι, 
“Β. 1. ἃ. 8, 14.) Βεϊϊονίηνς [μδῖ ἃ ἀοςοίςγηο 50 
τηοϊηθηΐουβ οσουϊὰ ποῖ, Δα 1ἴ Ὀέοη ἴσιο, Βᾶνὸ 
Ὀθοη οτ θα ὈΥ Μοϑεβ οὐ 841} 1:6 οσοδϑίοῃβ 
ου ψ ῖς ἢ [ἃ τε παίυγα! νυ πᾶνε Ὀεεη ὑγρεὰ, 
(6 ϑ8δάάυσοοβ 9θθ πὶ, ἢοῖ ᾿πάἀθοαὰ ἴο ἢδνο Γὸ- 
εςεϊοά (ἢς ἰδοῦ δου ρίυγοϑ, δι ἴο πᾶνο δ ᾿ϑδϑῖ 
Εχρίδϊποα να ἴῃ ραβϑᾶροϑ ἴη {ποτὶ Ἰν!ςἢ 
ἍΓΙΟ ΟΡΡοβοὰ ἴο {πεῖν δ6 16, ὍὌΠς ῬΠΑγβθοβ, 
ΟἿ ἴΠ6 ΠΟΠΙΓΑΓΣΥ, 5866 ἴο Βαῦθ δεϊϊενεά ἴῃ ἃ 
ὈΟΩΠΥ τεϑυττεσίίοη δηά ἃ ἔυζυγε 116, πιο ἢ ἰη 
186 Ομπβίδη δθῆβε (Αςίβ χχὶ!, 6-8), [βου φἢ 

1867 οοττυρίοα {πεῖν ΒΕ] Ἔξ ὈΥ σλγηδὶ σοηςερ- 
Ὠοηβ οἵ ἴῃς ἔυΐζυγε βίδῖθο. Ουγ 1 ,οτ δ ΓΕΡΙΥ ἴο 
ἴῃ δδάάιιοδοβ δἰπὶ5 γαμοσ δὶ {ΠῸ σοοί οὗ {Π6 ΙΓ 
ΕἼΤΟΥ ἴπδη δὲ ἰῖ5 οἤβῃῆοοῖ. Ηδς βῆενν [δὲ 
ἐσθ Μοβεβ, ΓΙΡΠΕΥ υπάεοτοίοοά, ἰοδοῦθ8 ἴῃ 6 
ἀοςοίτπε οὗἁὨ ἱπηπιοσγίδὶ "ἴθ, ἀπά (δι ἀδβίσογβ 
[ἢ δδϑυμηρίίοη οὐ ψ ῃοἢ [86 ϑαδάιποοσοα θαϑοὰ 
1ῃοῖγ ἀθη!8] οὗ [ἢ6 τεϑιγγοςεοη. 

ἐδε δαδάμοεει, τυδίερ “47γ.1 ΑἸΊ υπςῖδὶ] δηὰ 
ὨΘΑΤΪΥ 411] οσυγεῖὶνο Μ59, δΔηᾶ, ψῖ οθ υηΐπὶ- 
Ῥοτίδηϊ Ὄχοορίοηῃ, [μ6 δηςίθηξς νογβίοῃϑ οαἱξ 
2δε. ἰηδίεδὰ οὗ «τυῤίεῤ᾽ “47 (οἱ λέγοντες), ἴῃε 
ἔνο οἱ οϑὲ δῃηὰ ἃ ἔετν οἴπεγ Μ55 ἤᾶνὸ “αγίπῃ ; 
(18 τνου]ὰ ἱπιρὶγ ἰδὲ [656 ϑαάδάμοοεβ ΟἈΠΊΘ 
δῖ [6 Ππλδ ΟΡΘΏΪΥ ἀδηγίης [πε τεδυσσοςίοη ; 

51. ΜΑΤΤΗΕΝν. ΧΧΙΙ. 

26 [1 Ἰκοννίβα τῆς βεσοηά 4͵30. δηὰ 
τῆς τηϊγά, απο τῆς βανθητῃ. 

27 Απά Ϊαβὲ οὗ 811 τὴς νοιηδη ἀϊδά 
4180. 

28 Τπετγείοτε ἱπ τῆς γεϑυγγεςτίοη 
ψνΏοβ6 νν]ε 8Π4]} 8ῆςε Ὀε οὗ τἢε βενεη 
ἴογ ἴπδν 411 δα ἢοι. 

20 εβιι8 απϑυνεγεά δπηὰ δά υηΐο 
ἴπεπὶ, Ὗπδ ἀο οττ, ποῖ Κποννηρ [6 
βογρίαγαϑ, ΠΟΥ ἴῆς ροῦχεσ οὗ Οοά. 

20 Εογ ἴῃ τῃς τεβυγγεοιίοη ἘΠΕΥ 
ΠΟΙΓΠΘΓ ΠΊΔΙΓΥ. ΠΟΥ λΓῈ ρίνεη ἴῃ ΠΊΔΓ- 
γίασε, Ὀμυΐϊ δα 88 ἴΠε δηρεΐβ οὔ (οά 
10 ἢδάνθῃ. 

δαῖ (πε τερείνεά ἰεχί 18 βδυρροτίεά ὈΥ̓͂ ἃ ἰᾶγρε 
Ὠυϊῦοῦ οὗ χοοὰ Μϑ8, 4ηά ΕΥ̓͂ δηςῖοηΐ νοεῖς 
δίοηβ, ἰποϊυάϊης [6 Μειρδς δηά δαηίάϊς, [ἰ 
ὈΠΟ ΕΒΕΟΠΔΟΪ ἀστεοϑ 8 [ἢ δἰδίετηθηίβ οὗ 
[86 ἔνο οἴδμεν ϑυῃορ 5.5, δηὰ [5 ἴῃ ἰἴ56} τοσο 
δα: ἰϑβοίοσυ. [Ι|π 41} μεϑε ᾿λ565 1ἃ βου 6 
Ὀοττο ἴῃ πιϊηὰ [πὶ {πε Γοοοθηβδίοη ἴο σβϊοῇ 
ἐὲ ἘΠ Ὀεϊοης 15 οοπβρίςυουβ ἴοσ Οὔ 55: 08. 
Ρ. 6. α. 

44. Μο.ε: «αἰ4.}] ὙὍῆε 5πυδείδηςο, θυΐϊ ποῖ 
ἴδε ἰδηρυᾶρο, οἵ Πευΐϊ, χχνυ. ς 15 βοσε ρίνθη. 

26. «“εὐεη ὀγείῤγε ἢ [Ιἰ ἰβ ποῖ π 
ἴο ΞΌΡΡροβε (παῖ (8 ννᾶϑ ἃ ἴγσιια παιτγαῖϊνθ. ΤῊΘ 
ϑδαάάυοθεβ ροϑϑ]γ, ἰῃ ογάοσ ἴο τι ἀϊςυ]α [ἢ 6 
ἀοςίτϊηο οὗ ἴπ6 τοβυσγεςίίοη, ἱπνθηϊοα δὴ 6χ- 
ἴτεῖης (Ππουρὶὶ Ρροβϑίθῖὶθ οαϑθ. Βυῖΐῖ (ἢ6 50Ρ- 
Ροϑεὰ ἀπο ΠΥ πνουϊὰ μᾶνο ὕθοη ἴῃς 5ᾶπι6 δβδὰ 
ἴνο δγείδσγθη ΟὨΪΥ θδεδη τηθηϊοησδά, 

28. «υδοιε «υἱῦόόῤ “ὁα}} “ὁε δε.) ϑεδοείίζεοη 
εἰϊεβ ἔοπὶ ἴδε οδοθα] στὶς ὈοΟΚ “ϑομαΓ᾽ δῃ 
ορίηίοη οἵ ἴδ [εὐνϑὲ ἀοςίοτβ, [παῖ ἃ νοζηδη 
ννο Πᾶ5 Ὀθοη ἔὐγῖςο τδιτί θα 5}4}} γεΐυση ἴο 
ΠΟΥ ἤχει Ὠυβθαπα ἱἰπ [6 ποχὶ νοῦ]. ΤῊς 
ἀλίο οἵ [Πἰ5 ὈοΟΚ, πούγονοσ, 15 ἴοο πηςογίδίη ἴο 
ΤΏΔΚΟ ἃ ἃ ΓΟ ΟΥΓΠΥ δ ΠΟΓΙῪ ἔοσ τῆς ορὶ» 
Ὠἰοηβ οὗ [δ Ῥμδγίβθοβ οὗ οὖὐγ 1 οσγἷδβ ἀδγ. 
ΟΥδοΣ δηὰ δεϊίζεῦ δυϊμουῖε5 οἰϊεὰ ΟΥ̓ [Πς 
δλίηθ ΣΟΥ ἰηἀϊςσαῖθ ΔΓ ΠΊΟΣΘ 5ρ Γ1{Π|4] σοη- 
ςορίίοηβ οὔ [6 διΐζυγε [ἴ6. δυςἢ 15 [μ6 ἕο ]ονν. 
ἴηρ, ἔτοπὶ ἴῃς Ταϊπιιάϊς [τᾶςὶ “ Βεγδοδοῖ, 
ἴοϊ. 17,1 :-- [ἢ ταυπάο ζυζυσο ποὴ θάἀθηξ, πΠ6- 
ᾳὺς δδεπῖ, ποπ φψεπεγαθαηῖ ἸΙθεγοβ, ποῃ ἐχεῦ- 
ςοδυπηίΐ ΤΟμΠΊΟΓΟΙΔ ; Ὠοη δβὶ ἰδὲ ᾿ηνἹἀϊα ἢδαι6 
οὐϊυπι, ηνε τἶχα, βοὰ υ5} Ξεάοθυπε σογοηὶβ 
εἰπεῖ! εἰ ἀεϊεοίδυης 856 βρἰεπάοσγε τδθϑίδε 5 
αἀϊνιης." 

80. ἀγε ἀ: ἰδὲ ἀηρε ἢ 81. 1υκὸ εἶνοβ τΠ 6 
τογβ ποῦ ΠΙΪΥ: Λυδοῦ ἐαΉ ἐδὲν ας απ 
ΠΟΥ, 7ὉΓ ἐδεν αγε ἐφμαί ὠπίο ἐδὲ απηρε. ΤΏΘΓΟ 
Ὀεΐης πὸ πιοῦὲ ἀδαλίῃ, [ΠΟΥ ἰ8 πὸ ποϑᾶ οἵ [86 
ΤοΏοννα] οὗἩ [Πδ τὰσθ ΟΥ̓ Τγ68Δη8 οΟὗὁὨ ΠΊΔΓΓΙΔΡΟ. 
Βυϊ {815 ΟΠΪΥ Ἔχοϊυάες [ἢοθ6 ῬὨγβὶςδὶ σοπάϊ- 
τἰοη8 οὗ πιλιτίαρε θοἢ ἀγα ἀϑϑοςίδίο υἱ (ἢ 
[86 πδίυγαὶ Ὀογ. [ἴ ὈΥ ὯΟῸ πιεδῃ8 ἱπιρ} 165 [ἢ 6 
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ΦἘχ, 4. 6. 

41 Βυῖ 85 τουςμίηρ τς γεϑυγγεο- 
τἴίοη οὗ τῆς ἀελά, ἢᾶνε γε ποῖ τοδά 
(δῖ ἢ ἢ νγᾶβ βϑροίεῃ ὑπῖο γοὺ ὉΥ 
Οοά, βαγίηρ, 

2 1 δὰ τῆς Οοὐ οὗ Αδτγαδῆδηι, 
δηά τῆς (οά οἵ ἴβ82δς, ἀπά τε (οά οὗ 
]λεοδὲ (ἋΟὐοάἀ [8 ποῖ ἴῃς (σοά οὗ τῃε 
ἀεδά, Ὀυῖ οἵ τῆς ]ἰνίηρ. 

232 Απά ψ πε τπς ταυττιάς Πεαγά 

Δροϊπίοη οὗ 4}} ἴῃς ΒΙΡΒΟΥ ϑρίγ[υ2] αφυλιεες 
ὈΥ ἩΠΙΟΝ τδη δηά ᾿νοῦ τὲ αἰσθηγσυϊκηοά 
ἴῃ [5 1Π{ 6 ; ΠΟΙΓ ἀο065 ἰξ [ΡΥ (δαὶ [πε αὔεο- 
ἰοῦ ουὐναίεα δηὰ ἔοβίεγε ΟΥ̓ ἴθ πιαιτιοὰ 
ἸΗῈ οὐ δασί ἢ ΤΑΥ͂ ποῖ δᾶνα δεῖν ἔγυΐϊ δι 
Ρεπεςζίοι ἰη ἴμ6 ϑρίγίτυδὶ 116. 

9 Οο41 Οπιῖίςά ἴῃ ἵνο χοοά Μϑ588, Ὀυϊ 
Ὑ76}} ξυρροτίεά. Εἰ, Ε. (Ε. 

81. τφαὲ «υδίερ «υαΣ τροξεπ ὠρῖο γοῖι ὅγ Οοά. 
Α5 τοοογάθά ΟΥ̓ Μοβεοβ (ευὲν λήοσε: “δεευεά, 
Τὰὺκὸ χχ. 27). Νὸ ἀουδὲ πιοῖε αἴγεςϊ ον,- 
ἄφηςς πρρις ἴθ Ὀεοη δαάυςεοὰ ἔγτοπι οἴπου 
Ῥαγίβ οὗ ἴῃς ΟἹ Τοεσίδπιθηϊ, βιιςΐ 45 [οὗ χίχ. 
46; [5]. χχυΐϊ. το ; δῃ. χὶϊ,. 2. Βυΐῖ οὐγ 1 ,οτγὰ 
Τείεγϑ ἴο ἴπ6 Ῥοηϊδίδυς, ῃοῖ, ἃ5 ἢ45 βοηθεῖ πλ65 
Ὀόδη ϑυρροβθά, θεοδυβδε (ες δαάάυοθοβ ἀδηϊοά 
[6 δι ΠΟΥ οἵ ἴῃς οἵδε ϑοπρίυγεβ, Ὀυϊ Ὀ6- 
οδυϑθὸ Μοβὸβ ννᾶβ ἴα δυῖμουῦ υῦ οὐ ννῆοβθ 
ΒΌΡΡοϑβεά 531}|]|6ηςς [6 υηδε]ϊοῖ οὗ [6 ϑαάάιοθεϑ 
ννγᾶ5 δαϑεα, δηὰ ννῆοϑα ροϑιτνο ἰερϑἰδύοη δά 
Ὀεοη δάάυςοα 845 ἔιυγηΙϑὨηρ ΔΠ ἰΏΘΌΡΟΙΔΌΪΟ 
οδ]εςξίοῃ ἴο {86 ἀοςί(Γπ6. 

82. Οοά ἰ: ποὲ ἐδὲ Οοά φ ἐδὲ ἀεαά, 9". 
ΤὨΐβ σομηπιεπί ΠΊΔΥ δὲ τερατάεά (1), 88 δῃ 
δυϊῃοσδίϊναε ἐχροϑιοη Ηἰγὰ ψο πον 
τῆς πιϊπά οἵ Οοά---Πᾶγ, 0 ννὰ5 Ηἰπηϑεὶξ (ἢ 6 
Οοὰ νῦο δρροαγοά ἴο Μοϑεβ, οὗ ἴῃς Ὠ  νῖηθ 
ἰη(οη!οη ἴῃ υἱἱογίης (ἢ 6 δῦονα ννογάβ. Οοά 
ἀϊὰ ποῖ πλεδῃ ἴο 547 “1 Ὧπὶ δ ψῆο ννὰ5 ἴῃς 
Οοὰά οἵ ΑὈτγαῆατ ἴῃ ἢἰ5 [ες πιο,᾽ δυῖ “1 4πὶ 
ποῦν ἴ86 Οοἀά οὗ Αδταβδμ. Τῆς σονθηδηΐ 
δεΐνγεεη 8 (Οεῃ. χΥΐ!. 7) εχίβίβ 58}}}; ΑΡγὰ- 
ΒΔΠῚ 8 5{}}} ΤΥ ἤνιηρ βεσυδηῖ." Βιΐ (2) ἴΐ 
αἶδο 1π|0}165 (ῃαΐ [88 15 ἴῃε ἡδίυγαὶ πὰ Ῥγορεγ 
Ἰηςογργείϊδίίοη οὗ (ἢ νογάβ, απὰ οὔθ ψ δῖος 
οὐγὰῖ ἴο ἢᾶνε Ὀδοη ἀϊϑοογηθαὰ ὈΥ [8086 ννῦῆο 
Κηον [6 δοπρίυγεβ, δηὰ βΌΥΕΙΥ ἱὲ 15 50. 
ὙΤμδῖ Οοὐ 5ῃουϊὰ «411 Ὠἰπιϑοὶξ ἴῃς Οοά οὗ 
ΑὈτΔμδηι ἱπιρ}165 ἃ γοϊδίοη ΠΟΥ ἀϊβεγοπί 
ἴσοσῃη ἴπδὲ ἴῃ Ὡς Ηδ 5ἴαπάς ἰοναγάβ [86 
Ὀοαςίβ (παὶ Ῥεγίϑἢ. Ης ἰ5 1ῃεῖγ Μακοῦ δηὰ 
δυδίδλϊποι ; “Ηδ ρίνοιῃ ἴο [86 Ὀοαϑὶ ἢ15 ἕοοά ;" 
Ὀυῖϊ Ηε 5 ποῖ ἐῤεὶγ Οοά; ἔογ {6 Ὺ πᾶνε ἢῸ 
ςοηβοΐουβ γοἰδίοη ἰονναγά8 Ηΐμπι 85 οἵ ἃ ρϑύϑοῃ 
ἴο ἃ Ρεΐβϑοῆ. ὙΠδῖ ΠΔΠη ἰ8 σαρϑῦϊο οὗ ἃ ρεῖ- 
ΒΟΠΔΙ τεϊδίίοη ἴω Οοὰ ἃ5 ῥές Οοά, ἱτῃρ]}168 
ἔλου εῖοβ δηἋἃ δϑρίγαίοηβ ννμίς ἢ σπηοῖ τηθοῖ 
νὰ (Ποῖ δάδαυδῖε οὈ͵οος ἴῃ [5 1ἴδ, δηά 
τπογεΐοσε ροίηξς ἴο ἃ ἰδ ἰο οοπιθ. Τδδῖ ἃ 
δες σέ (15 Κἰπὰ ννὰ8 ργεβθηΐ ἴο τῆς πιπὰ 
οἵ ΑὈγΆμδπὶ Ὠἰπιδ ἢ, δηὰ οὔ οἴμοσ οὗ [86 

51. ΜΑΤΤΗΒΥν. ΧΧΊΙ. [ν. 31--35.Ψ 

ἐλίς, ἸΘῪ γογα δϑίοη βηβά δὲ ἢἷβ ἀοο- 
Πη6. 

14 δ" Βυϊνἤεη τῆς ΡΠ Δγβ6 65 ἢδά “- Μωιῖ τα. 
μδαγά τῆδι ἢ6 μδά ρυῖ ἴῃς ϑαάάυςεεβ "δ 
ἴο 58ϊΐεπος, τ ναῦς ραιῃεγεὰ ἴο- 
ρεῖπετσ. 

245 ΤὭΏδη οπα οὗ τῃδπὶ, τυλίελ τυας 
ἃ ἸΑΨΥΕΓ, Δϑ κα ψἐμι α φμεείΐοη, τατηρῖ- 
ἴηρ; ἢϊπι, δηά βαγίηρ, 

ΡαιΓΑσ 5, ν 0 σοηξοπϑοα (Ποι56 ᾽ν 65 δι ΓΔ 6 15 
δη4 ΡΠ ρτπι8 οὐ [ἢ 6 εατίμ, 15 Ξβίδιθἃ ὈΥ (ἢ6 
ΤΟΥ οὗ 1π6 Ερίδιἰϊα ἴο ἴς Ηοῦγονβ (χί. 
16): “Βυΐζ ποῖν [Π ΕΥ̓ ἀδϑίγε ἃ Ὀεΐζίεσ σουπί, 
[δὲ ἰβ δὴ ὨΘΔΥΘΗΪ : νυν βογεΐοτε Οοὰ ἰ5 ποῖ 
δδῃδιηεαὰ ἴο δα ςΔ])οἀ {πεῖς Οοά : ἔογ με δαίῃ 
Ῥγοραγοὰ ἔουγ [ἢθπὶ ἃ οἴγ.") Βγ (18 5δονη 
[δῖ [186 ὈοοΟκ5 οἵ Μοβεβ στρ θην υπάογοί 
ἸΩΡΙΥ, ποῖ ΟἹΪῪ ἃ || δεγοηά ἴμ6 σγᾶνς, Ὀυΐ ἃ 
τοὶιρίουϑ τοϊδτοη οὗ τρδη ἴο Οοά ἰη 1Πδὲ 11, 
ΟἿΓ 1,ογὰ 5 γῖϊκοβ δἱ [π6 σοοῖ οὔ ἴῃ στοῦ ψ Ὡς ἢ 
μαὰ ᾿Ἰοὰ [πε δαάάυιοθοβ ἴο ἄδην ἴδε ροβϑ ΠΥ 
οὗ [πε τεβϑυστθοίοη, 

324-40, ΤῊΕ ΓΑΤΥΕΝ᾿Β ΟΥΕΒΤΙΟΝ. 

86. ὦ ἦπευγεγ.] ΤῊΣ ἴεγηι ἦσευνεῦ (νομικός) 
8 υϑδοὰ ὉΥ 81. οὖν ἰῃ ἴἢ}18 ρἷδοθ. οἡἱγυ. 
δὲ. Μασζκ ιἰοθβ ποῖ υ6 1 δ ἃ}}, Ὀυΐϊ δυϊθϑεϊϊυϊοβ 
πη {815 ρίδοθ {πε Ὄχργοϑϑίοῃ ομ 9. δὲ “εγὶδες 
(εἷς τῶν γραμματέων). Ἐτοχτι (μἰ5 ἱἃ πουϊὰ 
ἄρΡΡοδγ (παῖ [Π6 ἴοττὴ5 “εγλόε δῃὰ ἦσαυοῦ ΟΓΟ 
ΒΥΠΟΠΥΤΊΟΙΙΒ, Οὐ δὲ ἰεαϑῖ τπδί οπὸ ἰ5 ἱποϊυάοά 
ἴῃ [δε οἴδεσ. Αἡ αἱϊζοιιρί ἴο ἀϊβίη σι! 5} [Π6πὶ 
845 Ὀεο ουηάοα οὐ [0Κ6 χὶ, 44, 45, Ὀυϊ [86 
τεδάϊης οὗ {86 δοϑὶ Μ85 ἀοδβ ποῖ δι ῃπογίϑο 
[86 ἀϊδιϊπσὔοη. ΟἸΒΕῚ ἀϊπεϊποξοπϑ (βυςἢ 6. 9. 
85 [δῖ ἴῃ ϑογῖθεβ σοηβηρά {Ππεπιβοῖνθβ ἴο [6 
δῖ υαΥ οὗἉ [με ἴεχί οἵ δοσὶρίωγε, νἈ}}6 ἴδε ἴδνν- 
γοῖ5 οχροιπάρα [ἢε ἰγδαϊε!οηδὶ αν; οὐ, οη 1π6 
οἶδε Πδηά, [Βδῇ {π6 ἰδννγεῖβ Ἔχρίδποά ἴπε ἴεχὶ 
οὗ τῆ ἰᾶνν δἷοπο, ἴο ἴῃ 6 Ἔχοϊυβίοη οὗ ἰγδα πο) 
ΑΓ ΤΏΘΙΤΟ σοη͵δοῖΐιγο5. 1 οοκίηρ ἴο [6 υϑᾶξο 
οὗ [6 Ενδηρο ἰϑῖβ, ἴ[ῃ6 ἔννο [ΟΥΤΏΒ ΤΊΔΥ ζΑΪΓΙΥ 
θ6 τεζαγάθαά 458 συῃοηγπιοιβ. (Εοσ ἴΠ 6 ϑογίθε8, 
866 Οἡ (ἢ. ΥἹ]. 29.) 

ἐεγιρεης ῥέύρη ἢ Ἡξετο, 45 ἴῃ Τυκα χ. 25, [Π 6 
ἐχργεϑϑίοῃ ἐρέτης ἀοε8 ποῖ ΠΘΟΑΒΒΆΓΙΥ ἱΠΊΡΙΥ 
δΔη ΟΥἹ] ἰηϊοηίίοη. [ἰ ΞΙΓΡῚΥ͂ πιϑᾶῃβ “ΓΥΠΣ 
ΗϊΪπι"---εηἀελνουγίηρς ἴο ἰοϑὲ Η!5 νυϊϑάοπὶ 85 ἃ 
(οδοδεσ. (Οὗ τ Κίηρβ χ. τ, ΒΟγΟ τῆς 58πὶ6 
πνογὰ 15 υϑοὰ ὃγ τε ΠΧΧ οὗ ἴῃε6 Οὐυδεη οὗ 
ϑ8οῦδ οοϊηίηρ ἴο Κγουε δοϊοπιοῃ.) [1 15 αυϊῖς 
Ῥοβϑίθϊ6 (δῖ [818 ἴδῃ ΠΙΔΥ τε ΠΟΙΟΘΙΥ 
Νέος δε τ τε [86 οδαγαςῖοσ οὗ οἷγ ΠΟΤῸ ΣῈ 
τοδοδίης ΤΟ Ἰοϊηἰηρ [ἢ 6 σΟΠΒΡΙΓΔΟΥ οὗ ἴῃ 6 
οἴμεγ. Ῥμδιῖϑεεβ δξαίηδὶ ΗΪπ), ΟΓὁ πιΔὺ μᾶνς 
Ὀεδη ἱπο!ποὰ ἴο ἀδϑὶϑὶ οἡ μεαγίπρ ἴῃς τνϊϑάομι 
οὗ Ηἰβ ἔὈΓΏΟΥ δῆϑνγειβ (8:6 Μαγκ χιΐ 28). 
Ηξεηςο, [δβουρῇ ἰ τνου]ὰ ἌΡρϑᾶγ ἔτ πὶ νοσζϑα 14 
[Πα (ς αιιοϑείοη νγᾶβ ρυΐϊ δῇεσ ἃ ἀϊϑουξβίοη 
διηοηξς ἴδς ῬΠατίϑοοβ, τ ΟῚ ἢῸ πιοᾶπ5 ἔΠ]ονΒ 



5Τ. ΜΑΤΊΤΗΕΡΥ,. ΧΧΙΠ. 

46 Μδβίεν, ψῃϊςἢ ἐς τῆς ρτολῖ σοπι- 
τηλπάτησηϊ ἴῃ ἴἢς ἰαν 

27 ]ε808 5214 ὑπο πὰ, " ἼΒοιι 
8ῃιδς ἰονε τῆς [ογά τὰγ (οά ψ ἢ 81]} 
τῆγ Βεαγῖ, ἀπά ννἱτἢ 411 τὴν 80], ἀπά 
ΜΓ ἢ 411 ΤΥ τϊπά. 

48 ΤῊϊβ ἰ8 τὴς ἢτβὶ δηὰ ρτεδῖ ςοπὶ- 

νυ. 36---42. 125 

“ἼΤΒου 84]: ἰονς (ὮΥ πεῖρῃθουγ 88 ὁ ἴεν. 19. 
ἘΠ γ 86] Ὲ, ᾿Ξ 

40 Οπ τπ686 ἔνο σοπηπιδηάἀπΊοη 8 
ἤδηρ; 411 τῆς ἰδ δὰ τῆς ργορῃεῖβ. 

41 4 αὙΝ ΣΕ τῆς Ῥηατγίβεεβ ὑγοῖα 4 Με 
ραϊμογεά τορεῖδατ, [6815 δϑκεά {6 πὶ, [1,55 

42 ϑαγίηρ, μαι {πϊηκ γε οἔὔτ- 
τιληἀπηεηῖ. 

29 Απά τε ϑεοοῃά ἐς {κε υηΐο ἰἴ, 

ἴηλὲ ἰξ ἱπλρ1|165 1:6 5απθ ῬΌΓΡΟΒΟ 88 Υοῦ56 15. 
ΎΤΒΕΓΟ ἰ5, (μογεΐογε, πὸ δηϊδλροηίΐξηι δεΐνρεθηῃ 
1815 ρᾶβϑαρὸ δηὰ Ματ᾿τκ χὶϊ. 324, τουχὴ ἴδ6 
Ἰλϊζον δοοοιιηῖ 5 ΟΣ ἰῃ ἀεἴα!]. ““ Μεῖζον, 
ἃ5 Ἐθγαγὰ οὔϑογνεβ, “5 ΠΙΡΙῪ πηοηϊου5 (ἢ 6 
ΔΗΞΨΟΙ ὙΠ ΙΓῚ [6513 σάν; [18 5016 οδ͵]ϑθςϊ 
Ὀεΐπς ἴἰο Θχλ δὲ (Π6 δΌΡΟΠ ΟΣ οὗ [|ε65υ5. 
Μαζϊκ, ἰῃ ἀσοογάδηποο τυ Ὦ 815 υ50.] Ὠἰδίοσιοδὶ 
δῖγ}]6, ἀοϑογίθεβ [ΠῸ δςοῖυδὶ ὕπις οἵ ἴπῸ τ Βοὶς 
οσουϊτοηςο." 

86. «υδὲεδ ἐξ ἐδὲ σγεαί εογυπαπαάιρι!.) Ἐχ- 
οορί ἴῃ (ἢς εἰγουμπιβίδηοος [πδί [Π6 βδπι6 ἴννο 
ςομπλπδηἀπιθηΐϊβ ἄγε οἰϊοά, δηὰ ἰδδὶ (6 40.65- 
Εἰοηοῦ ἴῃ Ὀοΐδ ἰποίδηςοϑ 15 ἃ ἰδγοεσ, ἰπογα 15 
ποίμϊπρ ἰῇ σοτημλοη Θοὴ [8 παιταῖϊνα 
δηά [μδὶ οὔ Γμὰκοὸ χ. 215-28. ΤΕ Ἰδίίοῦ Ὀορίη8 
νἢ ἃ ἀϊβογεηΐ αχυσβίίοη τεβει ϊηρ, ποῖ 186 
Αλξεύν! οὔς, δυΐ ἰπαὶ οὗ ςἷ. χίχ. 16, ννῆϊςοἢ 
τον, Πούγουου, 15 ϑεραγαίοῖυ σοοογάθα ὉΥ 81. 

ΓΚ6 4150 (χυἹ!. 18). [π᾿ ἴἢς ργεϑεηΐ πᾶγτὰ- 
να [6 ΔηΘΨΕΓ 5 σίνθη Υ οὔγ ογὰ Ηἰπιϑοϊέ; 
ἴῃ δῖ, {κὸ5 παιταίϊνε ἰξ ἰ5 οἰϊαϊοὰ ἴσομι 
τῇς ἰαίνγοσ. ὍΤὮς οοπῖοχι δηὰ {μὲ {Ππ|6Ὸ ἃγα 
ἀϊεγεηῖ; δηὰ (ῃς ἀϊβεγοηςς ἰβ γεῖ τηοσγε 
τηλτκοα γ [π6 δἀάϊθοη ἱπ 81. 1ὐκὲ οὗ [Ὡς 
Ραγαὺῦϊε οἵ ἴῃς Οοοά ϑαπιουϊίΐδη. ὙἤοΓο ἰβ8 ἢΟ 
Ἔτοθης ἴογ δἰϊοπιρίίϊης, στ δίσγδιιϑα δηὰ ἢ ς 

εἴζο, ἴο τογαγὰ (ὃς ἔννο παγγδίνεβ 85 νδσίοιιβ 
δοςουηῖβ ἀγίβιηρ οὔξ οἵ (ἢ 584π)6 οἰγουχηδίδηςσο, 
ἐχοορῖ ἴδ ἔννο ροϊηῖς οὗ 53: ΥΓ]ῈῪ τηθηςοποά 
ἃῦονο. Βυὶ (Πστο 15 ποϊπίηρ τοιλαυκαῦϊα ἰη 
ἴδοηι. [ἴ νναϑ᾽ δἀπιος [86 [Δ οΠοΥ 5 οὗ ἴπ6 Ἰαν 
ἴπδί [6 ᾳυσϑιίίοη δρουϊΐ ζγεδίῖεσ ΟΥ̓ 5ΠΊ8 16 Γ 
ΠΟΙ] πηδης5 νν85 ἀϊδοιιπϑο. (866 ϑοδβοεῖ- 
ἕεη οη [}}}5 οἷδςοθ, δηὰ δι εἰβιεϊη οἡ ες. νυ. 1:9, 
ΧΧΙΪ, 21.) Απά ἃ ᾿ἰδνγοῦ τδογεΐοσε ννᾶβ τῃ6 
ταοϑῖ ᾿ΠΚΟΙῪ ροσβοὴ οὐ οἰἴβου οσοδϑίοῃ ἴο 8531 
500; ἃ 4φυιοϑίίοη. Οη ἴδε οἴδεῦ ροϊηῖϊ 866 [6 
Ὡοχί Ὡοῖδ. 

87. Τοω «δα ἰουε ἰδὲ Τιονά 27 Οοά, Φ..] 
ΟἸϊοὰ ἔτουι ᾿ουῖ, νἱ. 5, ΠΟΑΙΪΥ δοοογαάϊης ἴὸ 
[6 1ΧΧ. ὝὌΠ᾽5 ραϑβαρὲ (Π ουῖ, νἱ. 5-.-9) νγ88 
οῃς οὗ ἴπε ἔουγ ρίδοεβ οὗ δοστρίυτε ἰπβογδεά 
ου ἴῃς ΡὨγ δεΐετιεβ, δηὰ ψηϊςἢ 411 [ενν8 ΟΓΟ 
τεσυϊοά ἴο τορεδῖ δΥΕΙῪ τηογηΐηρ δηἀ ουθηΐησ. 
[{15, {[οη, ἴῃς ραβϑᾶσο ψν Ὠ ἢ νου ]ὰ τηοβὶ πᾶ- 
ΚΌΓΑΙΥ ΟὐοὺΓ ἴο ΔΗΥ͂ εν 848 ἴΠ6 ῥγίης!ραὶ 
Εν δηά ΞΈΠΟΓΑΙ ΘΕΠΊΠΙΔΤΥ οὗ [πε ψδοΪα 

Ὑ. ᾿ 

«υὐ!ό αἱ] ἐὰν δεαγί, 4.1 Τῆς ναξοδη ἐεχὶ 

ΟὨγίβε ἡ ψψῇοβε ϑ8οη 8 πε ὍΓΏΕΥ 54γΥ 
απο ἢΐπγ, 77: 1:05 οὗ ἰλανὶά. 

οὔ δε ΧΧ (ΒΘευῖ. νἱ. 5) τεδάβ διάνοια (»ηηἰη4) 
[ογ ἴδε Ηεδτενν 320 (ῤεαγλ. ΤῊΣ ΑἸοχδηάγίπο 
ἴοχῖ [458 καρδία (δεαγί). ἴη [86 ργεϑϑηῖϊ υϑῦϑα 
Ὀοΐδ ψογὰβ ἅτε ετπιρογεά, δυΐ δύναμις, 
2οαυεν, τ6 τοηάογίηρ οἵ [6 Ἡεῦτγονν ἽΝΌ, ἰ5 
ομηϊίεά, οΥὁ Ρεγθδρβ διάνοια 5 Ἔχορεῖο8}} 
ϑδυθδοιυϊοαὰ ἔοῦ ἃ [Ιπ 81. Μαγκῖβ οἰϊδιίοη, 
καρδία δῃὰ διάνοια ἀτὲ ὈοΙῈ τεϊδίηοα, δΔηὰ ἰσχὺς 
(σἰγεησίθ), ἃ τοῦα οχδοῖ γοπάσγίηρ, 15 δυ5}- 
τυϊοὰ ἴον ἴῃς δύναμις οὔ ἴε ΧΧ. Τακίης 
(ἢ ϊ5 48 [86 658 γεοογά οὗ οὖν 1 ογὰ β νογάβ, 
Ὑ6 ΤΊΔΥ υπάοιϑιδηὰ [5 ἐουτίο! ἡ εηἰπιογδίοη, 
νἱτπουϊ ἰπεἰςτίην οὐ ὄὀχδοῖ ὑϑυςοποϊορίοὶ ἀϊ9» 
ἰηςτοη5, 85 4 οοπηπηδηὰ ἴο ἀδνοίε 411 ἴῃ 6 ἕ2ςι}}- 
[.,65 ἴο [Πε ἴονε οὗ Οοά---(ἢς πεοατί ἀσποίίης ἴῃ 
δοηογαὶ τόσ [ἢ δῇδςοϊίοη δηὰ νν1}]}} ; [6 “οἱ, 
ἴς ρεγοερίνε δηὰ δρρείἰγὰ ρονεῦβ; [86 
τηϊηά, (ὃς τοβεςῖίνε δηὰ τϑαϑοηϊηρ ῬΟΥΨΟΙΒ; 
ὙΜΕΪΟ φυλε αἰ! ε67 εἰγεπιαε δὐλοῖπβ ἔμ ἔι]}} ἀπά 
εηῦγε ἀενοίἊη οὗἉ 4}} ἐπ ες Ρονγεῖβ, [86 τνογὰ 
ἽΝΌ δοίην ἔγοαυθηῖγ υϑεά 845 Δη δανετγὺ ἴῃ [6 
8εηϑὲ οἵ υεδερεεητ, ἐχεεεάδίησίγν. (((. Οὔϑοδοϊ, 
“εν Μεηϑοῖῦ, πδοὴ 1,εἰδ, ὅξεῖε υ. Οεἰϑ, Ρ. 
40, δηὰ εἰ! Ζοςῖ, ’ ΒΙ0]. Ῥϑγοῖ., ΡΡ. 209, 242, 
292, Ἐηρ. Τα) 

89. “Ἵπ4 τε “εεομά ἐς ἰδέ ὠπίο 4.71 ΤῊϊ5 
δεςοηά κτεαὶ σοτησηδηάπιεπί (οεἰϊεἀ δοοογάϊη 
ἴο τὰς ΧΧ νογδίοῃ οὗ 1,εν. χίχ. 18), [δοὺς 
τ Κοὴ Πὸπὶ ἃ ἀἰβεγοηΐ ρατί οὗ δογίρίυτο, 5 γεῖ 
δυο ΘΕ δεβοςίαίεὰ ἰῇ πιο ἢ (ἢ ς 
ἔοστηοΥ ἴο τηᾶῖο [ἃ ποῖ ἱαργοῦδοϊς ἴμδὲ ἴδ6 
ἴννο ΤΩΔΥ μᾶνα δέῃ 80 ΠΊΕ 1163 τπ|τεἀ τοξεῖβοῦ, 
ὨΟΐ ΟΠΪΥ, 45 ΠΕΣε, ἴῃ ΟἿἷν 1 οτὰ 8 τοδοπίηρ, δυῖζ 
4150 ἴῃ {μαΐϊ οἵ οἴδεῖβ. ὙμῈ δηβννεῦ οὗ ἰδς 
ϑεγίδο, 85 κίνεη ἰῃ Μασὶκ χὶΐ 32, 33, 5661 ἴὸ 
Ἰπάϊςλίς δὴ διϊπογιίδενε ἀρργοδαίίοη οὗ ἴδ 6 
υχιδροβι[οη ΟΥ̓ ϑοπιε δὲ ἰοαϑὲ οὗ ἴ6 τεοοβ- 
πἰβοὰ (οδοῆοῦβ οὗ [μ6 Ἶανν, δῃηἃ ΤΩΔΥ ῬουδΡ5 
δοοουηΐ ἴοσγ ἴῃς βατὴς Ἰυχίδροβιοη ἴῃ ἴῃς 
πογάβ οἵ ἴῃς ἰανγεῦ (ΚῸ Χ. 27; ΟΟΙΏΡΑΓΟ 
οι. χίϊὶ, 8, 9). 

411-46. ΤῊΕ ΟΥΕΒΤΙΟΝ ΟΡ ΟΚ ΚΚΟΒΡ 
ΤΟΌΟΘΗΙΝΟ ΓΕΈΒΟΕΝΤΥ ΕΒΟΜ ὨΑΥΊ. 

41. ἢ διϊκ.) Μοτε Ὄχδοῖνγ, Απὰ ψἘῈ119, ἴῃς 
ςοηϊυποίίοη γχεξεγσίηρ Ὀδοῖ ἴο ἴδς φαιπογίησ 
τηοηςοηδὰ ἴῃ υϑσϑβα 34. σου Ματῖκ Χὶϊ. 325-37, 
ἱξ ἀρρεᾶσγβ [μαϊ [ῃς ο]]οννίης αυεβείοη, ἰμου ἢ 
αἰάτοενα ἀϊγοςῖγ ἴο [πὸ ῬΒΠΑΓΙΒΟΟ68, ννᾶ5 δροκθη 
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δ Ῥε το. 
ι. 

43 Ηε 5311} υπῖο (πςηι, λον τῃεη 
ἀοιἢ [αν ἱπ 8ρίγις “811 πίπὶ [,οτά, 
βϑαυ]ηρ, 

44 Τἢε ΠΟῸΒΡ 8Αἰά υπίο τὰν [ογά, 
δε τῆου οα ΤΩΥ τίρῃς μδπὰ, 1}} 1 πλάκα 
(Ὠΐη6 ἐπδηλε8 ΤῊΥ ἐοοϊβιοοϊ ἡ 

45 1 αν τῆθη ς8]}] Ηἰπὶ Γ,ογά, 
δονν ἰ8 ἢς ἷβ βοῃ ἡ 

46 Απά πο πιᾶῃ νγᾶ8 Δ40]ε ἴο δῃ- 
δύνεῦ ᾿ΐπὶ ἃ ὑγογά, ποῖ μοῦ ἀυγβὲ ΔΩ 
πιᾶπ ἴτογτα τῃδὲ ἀδὺ ἐσσι δϑὶς ἢἰπὶ ΔΠΥ 
ἸΏΟΓΕ φμδη 0. 

ἴῃ τῇς Πεαγίηρ οὗ ἴπ6 ρϑορ]ς δϑβειτηδ]οά ἰῃ [ἢ 6 
Τορὶο, δηὰ σα 0 Δ}}7 ἱπίεπά δά ἔος (Βοπι. 

48. αυϊ4.) ὙΤὨς οδ]εςξίου οὗ ναγίουϑβ 
οΥΕο5Β 48 γοχαγάβ ἴδε δ πουβηρ δηὰ ἰη- 
[εγργεϊδέίίοῃ οὗ {18 Ῥϑαϊπὶ ἃγὸ Ἴοηπβίἀεγοά ἴῃ 
[06 ΤΟΙ ΠΠΘὨΪΔΙΎ οὐ 6 Ῥβαϊπὶ ἰΐϑεῖ. [}ἢ 
ἴδς ῥγοβθηΐς ρἷδοα ἰξ ψ}}} Ὀ6 συβῆοίϊοπι το οὔ- 
δεῖσε [πδὶ οὐγ [ογὰδβ νογὰβ σδπηοῖ ΤΙ ΣΙΚ 
Ὀε οἰδεγνίβε ἱπΐ οὐ [δὴ δ5 βΞδηοϊοη- 
ἴῃρ ὈΥ Ηἰβ οὐσῃι δυϊδμοσυ ἰἢ6 ΒΟ οὗ (δὲ {Π6 
Ῥβαὶπλ ννᾶ8 τη ὉΥ αν, δἀηὰ ντιτοη 
υηάογ ἀἰνπε ᾿ἰηϑρίγδϊίοη Ἴοοηςογηίης ΟἾγίβί. 
Το Ἔρροις [δῖ Ης 5ληςοησα ἃ Ρορυΐασ 
ΟΥΤΟΥ ἕοσ ἴδ βᾶκθ οὗ δὴ δρραγοηῖϊ ὙΠΟ ἢ 
δύσψυπιεηΐ 5 ΠΥ Ἰποοιῃραῦ!]ο πὰ Ηἰ8 
Οὐ ]πε85 δηά υυἱτῇ [Π6 ἰοηον οὗ [Π6 ραϑϑᾶρο. 
1 ΗΪβ νογὰβ ἅγὲ (ΤΥ γοοογάθα, ΟὨΪΥ οης οὗ 
ἴννο δἰϊογηδίννοβ 18 ροβϑβίδἷθ: οἴου [Π6 Ῥ5811πὶ 
8 ΤΟΔ]Ὺ Γλανι 8, οὐΥὁ Ογίδε ββαγοά ἴῃς οατοῦ 
οὗ [6 ἀχὸ ἴῃ δδου δίης ἰἴ ἰο νά. 

ἐπ σρὶγὶ.} 1,6. ὉΠΟΥ͂ τῆς ἱπϑρίγαοῃ οἵ 6 
ΗοΙ͂Υ ϑρίπι. ((οπιραγε ὦν ἐόδε Ηοὶν Οδο»!, 
Ματκ χιῖ. 16.) ὙΠουρΒ ἴδ δγίς]ς 15 οπιποὰ 
ἷπ [86 Οτεεκ ἃ δῃουϊὰ ταῖμοῦ δῈ (Γδηδὶαιοὰ 
“ἴῃ δε 5ρίτί!,᾽ 25. ἰη Ἀσον. ἱ, το, ἷν. 2, χυϊὶἹ. 4, 
ΧΧΙ. 10, ΠΟΤῈ [Π6 ΟΥἰχίη] 15 ἴῃ 6 58Π16 85 Πεσο. 
ΤῊΣ ΠΠ]]εσ ἐχργεββίοῃ (4150 τ πουϊ ἴδ 6 ἀτίοὶς, 
ἐν πνεύματι ἁγίῳ) οσοιγ5, Μαᾷ. 1. τα; Αςζα 
ἷ, ς; σπι. ἷχ. 1, χίν. 7, χυ. τό ; 1: (οσ. χίϊ. 1: 
2 ΟὐοΥ. νἱ. ὁ; 1 Τἢε85. ἱ. ς: 1: Ρεῖ, ἱ, 12; 
]υάς 2... Τῆς ατίϊςο]ο, ἰμάδοα, ἰ8. ΚΈΏΘΓΔΙΪΥ 
οποὰ νγΐθη [6 Ἰηἤυδησεδ, 45 ἀἰβηρυϊηοά 
ἤτοτῃ ἴῃς Ρεγβοη, οὗ ἴε ΗΟἿΪγ ϑρίγιξ ἅγὰ πιθη- 
οπεοά. (8εε ΜΙάαϊείΐοη οἡ ἴδε Οὐεοκ Αστςϊεβ, 
ποίθ οη Μαίῖ, ;. 18.) 
πο ςΣ βου δος Ν τον 
αν α," 25 ἃ σεοοχηϊβοα ἃ ἱοη 6 

Μεβδίδῃ, δὰ θδθθη ρίνβη Ἐωκϑδι Ιμοτὰ ὃγ ἴδε 
τους ΟὨΪΥ ἵἴτο ἀδγβ Ὀεΐοσγε (ς. χχιὶ. 9), 
δηὰ μαὰ δεδθὴ δοοορίθαὰ ὃγ Ηἰΐπι οἡ {πδὶ δηά 
οῃ ο΄ οςολβίοῃβ. ᾿  Τ  ε ψὯο 
ἀεηϊοὰ Ηἰ5 Μεβίδμϑηῖρ, ἀγὸ ΌὈΥ [18 χφιοβίοῃ 
ςοηγϊεῖοα οὗ ἱσῃοσγδηος οὗ ἴπ6 για παίυτε οὗἁ 
ἴ:6 Μοιβϑίδῃ ψδο, Ἐς Βὸ ττᾶβ (6 ϑοὴ οἵ 
Τανϊὰ ΌΥ͂ πυπηδη ἀεϑοεηϊ, νγ85 γεῖ ἴῃς 1,οτὰ οὗ 
᾿ανϊὰ ἴῃ μἷβ Ὀἱνίης Ναῖυγο (Οοιηρατε ᾿ς 
1, 34, 35; Άοπι. ἰ. 3, 4.) 

51. ΜΑΤΤΗΒΕΙ͂Ν. ΧΧΊΙ]. ΧΧΙΠΙ. [ν. 43--. 

ΓΗΑΡΤῈΕΚΒ ΧΧΙ. 

1 Ολγίεί σάὐνσιονκίελείά ἐλ6 ῥεορίς ἐο γοἴνσισ ἐδέ 
φοοα ἀρείγέρ, μοί ἐᾷέ εὐΐ  εχαγεῤέεε, 97 ἐδέ 
σογίδες ακμα λαγέδέες. α ἰὴ ἀμοίβί νερσέ 
ὀειυα» ὁ 7 ἐλεεῖν ανεῤίδίον. 13. 2172 ἀδποιρεεᾷ 
ἐἰρλέ τυοῦ; αραΐ»κε ΔΩ ἀγῤῥοογὲσγ απο δίἑνμα- 
»6:: : 34 σπά γοῤλῥέεείελ οὗ ἐξέ ἀξείγμεδέον ΟΣ 

σέο, 

"ἫΕΝ ϑ8ραζκε [εβὺ8 ἴο τῆς πχυ]εἰ- 
τυάς, Δηά ἴο 18 ἀϊδοΐ ρ]ςε8. 

2 ϑαγίηρ, τς βογῖθεβ ἀπά τῆς Ρῃδτγι- 
8668 811 ἰη ἱΜοβεβ᾽ βεδῖ: 

σηαρ. ΧΧΙΠ.--ΤῊΕΞ ΟἈΕΑΥ ὨΙΒΟΟΒΒΕ 
ΑΘΑΙΝΒΕ ΤῊΕΞ Θ0ΕΙΒΕΒ ΑΝῸ ΡΗΑΒΙΒΕΕ5. 

1. Τδεπ “βαζε ἐπ, ὦ". ΑἹ] τὰς δ μον πος 
ἄστοο ἴῃ μἰδοίης ἃ αἴἰβοοισθε οὗ οὖγ ἀ 
ἀξαϊποὶ ΝΕ Βατῖρεβ ἴῃ (δῖ8 δος (3ες Μαγκ 
ΧΙ. 218-520: [κ6 χχ, 455-47), δῃὰ 51. 1 ὑΚ6 

Μὰ 51. Μδίδμοεν ἴῃ δἰδιίηρ (δὲ 186 
ἀἰβοουγβε νγ88 βροίθῃ θοῖ ἴο [Π6 ἀπο ρ]68 δηὰ 
ἴο ἴΠ6 ρθορὶθὲ. Βυῖ ψ 8116 δῖ. Μαίζιον κῖνοβ 
186 ἀΐϑοουγβο δὲ γσγεδὶ ᾿Ἰεησίδ, ἴῃς οἴμες Ενδη- 
ξε 1515 σῖνε ΟὔἹγ δὴ δυγίἀρτηοηΐ, σοστεβροηάϊης 
ἴο νΟΥΒ68 5, ό, 7, 14.- Α 5] ΔΓ ἀϊϑοουγθο 18 
4150 τεοογα θά ἐγ δῖ. {Κὸ (ΧΙ. 39--52) 85 μαυΐην 
Ὀεδη βροόΐεη οὐ ἃ ἀβεγεπὶ οσοδϑίοη. 81. [ἃυΚεἢ8 
ἰε5ΕΠΊΟΏΥ͂ 158 σοῃο] υδῖγε 85 ἴο {ΠῸ ἴδοϊ παῖ ἴο 
δοραγαῖε ἀἰβοοῦγϑθεβ ὑγεγο βροκϑη οὐ (||8 81" 
)εςῖ, δηὰ [ἂς αν δὲ μζυλινα 15 ΒΕ ΠΟΓ ΕΥΕΙΥ͂ 
ῬΑΓΆ116] θοΐννθθη ἢἰβ γεροζί οὗ ἴῃ) δύ! ον δηὰ 
851. Μαιίδονβ οἵ (ἢ ἰδίεσ ἀϊβοουσϑο 15 ἴο δ6 
οχρίδἰηθά οἡ ἴμ6 δυρροϑβί(οη οὗ ἃ τερειτίοη οὗ 
ΒΙΠῚΠΪΔΓ νοσα5. οἡ ἴῃ ἔσο ΠΕΡΕΙΘΗΣ ἀκ α 
δι ρροϑίτίοη ἰ5 ποῖ πργοῦβοϊς, κηὰ 18 ῥοῦ 
ἰδὲ οὶ ΘΆ51Υ τεςοηο δ ἢ [6 σπαγαςίεγ 
οὗ ἴδε ργεϑεηὶ σμαρίον, Βιο ργεϑεηβ. 81}1 [86 
ΔΡρεάσγαηος οὗ ἃ σοῃθπηυουβ ἀἸδοοιγϑεο. Βυΐ, 
ΟΠ ἴδε οἴδοῦ μδηά, 1 ἰ5. ποῖ ἱπιροββϑιθῖο (πδὲ 
8ι. Μαίίδον ΤΑΥ͂, οὐ [{|8, ἃ5 οὔ οἴϊεσ οοςϑ"- 
βἰίοῃβ, αν ἅσγδη ἷ8 παιτδῖϊνα οὐ (86 
ΡΠ ποῖρΙο οὗ βἰ τι] Ατ ΟΥ̓ οὗἁ πιδῖτεγ γαῖμοσ [ἤδη οὗ 
ΠὨτοποϊοχίιοδὶ ςοηποσὔοη. (566 ποῖς αἱ [86 
εηῃὰ οὗ οδδρίεσ χυἹἹ.) 

Ὡ. δε τογίδες ἀπά δε Ῥδαγίεεες, (5.1 ὙΠΟ 
ογάεγ οὗ ἴδε οὔ ίπαὶ ββουϊὰ δὲ τείϊδιηβά, 
ΤΌ Ρου ἴῃ δολί οὗ Μοϑβεβ κἰζ ἴῃς δογίθεβ δηά 
[Ὡς Ῥμδτίβθοβ," ΤΠῈ τηδδηΐηρ ΟΔἢ ΒΑΓΑΪΥ ὃς 
(δῖ (δες δ.σίθεβ δῃὰ Ῥμδγίϑεεβ, 48 50", δπά 
ΟΟΠΒΟΠΙΘΏΤΙΥ 411 [Π6 τηοηθεῦβ οὗ [6968 Ὀοάϊε5, 
Ψογο ἴῃς ἰοριἰπιαΐς δυσοθβθοῦβ οἵ Μόοϑοβ δὲ 
δπηϊηἰβιγαΐοσβ οὗ ἴδε Ἰατ; Ὀυϊ ταΐδεσ, (δδὲ 
[Π6 Δ5ΘΘ ΠΥ ΠΟῪ Ἔχογοίβιηρ ἴδδὶ διηοϊίοη 
28 ΟΠ οοπιροβθοὰ οὗ τηοτλδεῖβ οὗ [ποδ6 
ὈοάϊεΒ. 6 4]}υίοῃ ΘΘ ΤῺ ̓  Ὀς τ νερθδουτμ 
μοάτίτι, ἴῃ 6 συργεσηθ ὩΔΌΟὨΔΙ σΟὨΏΟΙ;, 6 
ςοτηροκιίοη οὗ ψ ὶς ἢ 8ὲ6 οὐ οἢ. ἴ. 11. Ὑὶ5 
ΒΟΑΥ͂ αἴνγαγβ σοηϊλίποα ἃ οεγίδίπ πυρεῦ οὗ 
Ῥτγοίεββίοπμδὶ ϑοτίθεβ, δπὰ ἴξ 15 ργοῦδῦϊε δῖ 
[δε Ρματίφεοα, (που ἠοῖ οἴβο Δ} γ 



51. ΜΑΤΤΗΕΝν. ΧΧΙΠΠΙ. 

2. ΑΙ «τδεγείοσε νυ βδίδοανεγ ΠῈῪ 
διά γοιι οὔϑεγνε, ἐδσὲ οὔβϑεγνε δπά 
ἀο; Ὀυῖ ἀο ποῖ γε «αἴτεγ μεἰγ σνοσίτϑ : 
ίογ ΤΠ6ΕῪ 840. ἀπά ἀο ποῖ. 

4 “Βογ {πῈῪ δίπά ἤδᾶνυ Ὀυγάξηβ 

Υ. 4 --8.] 127 

ἴο 6 866 οἴ ηβη: “1 ΠΕΥ͂ τηᾶκο Ὀγοδά 4 Νιμα. 1:5. 
{πεῖ γΓ ρῥἢγ]δοῖεγίςβ, ἀπά δη]άγρε {86 ὅς, 2. 
Ὀοτγάοτβ οὗ {ΠῚ ραγηγεηΐβ, χα. 

6 “Απά ἴονε τῆς τπρρεγηιοβῖ ΓΟΟΠῚΒ “ Μαιὶ 5. 
Ἢ ἴαῖκε τε αἱ ἔεαδβιβ, ἀπά τῆς ςἢίεῦ βθδῖβ ἴῃ τῆς ἴδιας εἱ. 

ΔηΔ ργίενοιϑ ἴο 6 δοῖηθ, ἀπά ἰδῪ 
ἐδεοε Οὐ τηθη 8 8πουϊάσγα  θυϊ τὴς 
ἐδερισείσες Μ}Ὰ}1 ποῖ τηονς τπθπὶ τὶ 
οηδ οὗ {Ππεὶγ ἤηρεῖβ. 

ς Βυὺῦ 4}} τῇςεἷΓ νγοῦκβ8 πὲ} ἀο ἔογ 

Ββαὰ ἃ ρτεροηάδογδίίηρ ἱηῆἤυδηςς ἴῃ ἰξ (866 
]οβερδυ " Αηϊ,,᾽ χΥὶ, τ, 4); ᾿ΒουΚὮἢ δοπιο οὗ 
[Π6 ΤΟΙ ΌΟΥΒ ταὶς Ὀ6 ϑδάάυςοοϑ, 88 ΔΡΡΘΔΓ5 
ἤοτι Αςᾷβ χχὶὶ, 6. 

"2 ἐπ Μοιοε᾽ “εαὦἢ} 1.6. ἸοΪά ἰδ6 ρἷδος 
ΤΟΣΙΏΘΤΙΥ με] ΌΥ Μοβεβ 848 ἴδε ἐχρουπάσν οὗ 
(6 ἰδλνβ οὗ Οοά, (δεθ Εχοάιιβ ΧΥΪ!. 16.) 
ΤὨῖβ. Ἰἰπλϊ 5 (ΠΕΙΓ δυϊβουγ (ο ἀεοϊϑοη8 οἡ 
ταλίζεῦβ τεϊδίηρ ἴο ἴῃ 6 ἰανν. 

8. 411 ἐδεγεογε] Τῆς ψογὰ ἐῤεγεζογε ἰβ 
επιρῃδῖίς. Υε ἃγὲ ἴο οὔεΥ {πεπὶ θεοδιϑε {ΠΕΥ 
δῖ τῇ Μοβεϑ' βεαδῖ, ἡ.6. ἰη ψψῃδῖ θεϊοηρϑ ἴο {ΠΕῚ᾿ 
δυϊποτίζεα δηά οδιοϊαὶ ἀυτ65 45 οχρουπάθυϑ 
οἵ {δ Ἰανν. 

τυδαΐϊποευεν ἐδεν δ γοι οδιόγυς. 1.6. τδῖ 
{ΠΕῈ7 σοπιηδηὰ ἰῃ (Πεὶγ οὔδοίΔ] σδρδςΥ 85 
ΤΌΪΟΙΒ. ἴη 118 ἰεχ]5]ατῖνο σμδγαςίεσ [86 58η}6- 
ἀτίηι νγα8 ἴῃ6 δυργεέτηθ δυϊβουυ ἴοσ ἀεφοϊάϊηρ 
ςοηίτονογίεα αυσϑίίοηβ οὗ ἴῃς ἰανν, ἃ5 γνὲ}} ἃ5 
ἴον τοχυϊαιηρ οεγετηοηΐεβ οὐ ΣΟΥ ρ, ἴδ6 οὐ- 
βοιυδῇοο οὗ ἔδαϑίβ δῃηὰ οἵδε τεϊρίουβ ἀυ 165 
ςἔ Ηδυδτγαίι," Νευζεϑβῖ. Ζει οβοιοΒίο,᾽ Ρ. 67). 
με86 βϑοὰ ἴο ὃς ἴῃς ροΐηϊβ Ἑ“πϊοῆγ ἰηἰοηἀοά 

οτος ψΒὶς ἢ Ἀ}}1 ἠοῖ Ἰῃοϊυάθ [Π6 ρίοβϑθοϑ δηὰ 
τηϊπυῖε ἀἸϑ]ηςοη5 δῃὰ συ ]65 οὗ, Ἰηἀϊνιάι2] 
ϑοῦῖθος δηᾶὰ ῬΒασθθοβ, βιςο ἢ 845 οὐὐγ [οτὰ 
Ηἰγαβ61Ε ου ναγίουιβϑ ὁσςδβδίοηβ σοηδοπιηοά δηὰ 
ἀϊδγεραγάθά. (866 2.,9. Ὀεΐονν, γὑϑσβεβ8 1:ό-1ο, 
δηὰ «ἢ. χίϊ, 1-5, ΧΥ. 1-6; [μΚῸ6 ΧΙ, 14,15; 
]ὁΒη νυ. 1ο.) 

4. δεαὺν ἀρ βοίρον ΤῊ 5 βθοῺ8 (0 ΣΕΥ ἴο 
[δε πὐηυΐς γυ]65 αἱ ἄοντῃ ὈΥ [με ϑογίδ6β ἔου 
τῆς ἜΠΗ ὈΚΤΉΗΓΕ Ὁ [86 αν ἰπ 4}} Ἴοοη- 
ςεοἱ (3865, δοοογάϊησ ἴο 186 δορί 459- 
οτροὰ ἴο ϑἰπιθοη ἴδῈ με, τ πϑξε α ὑπο 
τουπὰ ἴδε ἰανν." ϑόνθσαὶ βρεοϊπλθηβ οὗ [15 
Κιπά οὗ οδϑιυ θιτυ πᾶνε Ὀδεη ςο]Ἰοςἰοὰ ὈΥ͂ 
Ἡδυβγαῖι," Νουϊεκῖ. Ζει τ Οσο ΙοΒίο, ΡΡ. 79-9:1. 
Τὸ Ε}9 οἶ4855 δεϊοηρ ἴδ6 τιϊπυΐα σου δέ οπ5 
δϑουΐ ννδϑηϊην, οἰθδηβὶηρ οὗ νθ556]5, ὅζο., νυ ῖςοΒ 
δῖ. Μασγὶκ γεργεβδοηῖβ 25 ἑουπάδά, ποῖ οἡ 5. Πρ- 
ἴυτε, δυξ οὐ [86 τγδαϊ οη5 οὗ ἴδε οἰάετβ, (866 
ου Με. υἱῖ. 3.) 

απά φτιφυοι 9 δε δογηβ.] Ὑδεϑε τνογὰβ 
ἅτε οὔηπῖεα ἴῃ βοίης ἰαῖς οἀὐϊϊίοηβ, ΤΕΥ ἃῖῸ 
ΒρΡροβοάὰ ἰο ἢθ ἰδκθὴ δοῃ 81. ἔυκο, δυΐ 
{ΠΟΥ͂ ἅτε ἰουπά ἰῃ ὙΕΓῚ δποίεπίὶ Μ55 δηά 
γου βίου, δηἀ δῃουϊά θὲ σχείαἰποά. δῖ, Μαϊζδεν 

ΒΥΠΑΡΘΌΡΙΙΘ6ϑ, : 
7 Απά ρτεοζίηρβ ἰπ της πηδικεῖβ, 

Δηά το δὲ οδἰεὰ οὗ πιεη. Ἐδϑῦὶ, 
ἘΔ05]. 

8 “Βυξ Ρεὲ ποῖ γε οδἱοά Βδθϑὶ : 7. 1535: 

ἷ8δ ΟΑΥΘΝΪ ἴο τεοοσὰ 41} τ86 ψογὰβ οὗ οὔὖγ 
1 οτά, Ε΄, α. Ὁ. 

δ. 2ὀγίαεξεγίε.1 ὍΘ Πἰογαὶ σηθδηΐϊηρ οὗὨ 
[19 ψοσὰ 15 “ ργεβϑεγυδλίνεβ," ἃ Ζ. πιεῖ ΟΣ 
οἰαστηδ ΤῸ Ὀγοϊδοϊίοη ἀραίησί εὉ]] βρί γ[8, Οὐ, 
85 βοὴθ υηάεϊδίδηα, ““ΤΕΙΘΙΠ ΓΔΏΟΟΓΒ," 85 
Ῥγοιηοϊην ἴδ6 τοιμειηδγδηοθ δηᾶ οὔϑεσυδηοδ 
οὗ τῆς ἴδᾶν. Τῆς Ἠεῦγενν ΟἹά Τοβίδιηθηΐ 
ὨΔΙῺΘ 5 Τοίαρῥο (ΓΒ, 7, ομείει:, Ἐχ, 
ΧΙ; 16: Του. νἱ. 8, ΧΙ. 18, ἀσάλευτον 1,Χ Χ), 
δηὰ (6 ἰαῖοσ ἴθ ἰῃ ἴῃς ΟΠδὶ δ ἴοστῃ, 

Μερδέ! ἐπ (ὗν, Η δ. ΘΠ, φγαγεγο). ΤῊ 
ςοῃαίβίοα οὗ 5ἰγὶρα οὗ ρασοβιηθηΐ, οὔ ΜῈ] 
ΨΕΙῈ τίς ΤΌΣ ρᾶββαρεβ οὗ (δε ἶδνν, ΥἹΖ.; 
Εχοά, χΙϊϊ. 3-10, 11-16; Ὠουῖζ, νἱ. 4-9, ΧΙ. 12- 
21. Ἴδόθ ΨΕΓΟ δηοϊοδεά ἴῃ 4 ᾿θδῖμου οᾶ56 
δῃὰ αείεηθά ἰο {86 ἔοσγεποδὰ δηὰ ἴο [πε Ἰοῖϊ 
ἃ. ΤΕΥ ψεῦὸ ογάεγεὰ ἴο 6 ΟΣ ὉΥ 4]} 
ΤΩ 8165 ἔγοτῃι ἴδ6 ρὲ οὗ ἔουτίεεη, θαΐ ἴ 6 ῬΒΔ- 
ΤΊΒΕ6Β ἃ ἴο παγα τηδάς ἴδοπὶ σοηϑρίσιουϑ 
ὈΥ ψολτίης Το (ΟΓ ῬΕΥΒΔΡ5 σαί βου [86 οἂϑ6 
ἴῃ ψὨοΩ ΠΟῪ τεσ δπο]οβοα) οὗ δὴ υηυδβυδὶ] 
8'Ζο. ΤΟ ουβίοηι οὗ ψολτηρ ἴΠ686 ῬΗγ]ΔΟ- 
[οΓ 5 ἈΡΡδΑΥΒ ἴο ἢᾶνα ἀγίϑεῃ ἤΠῸΠὶ ἃ [ἰογαὶ 
ἰητοετργοίδοη οὗ ἴῃς ρϑβϑβδαρεβθ, Εχοά, χῆϊΐ, 9, 
τό; δευϊ. νἱ. 8, χὶ, 18. (ΟΕ [οδερῆυ, “Απὶ,, 
ἵν, 8, 132.) Ρτοὰ ἴῃς δὔδεηςε οὗ 41} τηθητοη 
οὗ {86 υϑὲ οὗ ΡΗΥΪδςοΐεσῖο5 τη τς ΟἹ Ταβίδ- 
τηθηΐ ἰξ 18 6 ([μαΐ [πε οσυδίοπι οὗ ψεᾶΣ- 
ἱῃρ πολ 5 ποῖ δαγϊΐοσ τθδη ἴῃς Βαγ]οηίδη 
ολρΕ νη γ. Α ΗΠ] δοοουπὶ οἵ ἴμεπὶ ν7}1} θὲ 
ἔουπὰ ἴῃ ϑι 5 'Ὠϊςῖ. οὗ (δ6 ΒΙ0]ς,, Ατί, 
Ἐνορμε είς. 

ἐδε δογάρν: οΥ᾽ δεῖν" γαγγιεμ..} 1.4. ἴπ6 
ἔτιπσεβ ([λὨ6 δας Οτεεὶς νογζγὰ (κράσπεδα) ἰ5 
υϑεὰ ἴῃ ἰδ6 1,ΧΧῪ, τις όσα σοτηπμδηάεά 
ἴο Ὀ6 πιδάδ οἡ ἴῃ Ὀογάθιβ οὗ ἴῃς ψαιτηθηίβ 
ἴογῦ ἃ τρεηοσίδὶ (Νυμπθ. χνυ. 18, 39). ΤῊΘ 
ΨΟΔΙΙΗΡ οὗ ἴΠε86 ἔτίηροβ ννὰ8 ἰῃ βδίσιςϊ ὁ 
ἀἴδηος ἴο ἴδε Ιὰν. ὙΠὲ οδηοθ Τοῃβίβίοα ἴῃ 
ἘΠΕΙΓ τυ 5108] 5126, 

7. ΚαῤόΙι Τΐ5 τογὰ 15 ἱπίεγργεϊεά ([}ὁδη 
ῖ. 18) 845 πιοδηϊης “ Μαβίοσ, οὐ “ Τοδοδογ᾿ἢ 
(διδάσκαλος), δῃὰ ἴδε δᾶγὴς ἰηϊεγργεϊδίίοη ἰ5 
παρ θα Βοτὸ ἴῃ γεῦβα δ, γεγο με σῦς σεδαϊηρ 
58 Ῥγο  ὈΪΥ ἢοΐ καθηγητής, ἃ5 ἰῃ ἴδ τοςσείνοα 
τοχί, Ὀυΐ διδάσκαλος. ε 54π|6 ἱπίογργοίδί!οη 
8. ξίνθη ἴο ἴπ6 Βίσδον ἘΕΪῈ ἈΔΌΌΟΙΪ, [οΒη Χχ. 
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ἔογ οὔς ἴ8 γουν Μάδβιεγ, ευεπ ΟἨγίβε : 
Δηά 41] γε ἅτε Ὀγείῆγεῃ. 

9 Δηά ο8]] πο γιαπ γουγ ἔλιΠεγ 
.ὑροη τῆς δα: ΦΙῸΓ οἠθ ἴ8 γΟυΓ 

Εδίμοσ, τυ ἢ 185 ἴῃ μδάνεη. 
1Ιο Νεῖμεῦ θ6 γε οδ]]6ἀ πηλϑῖογϑ : 

ἴογ οπὲε ἰβ8 γουγ Μαβίεγ, ευεη Ὁ γίβι. 
11 Βυῖ ἢς τιλῖ 18 ρτγελίεϑι διηοηρ 

γοιι 8041} θ6 γουγ βεγνδηῖ. 

τό (εἴ Μαγῖκ χ. 52). [{ νυᾶβ ἃ {{|6 οὗ βοποὺγ 
ξἰνθῃ ἴο ἴῃς ϑοῦῖθεβ 45 [θοῇ οῦβ οὗ ἴῃς ἰδν: 
Ἀπ ἀρρθασβ ἰῇ ἴμγος ἔοσμηβ, Ἀδὺ, Ἀλδυδὶ, 
Ἀδδῦδη. Τς ἤγϑι οἵ [π686, υ502}}} δὴ δάθς- 
ἴϊνε βἰχηϊγίης »ηαη ΟΥἩἨ χγεαΐ, 5 4150 υβοὰ 45 ἃ 
διιδϑίδπίνε ἰπ ἴπ6 βεῆϑε οὗ οδέφ οὐ ἰεαάφγ; ὁ. 5. 
2 Κίηρβ χχν. 8, ογε 1 15 τεπάεγοα εσρέαιπ. 
{ Ἐβίδμεν 1. 8, οὔἶἥεεγ.) Α58. δρριϊεὰ ἴο ἴδε 

1065, 1ἴ 866 Π|8 ΟΥ̓Κ ἸΏΔΠΥ ἴο Βανὸ Ὀδεη μίνθη 
ἴο 186 ἰδᾶςβοῖβ οὗ (ἢς βόνεσγδὶ βοῆοοΐβ, 80 
ψογ οΔ]]οἱ ΚαδὝῥ νη (πιδϑῖο 5), ἰῃ αἰ σΕἰ ποῖ] 
ἔγοταὰ τπεὶσγ Ρυ}Ρ 115, τὰς Τα νἰάηε οὐ 5. ΑΓΒ. 
ΤΠδ ἤδῖὴθ νγ8 αἴογνναγβ σίνοη ἴο ἴΠ6 50 11068 
ἴΏ φεπεγαὶ 48 αἰβεϊηριυ δηθὰ ἔγοτῃ ἴδ 6 ῬΈΡΡΕῚ 
αἵ ἃ5 ἃ τηούο οὗ λάάγοβ8 νυ ἢ [Π6 
ὨΟΤΪη4] δυβὶχ ἈΔΌὶ (ΤΥ πιδοῖοῦ), τῇ ται 
Ἰλιῖοσ ἴοσηι, ᾿κὸ ἴ86 ΕΥΘΩΘΝ ομσδωῦ, νγ1ἃ8 
[1561 ἀραίη υϑϑὰ 45 ἃ ϑυϊϑίδηζινε, δηὰ ἰ5 ἰηζογ- 
ιΠ 45 διιςἢ, [οδη ἱ. 218. ὙνΒεη ἴπ6 {6 

ΔΌΌΪ Ὀοοδπιὸ (ἢυ5 οχίοηάοά, (6 Πίσβοῦ 
[οοΠΟΓ5 ννοτε αἰσι συ ϊδηεα ὈΥ [πο ἀρρεϊδτίοη 
Βαδῦδη, ἴπ6 Αγαπιαίς ἔοσγπι οὗ 1)" “οὔγ 
τηλϑῖου," ψϊοἢ (561 Ὀοοδηθ ἃ διιδϑίδηϊνο 
σᾶραΌ]6 οἵ [ἢ 6 ρῥγοπομληδὶ Ξυ βχ 48 1 Ἐ ΔΟΌΟΗηΪ, 
[6 Οδ]Π]δαη ἔοστῃ οὗ ")3 “ΤΥ Ἀλθῦδη." 
ΤΠ υδὲ οὗ {μι656 {Π|65 86 ργοῆχοά ἴο ρεγβοπαὶ 
ὩΔΠ168 (6. ζ. Καδὲϊ ον δωα) βεοτὰβ ἴο Ὦδλνε Ὀδθη 
οὗ σοπῃραγδί νον ἰδίς οσίρίῃη. Το Ῥσοροίβ 
δηά εἰάον τ ρδδραν ἄονῃ ἴο ἴδε στεαῖ ΗἩ! οὶ, 
ὍΟΓΟ ΟδΙἸοὰ δἰ ΡΥ ΕΥ̓͂ {ΠοΙΓ παπιοβ: δη Οδ- 
τη 8116], {86 σταηάβοῃ, οὐ, ἀοοογάϊηρ ἴο Δηοῖ Γ 
δοοουηῖ, ϑίτηθοη τῃς 80η, οὗ ΗΟ, 19 βαϊὰ ἴο 
μάνα Ὀδοη {πε ἢγϑί ρογβοη αἰρηιβοά νυν ἢ ς 
ιΕς οὗ Καθῦδη. (866 1 Ἰρμοοί δηὰ Ἐοβεοη- 
ΤΌΘ οὐ {15 ρῥἷδςθ. [ἃ 5 φυϊΐα ἰῃ δοςοσγά- 
δῆςε ἢ [(}18 ἰγδαϊπίοη ἰπαΐ ᾿νε Πηὰ ([Π6 1{|6 
Ἀδθὶ ἴῃ ἴῃε Οοβροὶβ υϑοὰ ΟἹΪΥ 48 ἃ ἔοττη οὗ 
δάάγεβα ἰῇ ϑροαϊκίῃηρ 20 ἃ Ῥοβοῇ, ποῖ 45 ἃ {Π|6 
ἰη βρεακίηρ οὗ ἰπι. ὙὌἈῖ8 ἰ5 δὴ ἱπάϊσγοςϊ οευ]- 
ἄεξηςς οὗ [ἢ 6 ΡΈοΙς οΥ χίη οὗἩ (ἢς Οοβρεῖβ, 
δίηςες ἔγοτῃ [6 Ὀερ]ηπίηρ οἱ [6 ϑεσοπα σοηΣΥ 
[δὲ Ἰατῖοῦ υϑᾶσο τυ Ὀγευδίοηί, (566 οἡ {815, 
δηὰ οὐ ἴπε ννῇοϊο φυσδϑίίοπ οὗ Ἐδθθίηϊση, (ἢ 6 
Ατίοϊε Καῤῥίιπέενησ, Ὁ Ῥτεϑϑεὶ, ἴῃ Ἡθσζορ β 
“Ἐοδ]- ΕΠοΥΚΙορδαϊο.ἢ 

8. ῶγ οπὲ ᾿ς γοὼν αρεν, συεπ Οδνὶ 
Μασ"εν, Ὀεΐηρς ἴ[86 νοτὰ υιϑιιδ} γ ἐπιρ]ογεὰ δ Υ 
ΟἿΣ ᾿ΥΔη5]δίουβ 45 ἴῃς τοηἀεσίηρ οὗ διδάσκαλος, 
ΤΩΔΥ͂ ὃ6 τεϊδἰηθα ΠοΓο, τνῆστγε ἴῃς ἴσυς τοδάϊηρ 
8 ὉΤΟΌΔΟΌΪ διδάσκαλος, ἴΒουρὰ (δ τεοεϊνεά 
ἴοχῖ [μ85 καθηγητής, ΜὨοΝ 5μου]ὰ ταῖμος ὃΘ 

51. ΜΑΤΤΗΕΝν. ΧΧΠΙ. 

12 ᾿Απά ψβοβοενεσ 5}}4}] ὄχδὶξ ΑΊμικο σφ 
Ὠἰπλ86 1 8ῃ8}} δὲ αϑαβεὰ; δπὰ δε τῆδὲ 1: ἃ "δ 

[ν. 9 -- 3. 

808} υμδ]ς Ὠἰπι56 1 5}4}} 6 οχαϊϊοα, 
11  Βυῖ 'νψοε υπίο γοιυ,, 8010 68 ἐἼυΚο τε. 

δηά Ῥῃατγίβεεβ, Πγροοπίαϑβ [ οσ γε δῖ 5" 
ὉΡ ἴῃς Κίηράοπι οὗ πεᾶνθη δραίηβῖ 
ΓΆδη : ἔογ γα πεζοῦ ρὸ ἴῃ γομγεείυες, 
ΠΕΟΙΓΠΟΓ ϑαΐξετ γε τἤςπι [Πδὲ ἅτε βηΐϊεγ- 
ἴηρ; ἴο ρῸ ἰη. 

Γεηδεγοὰ “1, ,οδάου." ΤΏ ἐχρ᾽δηδίίοη ὁ Χριστός 
158 οπιἰοα ἴῃ τῆς Ὀοδὲ Μ59, δηὰ ({ἰ58 οπιίϑ5ίοη 
25 κίνθῃ σίβα ἴο ἃ αιιεβίίοη ἩΠΕΙΒΟΥ ἴδ 6 
ὙὝδλοδΟΥ ΠΟΙ βροόκθοῃ οὗ 15 οὔῦ 1 ογὰ Ηἰπη96 
οΥ ἴδε ΗοΪγ Ὁ μοδα, ΤΠο Ιαἰῖοσ ἱπίογργεῖδ 
ἰοῦ ΤΥ ὃς ταὶ βϑλῤς ὈΥ Τοδη χίν. 26; δεῖ 
Ὑνῆδη ψγὸ τοθ Ὁ ἴΠδί οΟὐγ 1 ,οτγὰ οἡ οἴδοῦ 
οςοδϑίοηβ Δρρ] 168 [815 {π|6 ἴο Ηἰπιϑοὶῖ δηὰ 
δοοορίβ ἱξ τοπὶ Ηἰ8 αϊβοὶρ[ε5 (Μεαῖί. χ. 24, 
ΧΧΥΪ. 18: Ιοδη χιϊὶ. 132, 14), ἴδε τνεϊσεϊ οὗ 
εὐἱάθηος βεοπιβ ἰη ἕλνυουγ οὗ ἴΠ6 ἔοστηοῦ. 

9. “πώ εα πο νταη γοιω ζαίδεν, ὦ ".1 ΤῊΪ8 
τηιδὶ δα ἱπίοεγργοίοά νὴ τοίδσοηοα (οὸ [δ6 
οοηΐοχί, δηὰ 18 τοσγο οἶθασ ἴῃ ἴδῃς οτγίψίηδὶ, 
ὙΒοτα {πε νογὰ ,αἼδεν βιδηάϑ αἱ ἔπ δορὶ πηίης 
οὗ ἴ[ῃ6 β8δηΐδθηςε 85 δηρμδαῖίς. ΤῊ ννοσά, 48 
γν6}} 85 "πασίεγ, Μγν85 ἃ ὉΓ16 οὗ Βοποὺγ ρίνθη ὈΥ 
ἀϊϑοΐρ]68 ἴο (πεῖν ἰθδοθοῖβ (2 Κίηρβ ἰϊ. 12; 
οἔ νἱ. 21), ἀῃὰ [π6 Τσοπιηδηὰ Γεθ ἴο 115 
δηά ποῖ ἴο [ῃς παίυγα] σεϊδίίοη, ΤῊς δογίδοδ 
μδὰ δϑυϑεὰ [πὸ 4ιυλϑ8,- 12] δυϊογγ τυ ς ἢ 
[ΠΥ εηὐογεά ΌΥ βυνδαϊςυθηρ πεῖν οὐτῃ ἴοδο- 
ἴῃς 'η ἰῆς ρίδος οὗ Οοὐ β νογὰ ; δηά ἴδε ργὸ- 
ὟΝ ΠΟΙΟ ΙΠΔΥ ὃς ἱπίεγργείθἃ 45 τρθβηϊηρς, 
“Οἱνςε ποῖ [δδῖ Η]14] τονόγεῆςς ἴο [Π656 ΘΑΥΓΒΙΥ 
[οοποῦβ δεῖ 8 ἀὰς ἴο γοὺυγ δῖθοσ ἰῃ 
Βιολνθη.᾽" 

10. "πα: . Μα:γἢ Ἐαῖδον, 
Ἰοδᾶοσζε.... ᾿οδᾶοσ. Τἢο Οτοοκ νοχζὰ Βοτα 
6 καθηγητής, ποῖ διδάσκαλος. 

15. “4154 «υδοτοευεν «δα ἐχαΐ δὲρισοὶῦ, Φ .} 
ΤΒοϑε ψνογάς, νυν δὶς ἀγὲ υϑεα Υ͂ οὖν 1 οτγὰ οἡ 
γδτίοιιβ οσοδϑίοηβ (οἴ. ΠυΚὸ χίν. 11, χυῆὶ. 14) 
ἅ1Ὲ ἴῃ ϑβυῤδείδῃοβ ἃ οἰϊδίίοη ΠῸπι ἘΖεκ. χχί. 
26. 

ἈΠΟΙΠΟΥ οσοδϑίοη ἀρζαϊποί [Π 6 βδαπὶῈ ἰθδοΠ γ8: 
“ΥὙς ἢλγνα [Δ Κοῆ ΔΙΑΥ ἴῃς ΚΟΥ οὗ Κπονϊεύξε," 

Ἔχργεββίοη ψο ΡεΟ ΔΌΪΥ δ] υὐδὰ ἴο (ἢς 
Ἐπ τα, ΚΕΥ πτῆϊον. χοῦ. ργετειίεα, ἰδ. ἃ 



ν. 14--τ6.]} 

14 Υοε υπῖο γοιι, 50γῖδεβ δηά 
4 Ματὶς τα, ῬΉΔΓΙβε 68, Ὠγροογίζεβ ἰ ἔίογ γα ἀδνοιιγ 
ἴωκεοο. νυ ἱάοννβ᾽ ἤουβεβ, ἀπά [Ὁσγ ἃ ρτεΐϊεηςε 

γηλίκα ἰοπρ ργᾶγογ: τῃεγείογε γα 5}]] 
τεςεῖνε ἴῃς σιγθλῖεσ ἀδηγχηδίϊοη. 

Ι5ς νος υπῖο γοιι, 80γδε8 δηά 
Ῥμδτγίβεεβ, Ἀγροογῖεβ! [ῸΓ γε σοπρᾶϑ88 
862 Δηά ᾿ληά ἴο πιᾶῖζα οὴς ρῥγοβαϊγίς, 

δοσῖθε οἡ δάπαηἰβδαίοη ἴο ἢἷ8 οὔϊοε. (86ςε οὐ ἢ. 
ΥἹ!. 29.) 

14. ἢφοε ὠὐΐο γομ, Ὁ ὍΤὨῖ5 νεῦβα 15 ἴῃ 
ϑοη Μϑ85 δηὰ νεγβίοῃβ ρ]δοθὰ ΓῸ ΥὙΟΥ86 
13, δῖ [06 θεξὲ δι πουῖτ 65 ομι ἢ δἰ ο εῖῃου, 
ΔΠἃ ΤΏΔΩΥ Γεςοηΐ ΟΥ̓ ο5 τεραγὰ ἐξ 85 δῃ ἰηἴοσ- 
Ῥοϊδιίοη ἔγτοση Μασγκ χὶϊ. 40; {ὑὺΚὲ Χχ. 47. 

7εὲ ἀφυοι «υἱάοευ.᾽ ῥοιμο.} ΙΔ ΠΘΟΙΎ 
(δε πϑισυςσοη ρίνεη ΟΥ̓ ἴΠ6 ϑογίρεβ τνᾶϑ 
ΒΌΡΡοΞΒοἀ ἴο θὲ σταϊυϊί οι, ΟΥ δ ἰοδϑδί ηοΐ ἃ 
δοτος οὗ με] ἴο ἴπ6 ἴεδομοσ. [ἴ 18 
ἀουδίδι} τοίου τῃ6 6ῃη2}} ἔδο, ἢγξι ὀχδοίοα 
ἴῃ τῆς ὕπιο οὗ Ἡογοά ῃς Οτοδῖ, ννᾶ58 ρργο- 
Ῥτδῖοά ὉγΥ ἴῃς ἴδδοῆογ. ((ἔ ϑπι1}8 ’ Ὠ1ςεῖ. 
οἵ [Π6 ΒΙ ]ο,᾽ Αγ, ϑεσλδες.) ΤὮΘ πιοβῖ δηνηεηΐ 
ἀοςίοτβ δὰ Ὄχεγοίβεά ἃ μδηάϊοσγαῖ ἔοσ {Ποῖσ 
ΟἾΤΏ τηδἰπίοηδηςο, 48 ἀἸὰ 851. Ρδὺ] ἀυτγίηρ ἢ 15 
δροϑίοϊις ἰδδουγβ'ί (Ηδυβγαῖῃ, “ Νειιίεϑβῖ. 
Ζεϊίξοβοϊ. ᾿ 77.) Βυϊῖ ἱπάϊΣ ς Εν ΠΊΔΠΥ οἵ. 
πε 5.11865 ἀετίνρα ἴγρε 50π|8 ἔγοπι {Βεὶγ ργο- 
εξβίοῃ. Εἰς δηὰ ἀενοιὶ νἱάοννβ βοπ)εῖπλε8 
τηλἰηϊαϊηοα 4 ἈΔΌΌΙ ἴο 186 ἰῃ]υΓΥ οὗ [μετ οὐνῃ 
Εἰπάτεά. ὙΤβαὶ ἔπε ργδοῖίοε νγχὰ8 αρυβοά ὈΥ 
(6 δογῖθεβ ΤΏΔΥ ὃς ἰπίογτεα ἔγομι [ἢ}}8 ξ6, 
ΟἸδοσσίϑο ἴο ἃ ᾿πιοα οχίοηϊ, γε Πηὰ 5 Πλ}]ᾺΓ 
ταϊηϊϑίγαϊου5 δοςερίοα Ὁ ουῦ 1 ογὰ Η πιβοι 
δηὰ ΗΙ5 ἀϊδοὶρὶο5. (1 υκὸ νἱ].3). (ΤῈ 5 νογϑε 
ἰ5 οὔθ ἴῃ (6 οάεδῖ Μϑ5 δηὰ ὉΥ ἰδῖς 
εὐπουβ, Ε. α. Ὁ.) 

ἐδ σγρωδεῦ ἀαηνεπαθοη] ἘϊΕΓΑΙΥ “ΤΊΟΓΕ 
ἐχοσθάϊηρ ᾿άτηεηῖ. ἷβ 5 [6 οδ1]}1681 

ἴῃ τι ίοι (ἢς νογὰ ἀσριπαίοη ἷἰΒ υϑεὰ 
ΟἿΣ ἐγδπβίδίοσβ, [6 ΟὔεἊκ θείης κρίμα. 

ἢἣθ νψογὰ ὀσουγβ ἴῃ ἴθ ΟἴΠΟΙ οἷδε, ἢ δουθη 
οὗ νοι (Μάσκ χίὶ. 40; [νυκο χΧχ. 47; Κοπι. 
1, 8, ΧΙ, 2. ῦΣ ΟΟΥ̓, ΧΙ, 129: 1 Τίπι). ν. 12: 

Ῥεῖ, ἰϊ, 3) ἴ 16 [86 εααυϊναϊεηϊ οἵ κρίμα 85 
ΒΟΓΘ, 8116 τη [ἢ τεπγαϊηϊηρ ἴσος (Μαῖ, χχίϊ!. 
431; Μαγὶκ 1. 29; [οδη νυν. 29) ἴς Οὐκ 
ψνογὰ 18 κρίσις. ΤΘ δΒίΓΟΏΚΟΓ ἰοστηβ κατάκριμα 
δηὰ ἠπε υι σις ΔΓῸ ΠΕΡΟΡ Τοηάοτεά ἰη [δα 
Ααενοτίβοα Ψψετβίοῃ “α»ιραΐοη, μὰς αἰνταγβ 
εοπαενπηπαἑοπ (Β ΟΠ, ν᾿ 16, 18, ΥἹ]1. 1; 2 ΟΟΥ, 
111. 9, νἱἱ. 3). ὙΒουρῃ ἴθ6 ννογὰ ἐἐαρηπαλοη 
διδὰ ποῖ δ [86 Ἐπ|6 οἵ οὔν [Γδηβἰδέοη δοαυϊγοα 
ἴδ Ἔχοϊαβῖνο πιοδηΐηρ νι οἢ [ἃ πον ὈεΑτβ, [18 
1856 15 ἴο Ὀ6 Γοερτείίοα 48 ἴῃ ϑοπια 8968 ἰοπάϊην 
ἴο τηϊϑοδά πιοάθτῃ τοδάογβ, δηὰ ἴῃ 41}1 σοηνου- 
ἵπρ ἃ τηοδηΐϊηρ ὙΥΒΙΟΝ 15 ΓΑΙΒΟΙ Δῃ ᾿πίογεηοα 
ἔγουι ἴπ6 οοηϊοχέ ἔθη 4 ἰγδηβίδιου οὗ [86 

ἽΝεῖυ 7 ε:.---νοι, 1. 

51. ΜΑΤΤΗΕΝ. ΧΧΊΙΠΠ, 

Δηὰ ννῆθη ἢς 18 πηδάς, γε πηᾶκε πὶ 
ἰννοίο] ἀ πηοτα ἴῃς ΟὨΠ]α οὗ ἢς}} τῆδη 
γουγβαῖνα8. 

16 ἵνοε υηΐο γου, γε δΙΙπά σι ά68, 
ν Ὡς ἢ 8αγ, Υ Ποϑοενεῦ 3}]] ϑυγεᾶγ ὈΥ͂ 
τῆς ταηλρῖο. ἴξ 5 ποιδίηρ ; δυῖ ψῆο- 
βϑοαναῦ 3[14]] βϑυνθᾶγ ὈΥ ἴδ ροϊ]ά οὗ τε 
τειηρὶε, ἢς 94 ἀεδίογ! 

οΥκίπαὶ ννογά, Ὅδὸ πογάβ κρίμα δηὰ κρίσις 
ὨΟΥΟΥ πηδᾶη ἀδτπηδίίοη, διιῖ ἰνγᾶυϑ διά κηηεηΐ, 
ὙΠ ΘΊ ΟΣ ἐανουγαὶς ΟΣ ἐμ αὐ κρρύα ἐς τορι ρογαὶ 
οΥ εοἴοσγηδὶ, πηυδὲ 6 ἀειεττηϊποα δγ [6 οοηϊοχί. 
(ϑες ΕἸ]ΠοοΙ οἡ Οδ].υ. τα τ Τίηι. νυ. 12.) [ἢ 
ἴΠε Ργεβεηΐ ραββϑᾶρε, ἃ σουηργίβοη ΨΥ] σνογβα 
11 ΤΊΔῪ ἢ 50} 7 08 ἴῃ ἱπίεγργείζης [Π6 ννογτά οὗ 
οἴεγπιδὶ σοπἀεπιηδίίοη, Ὀυξ ᾿ξ 18 Δῃ ἰῃίογργο- 
ἰαὔοῃ δὰ ποῖ ἃ (τδηβίδίοη. 

1δ. γε εοπβας “5 αμα ἰαπ"ά4.}] ΤὍΤἘς δον 
νὰ ννπῖο 186 ῸΣΚ οὗ ρῥγοϑεὶ γι βίης νυᾶβ 
οδγσιθα ἴῃ (86 σουῃίγίο5 δάϊδοθηξ ἴο Ῥαίοϑξ πο 
ΙΔΥ δε ἰηΐοιτοά ἔοπὶ ἴδε πίδίθιηθοης οὗ 
]οϑορδυς (( Β. Ϊ.,᾽ 11. 20, ὃ 2), παῖ ποδΙΪΥ Αἱ] 
ἴΠ6 ᾿γοπιθη οὗ ᾿ᾶσωδβοιβ ννεπα βυρροβοὰ ἴο 
6 δάάϊοϊεοά ἴο ἴμε 16 γε ζίοη. 866 4130 
[86 δοοουηΐ οὗ ἴμε οορῃνογβίοη οὗ [Ζαΐοβ δηὰ 
Ηεϊεηδ ([}Ὀ86ρ}. " Απί.᾽ χχ. 2, 88 3, 4), δπὰ 
ΟΕ ὨΤΊΟΥ οὗ δ νων τούτον ταδὰθ αἱ Αηξοςῆῃ 

. 1, τὰ 3,8. 3). οΥδοο ( 8δ41.᾽ 1. 4,142 
ἐν ων ἴο ἴ6 ζϑαὶ οἵ [6 ΧΩ οὔ ὙΠῸ 
τηλκίηρ ργοβοὶγίοβ ; [υδίίη Μαγίγγ (΄ 14], ς. 
ΤΙγρΡἢ., σ. 122), ἀἴοσ ηυοϊπηρ οὐγ 1, ογα 8 
ψοτ5. σοποογηηρς ἴδε ρῥγοβεϊγίεβ, δα ἀ58 [μδὶ 
[Πε86 ργοβε γίοβ Ὀϊδϑρῃοτης ἴΠπ6 πδπὶς οὗ Ογὶϑὲ 
τνοσϊοϊὰ ποσὰ ἴπδη {πε [εἸγϑ ἰμοπηβοῖνοβ ; δηὰ 
7 υνθηδὶ (΄ δεῖ. νἱ. 542, 547) δροδΚβ οἵ (16 ἴῃ - 
ἤσεπος ἴπδὲ [οὐν δὲ ϑοοίββαγεγ οὐἰδίηθα οὐοσ 
[86 Ἀσπιδῃ τνοπλθῆ. 

ἐδε ερ4 ὁ δε}. Ῥτοθεϊγίοβ ἴο [π6Α΄5πὶ 
Βοεῖῃ ἴο βαγθ θοῦηθα 8ἃ δα «ςδαγαςίοσ, δοῖὶ 
διηοηρ ΟΠ ]68 δηὰ διηοηρ [ονν. Τλοῖτυβ 
(' Ηἰβϑι.,᾽ ν. 5) βρϑᾶκβ οἵ {Π6πὶ 845 οδϑίηρ οὔ 
4}1 πδΐυγαὶ [155. [Ἰρμαοος δηᾶὰ ϑοδοοίίζροη 
οἡ 115 ρίδος φιοῖς οτὰ ἴμο Ταϊπλυά σαγίηρ8 
ὙΠΙΓὮ ργονα ἃ 53:ΠΏΠΔΡ δϑεπηδίς οὗ ποτὶ (566 
αἶϑο Ῥχοῦ. Ϊ. Β. |γδείοοϊῖ οἡ Οὐδ δίϊδηβ, Ρ. 
287). Εογ ἃ ἤγῖμον ποῖϊοςο οὗὨ ἴῃ Ῥτοϑεὶγίοβ 
866 Ὠοῖο δῖ (6 οηά οὗὨ [15 σΒδρίεσ. 

16. ᾿ῥοτοευεν «ῥκαὶΐ σευεαν, Φ".1 ᾿πβίδποοβ 
οὗ [Π18 ἈδΔΌὈΙηϊςΔ] ἀδιϊποίίοη Ὀοΐνγθοη νδ]ὰ 
δηὰ ἰηνδιὰ οδίδϑ ἀσὲ σίνθη ἴῃ 1 ἰρῃςοοὔβ Ὠοῖο 
οὔ ςοἢ. ν. 32. Τα ἴ6 [ἐγ ὑπᾶδσ βιις8 
ἰπϑιτυςίίοη δοαυϊγοα δὴ 6Υ]} γορυξδίίοη διηοης 
ἔογεῖη πδίϊοηβ 45 οαἵϊι᾽ ὈΓΘΆΚΟΙβ, ΠΊΔΥ δ6 ἰη- 
βεττεὰ ἴτοπὶ Μαγ 415 ν7τὲ}]-Κπονγῶ ερίταπὶ 
(αἰ. 94):- 
ΦΈΘΟς Ὠερᾶβ, Ἰυγαϑαδ τα ϊῃ! ῥεῦ [οπιρὶ Τὸ- 

ὩΔΏΓ5; 
Νοη ογδάο; ἴυζα, γεῦρε, ρεῦ Αποδίδ! μι,» 

Κ 
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Ιτ, 

οΥ, 

Ω «φῥίον, 
δονπά. 

17 Υε ἔοο!β ἀπά δ᾽πά : ἰοῦ ψνβεῖδοῦ 
5 ργοδῖογ, ἴῃς ροὶά, οὖ τῆς τϑηλρὶςε 
τΠδῖ βαποιβειῃ τῆς ρο]ά ἢ 

18 Απά, ΝΒ οβθοανεσ 53}|41} βδυγεδῦ 
ὃγ τῆς «ἰζαγ, ἰξ 18 ποιϊῃϊης ; δυῖΐ ψῃο- 
ΒΟΟΥΟΓ ϑυγεαγεῖῃ ΟΥ τπς οἱ τῃαῖ 18 
ὑροη ἰζ, ἢς 15 'ρ! γ. 

19 7 ἴοο]β δηὰ δ] ηἀ : ἔογ ψνβεῖῆοῦ 
ἐς ρτϑδῖογ, τῇς οἱ τ, ογ ἴῃς αἰζαγ τῇδί 
βδηστίπεῖῃ τῃς ρος 

20 ΝΠ οβο {δεγείοσε 5}4}}] ϑυγεδγ 
ΥΥ̓ ἴῃς αἰταγ, ϑυνβάγεῖῃ ὉῪ ἰξ, ἀπά ὈῪ 
41] τΠὶπρ8 τπεγεοη. 

21 Απᾶ ψῇοβο 8}4}} βδυνεᾶγ Ὀγ τῆς 
ταπιρὶθ, ϑυνθάγειἢ ὈΥ ἰΐ, ἀπά ὈΥ Ἀϊπὶ 
(δὲ ἀνε !]εῖῃ τπετγείη. 

22 Απὰ πε τῇδ 521} ϑυνδεᾶγ ὈῪ 
ἤεᾶνεῃ, ϑινεγειἢ ΕΥ̓͂ τῆ6 τῆτοπε οὗ 
Οὐά, δηά ὃγ δίπι τπδὲ 5ἰττεῖἢ τπεγεοη. 

23 νος υπῖο γου, 80 γρεβ δπά 

(Οὗ Σ.Π "π2---ὦν δίηε ἐδαὶ υεῖδ ΚΓ ευεν, 
δη. χὶϊ. 7.) ὙΠῸ οχδέξ πιεδηΐϊης οἵ [ἴῃς 
εχργοβδϑίοη “ ἴ86 ροϊά οὗ [6 ἴεηρὶς " 15. ὑπ" 
σεγίδίη ; δυῖ [6 ῥγο Ὁ ΠΥ 15 {πὲ 1ὲ Γαίου ἴο 
ΤΠΟΠΕΥ͂ οἴγοά 88 ἃ γῆ ἴο Οοά, ἴο ψΒϊςἢ ἴῃ6 
8 γῖθ658 δηα ΡΠ ΔΥΙβθ 65 δϑουὶ θοα ρθου ἴδ Γ ΒΔΓ Υ. 
(δες οἢ. χν. ς-6.) 

22. ὁγ δεαυνεπἢ Ἰισοοῖ οἡ οἢ. ν. 328 
ᾳιοῖεβ ἔτοιη αἰπηοηϊάθ8 4Ὧ ἀἰδιϊποϊίοη 
Ὀεΐύννεθη δὴ οί ΟΥ̓ ογοαϊθα τὨΐηρ8, ἤϑάνθῃ, 
ολτί ἢ, ἄςς., δηά δῇ οἵ ὈΥ ΗΙπὶ ψνῦῆο οτεαϊοά 
πε. ὙὍὙΠα ΦΌΥΓΠΊΟΙ ννᾶ9 ποῖ τοραγάθα 859 
ῬΓΟΡΟΙ͂Υ δὴ οδίϊ, 50 88 ἴο Ὀε διηάϊης. 

928. γε ρα} 1δε, 45... 80 τς Ῥματίϑθθε ἴῃ 
1ἴῃ6 Ῥαγδῦϊο Ὀοδϑίβ, "1 σίγα ΕΠΠ 65 οἵ 4}} [παῖ 
Ι Ροβ5655᾽ (1υκα χΥΪ. 12). ΕῸΥ [6 ἴανν 
Ταϑρεοίηρ ὈῚΒ65 8566 οὐ ἴ ον. ΧΧΥΪ, 121-13. 
ΤΎΠΟΣ ὉΠ 6 ννᾶ8 ἴο δὲ ἴἌΚεη οὗ ἴῃ ργοάιποο οὗ [ἢ 6 
Ἰληά δηά οὗ [πε ἤοςκβ δηά πογάβ (1,ενϊξ. χχυὶ, 
11, 31), Ὀυΐϊ ποτα Πουῖ. ΧΙ, χ7, χίν. 23, [ἢ Πδ9 
Ὀδεη βιρροββά 1ῃδι [ῃ6 ἔοστηοσ ἱποϊἀθὰ ΟὨ]Υ 
τῆς πλοσγαὰ ᾿πηρογίδηϊ ρὑγοάιιςίοηπ, σογῃ, Ἡ]Π6, 
δηά οἱ. Ὅὴὰ ῬΠαγίβθοθ, ΠΟΎΨΟΥΟσ, βθοη ἴο 
πανὸ οχίοπάδα 1 ἴο {πΠ6 τηοϑὲ {ὙΠ ἀτιὶς 68, 
αυθῇ ἴο εσῦ8, ποῖ 45 στονγῃ, Ὀυΐ 85 ρυτσομαϑοά 
ἴοσ ἀοπιεϑῆς υϑὲβ. (Οὗ, ΗἩδυδταῖι, " Νοιζοβῖ. 
Ζεοιροβοδ., Ῥ. 83.) Τὸ {118 οχίθηβίοη [ἢ6 
Ταϊπιιάϊς βεπίθποε συοῖοα ὈῪ 1 ἰσδιοοῖ 566 Π|8 
ἴο τοίογ, " ἼΒῈ ἘΠ οὗ ΠοΓθ8 15 ἔγοπι τἴῃ6 
ἘΔ Όθ1η5.» 

͵μάρσγηοπὶ, τιόγοῦ, σπά γα}. “ Ἰη [818 ἴῆγοο- 
ἴοϊὰ οηυτηογαϊίοη, οὐγ 1οτά τοίου ἰο Μίοδῃ 
γἱ]. ὃ (566 αἰ5ϑο Ηοβϑᾶ χὶϊ. 6), ννβθγε 20 40 ἡμεεΐν, 
ἰο ἴουε »ΦγΩ, ἀπά 1ο «υαἱξ διρρηδίν «υἱλῷ Οοά, 
Δτὸ ἀσβοσι θεά 85 δεὶπρ δεζίον [Πδη 4}} οευίη 5." 
(ΑἸέογά.) Ὅᾷδε αἰβρυϊεα πιοδηΐϊῃρ οὗὨ ἴῃς ἰαϑὲ 

51. ΜΑΤΤΊΗΕΝ,. ΧΧΠΙ. [ν. 17----:ἩΣ27. 

Ῥῃαγίβεεβ, Ὠγροογίῖεβ ' ζίῸΓ γε ΡΑΥῪ 21μκε τε. 
τῆς οὗ πιῖηϊ δηα δηϊ86 δηά οιιπιπλΐι., “" 
δΔηά ἤδνε οπιίἐϊοα (πε ννεῖρ ΠΟΥ μι δ: 
οἔὗ τῆε ἴανν, }υάρτησηῖ, πλοῦ. δπά 
(ἢ : τἢ686 οὐυρῆϊ γε ἴο ἢανε ἄοῃδ, 
δηά ποῖ ἴο ἰεᾶνε τῆς οἵπεγ πηάοῃδ. 

24 7 ὈΪΓηά ρυϊάε8, ψνὨ] ἢ 8ιΓίη δὲ 
ἃ δῃδῖ, ἀπὰ βυνδίΐονν ἃ σλημεὶ. 

2ς Ὗνοα υπῖο γου, 8.068 δηά 
ῬΠαγίϑεθϑ, ΠΥροογῖαβ ̓  "οΓ γε τηᾶκα κ τυκς 
οἰεδῃ τῆς οιβι4ε οὗ (ἢς συρ ἀπά οὔτ" 5 
τῆς ρἰδίίει, δυὰς νυ τίη ΤΠῈΥ γε Ε}}} 
οὗ ἐχιογτίοῃ δηά ἜἽχοεβ8, 

26 7΄ομ Ὀ]π4 Ρατγίβες, οἰθδηβε 
Βτϑῖ τηδὲ τυλίελ ἐς τη τῆς σὰρ δηά 
Ρἰδίζεν, τῆι τῆς οιτδ4α οἵ {π6ηπὶ ἸΔῪ 
δε οἰεδη 50. 

27 οε υπῖο γου, 58.γδε8 δηά 
ῬὨδγίβεεβϑ, Πγροοτζεϑ ἱ [ῸΓ γε ἅγὰ {{Κ8 
πο ψνϊτεἀ βερυϊςῆγεβ, νυν ἢ ἱπάεεα 

δηυμηογαῖθα γα, ΤΑΔΥ ἀρόκενν ὃς ᾿ΠΠυπίταἰοά 
ΕΥ ἴδε 1ΧΧ νογβίοῃ οἵ [εγεηϊ. νυ. 1:, εἰ ἔστι 
ποιῶν κρίμα καὶ ζητῶν πίστιν, ΜΏΕΓΤΕ [86 
Αὐτπογίϑοά ψογβίοη [88 “"1ὖ Ποῦ 6 ΔΠΥ 
(αϊῇὁ οχοουῖϊοεῖα ἰυάρτηοηΐς δηάὰ 5εε κεῖ [Π6 
ἡγω δ.) Ἡδῦγ. ΠΡῚΝ, αἰ γμίηειι. 

44. «ἰγαῖ" αὐ ἃ σπαί.)] ΤὮΘ δασ]ογ ἘΠ Ρ 5 ἢ 
{Γδηβἰδίοηβ (Τ γηάδ]θ, Οσδηπιοῦ, σθπον 4) πανθ 
δίταϊπ οὐ ἃ χιπδί, τ ΠΙΓἢ τιλ κο8 ἴδ 6 86 η56 
Οἰθάγοῦ δηά 5Ξβοιϊά δ6 δάορίεα. 

26. γε γιαξε εἰραπ ἐδὲ ομΐείάε, 45.718 ἘσΥ ἴῃς 
᾿ἴογαὶ ργδςίῖςθ οὗ {π6 ῬΒΑΓγῖσθαβ ἴῃ [ἢϊ5 γεβρθοῖ 
866 Μαγκνῖ. 4. Ηδοτο, Βοννουοῦ, [6 ἰδηρσιιδδα 
8 υιϑοὰ ΠροΓας, νον ἴο ἀδηοῖε (ἢ6 σμαγδοῖογ οἵ 
ἴ[ῃ6 ῬΒΑΓΙΘθ68 1Βοπηϑοῖνοθ, σαγε[} ἴῃ ταδιοῦβ 
οὗ οχίογηδὶ οὐρϑογνδῆςσο, σᾶγοὶθϑθ 8ἃ8 σεραγαβ 
ΡΟΓΙΥ οὗ Βοατί δπὰ 116. (Ὁ [ὑὸ χίὶ. 39.) 
Τῆς Πξογαὶ ἱπιογργοίδιίοη δάορίθα ὉΥ δενεγαὶ 
σοπιηεηίδίουβ “ ἴμ6 ἔοοὰ ςοπίλίηοα ἴῃ ΥΟῸΓ 
ΠῸΡ δηὰ ρἰδιξον 18 οδίδιποὰ ὉΥ Ἵχιοσγιίοη δηά 
Ἰυϑὲ οὗἉ χαϊῃ ᾽ 15 ἱησοηβίϑίθηξ ἢ [ῃ6 Ἰδλησυάρα 
οὗ 8ῖ. {υκ6, ΨΒοτα ἴῃς ννογάς “ γουγ ἰμιναγά 
Ρατί 18 ἔ0}} ἢ ᾿ΡΙΥ 4 ρυγδῖνε δρρ!ςδοη ἴο 
[86 ΡεΓβοηβ [Ππειβοὶνοβ. 

4ΊἽ. «ὐδίἑεά “ερωίεόγ ] ἜΥ ἴδε αν, ΔηΥ͂ 
οὔθ ψῆο τουςῃοά ἃ ρτᾶνθ νναᾶ8 Ὁηοθδη ῸΓ 
βϑεύθη ἀδγ8 (Νυπιῦ. χίχ. 16). ἴῃ ογάεσ ἴο ἁνοίά 
(Π15 τίϑις, ἴἃ νγα8 ΟἰιδίοΙ ΔΙ ΟΥΕΙῪ Υγοαῦ ἴο 
νπϊΐοη τς ϑορυ οἢγοβ ἢ ἃ ργεραγδίίοῃ οὗ 
ΟμΑΙκ πὰ νναῖεσ, {μα {ΠΟῪ τϊρϊ 6 ΘΑΞΙΥ 
5βθεῆ. ΤῊϊ5 τνᾶϑ ἀοῃε οὔ ἴδε 1: οἴ ἀΔΥ οὗ [Π6 
πποηῖ Αἀᾶῦ, 80 ἴπαΐ δ {π6 τ{π|ὸ οὔ {πα 
ῬΆβϑουθῦ νῆδη ἴπ656 ννοτὰβ Έγε βροόίθῃ ἴδ6 
ΤΛΆΓΚΒ ἸΤΕΓΟ 511}} ἔγοϑῃ δηὰ σοηβρίσιιοιιβ. (8566 
μυἱσῃθοοϊῖ οὐ 1818 ρἷδςθ.) [ὲ}π τῆς ννοσγὰ8 
τεοογάοδά ὈΥ͂ 8588. {Πλπ0Κ6 (ΡΓΟΌΔΌΪΥ σροΐκθη οἱ ἃ 



γ. 28---34.] 

ΡρΡεᾶγ δεδυκίβι! οὐξνγαγά, διῖ γα 
νη (11 οὗἩἨ ἀελὰ μιεπ᾿; Ὀοηςδ8, ἀπά 
οἵ 411] υποἰεδηῃ 688. 

28 ἔνεῃ 80 γε 4150 ουνυγαγα  γ δρ- 
Ρεᾶῦ τρμίθουβ ὑπῖο πε, διιῖ νη 
γε ἂἵα [0] οὗ ΠΥροογίβϑΥ ἀπά ἱπίυ γ. 

29 νος υπῖο γου, ϑ8οτίδεβ ἂπά 
ῬὨαγίβεαϑ, ἢγροογῖεβί Ὀεοδυβε γε 
θυ 4 τῆς τοπιῦ8 οὗ της ργορῆςῖβ, δῃὰ 
ϑΆΓΠΙΒἢ (6 Βαρυ οῆγεβ οὗ τῆς τρῃϊ- 
δου, 

10 Αμπά 84γ, [ἔνε μδά θεδη ἴῃ ἴῃς 
ἀδγβ οὗ οὖἦ ἔλιμεγβ, γε ψουἹά ποῖ 
ἢλνα ὕδεη ρδγίδκεῖβ ννἢ τῆδηλ ἰη τῆς 
Ὀ]οοά οὗ ἴῃς ργορἢεῖβ. 

ἀἰβετοηὶ οςολϑίοη) [π6 αδἰτα ἰτυάς 15 τευθγβεί, 
Ὀμῖ ἢ} (μῈ 5ᾶπι|Ὲ τηθδηΐην. ὙΠ6 ῬΒΑσίϑθαβ 
16 ποτὰ Ἰκοηθά ἴο [86 ὑηννδιοηραὰ στάνοβ, 
Ὑγ ΠΟ ΠΟΘ ΤΑΥ͂ ἰουοἢ δηά ςοηΐγαςξ ὑποϊδδῃ- 
Π655 ἰπογοΠὍπι ΜΠ Πουϊ Ὀείηρ ἄννᾶσγε οὗ ἴἴ. 

29. ἐδὲ ἰονιδς 9, ἐδὲ ῥγοῤδε.} ὙὌδεθα 
τουπλῦβϑ σὰ ὈγΟῦΌΔΟΪ ποῖ ἴο ὃς ἰἀοηθβεά τ]ὰ 
[6 οχοδυδί:οηβϑίη 6 Μουηῖ οἔ ΟἸ νοβηον Ὀοογ- 
ἴῃς 1Π15 παπῖο, οὗ νι οἢ 4 ἀδϑοσιρίίοη ἰ5 σίνθη 
ΌΥ Ἀοδίηβοη, “[,Δἴογ ΒΙὈ] 41 Ἀ ΘϑρΑσ 65, Ρ. 
253, ἀηὰ ὈΥ Εἰξον, ' ΟΕΟΡΤΔΡΗΥ οὗ Ῥαϊεϑέηε,᾽ 
ἷν. Ρ. 175), ΕῺρ. Ττ. Βοῖίῃ διυΐδπονβ ἄζτϑο ἴῃ 
τεὐεοϊηνς [86 τγδαϊίοη νυν οὶ σοηηεοςῖβ [ἢ 696 
βορυ  ΄ςὮγοβ τῖτὰ [ἢς τοπιῦβ τηοπίοησα ᾿ἴη (86 
ἴοχί. 

81. 2δαὲ γε αγὲ ἐδε εὐῥ᾽άγεν, (5.1 1. ε. υοῖ 
ΟὨΪΥ͂ ΕΥ πδίυταϊ] ἀεβοεπί, θυϊ ἰῃ σΠαγαςῖοσ 4130. 
(Οἔ [οδη Υἱῖϊ. 39, 40, 44.) ΒΥ ϑρθακίηρ οὗ 
(δεῖν ἐδίμουβ ΠΟΥ οοηϊοβϑοά τηοσγὸ ἴμδη {ΠῸῪ 
τβοηλβοῖνοα ἡνεσα σοηϑοίοιι8 οἵὐἍἡ Ὅλο οοηΐο5- 
βίο, οοιρίοἃ 8 {πεῖὶγς ςσοπάυςξ ἰοναγάϑ8 
Ἡ ᾿πλβεϊξ, βδιεννεὰ [μὲ ΠΟΥ πδὰ ἱπμογοά (ἢ6 
Ἰϑροβί[ἰο 45 νν6}}] 45 ἴς Ὀ]οοά οὗ ἴῃοβε ὑγῆο 

δἰαίΐη {Π6 ὑγορβοῖβ, δΔηά ψεῖε γΓεΔαῪ ἴο 
τοροδί μοῖρ δοίβ. (866 οὐ ἢ. χχί. 35, 37.) 

38. 7 “εγρεπί:, ϑς.1 866 οη (ἢ. {ἰ. 7. 

ἐῤεὲ ἐαηιπαποα 9 δε 1] ὅ8ὲθῈ οἡ οἷ, νυ. 
22, 30. 

84. ᾿ῥεγοίονε, "5.1 διὰ τοῦτο. ἘρΓ 1|15 
οδιι56, θθοδυ86 γὰ 4.6 'ἰκὸ γοὺσ ἔδίΠεβ, δπὰ ἴο 
δῇενν (δὶ |ἸΚοῆθ88 γὰὸ 5}4}} ἤδυθ [6 58ΠῚ6 
νΑΥΠ 58 χοῦ ρ ἢ Οὐα 8 ϑεγνυδηῖβ 48 ὙΟῸΓ 
ἔἌΓΠοΓ5 Πδα, δηὰ γα νν1}}} ἰγοδί Ηἰ5 βϑογυδηΐβ 48 
(ΠΟΥ ἀϊά. ΤΠ σοπάπςϊξ οὗ [Π65ὲ τηδη ψουϊὰ 
θ6 50 [κε τῃδὲ οὗ {μεὶσγ ἔδίμουβ [πδὲ τῃ6 ψογαάς 
οὗ δεγίρίυγε βροκθῇ βίου ΠΥ οὗ 186 ἰδίϊον 
της θ6 γοραγάθα 48 ργοάϊςξοη οὗ ἴπΠ6 ἀοοάς 
οὗ {δμεῖγ ἀεδοεπάδηϊθβ. ον [ἢ]8 γοάϑοη δῖ. 
[μὐκς ἰπηίτοάμυοςα8 ἃ 5: π|ῖϊας ἀδημπηςί Δίου νὰ 
186 ννογάβ, “ Τβεγείοσο δἷϑο βαϊὰ ἴῃς νυἱϑάοσῃ 
οὗ Οοά," τς νοσὰβ οὐ 2 ἤγοῃ. χχὶν. 19 

51. ΜΑΤΤΗΕΝν. ΧΧΙΠΠ]. 

41 Νετείογε γε δε νυ] π6 8568 ὑπο 
γουγβεῖναβ, τῆδξ γε δε τς ΤΠ] άγθη οὗ 
τδεπὶ νος ἢ ΚΙΠεα τς ργορμεῖβ. 

22 ΕἾ] γε υρ τῆεη τῃ6 πιοάϑιγα οὗ 
γουγ ἔΔίΠεΓβ. 

21 7ε 8εγρθηῖβ, γ6 ραπογδίίοη οὗ 
ΥἹΡαΊ8.) μονν σλῃ γῈ8 ἐβϑοᾶρε ἴῃς ἀληγπᾶ- 
τίοη οὗ Πε]] ἢ 

24  Ὑνμεγείογε, δεῆοὶ, 1 βεπά 
ππηῖο γοῖι Ργορῃθῖβ, δηὰ ννῖϑα τηδῃ, 
Δηἀ 830 Γθ68 : δηά .σηιδ οὗ [Π6πὶ γα 8}4]] 
ΚΙ] δηά στυς!γ ; ἀπά “ον οὗ τῇ δπὶ 
8[|.8}} γε βοουγρε ἰῇ γουγ ΞΥμΑρΌριια8, 
δηὰ ρεγβϑεουῖς 2ῤέεηι ἴτοπὶ ΟἿ ἴο 
εἰν : 

θεῖς ἀρρ] οὶ ἴο (5 ἰαΐοσ σϑῃογδίίΐοῃ ΠῸ 
1655 ἴδῃ ἴο [86 ἔοστηοσ. 

]1 τπὐ ὠπίο γομ ῥγοῤῥεω, Ὁ. ὍὌ8ὲ 
ΑΡροϑβίὶςβ δηὰ {ποὶγ σοδαυϊοσβ 4Υ6 ΠΟΙ βρη ΐ 
βΒοά. 866 οἢ. χχίϊ. 2, 3, ΠΟΙ [ἢ6 8816 Γηΐϊβ5ίοη 
15 ϑἰξηϊδοά ἴἢ ἃ ρΡαγαῦϊθ. ΤΒὸ Αροϑἕϊθβ πιὶσδί 
Β: ΠΟΊΥ 6 οΔ]]οἀ ρτορίμοῖίβ 48 ρα ρον ἃ 
αἀἰνίπε τουθϊδίου, δηὰ 88 πὸ ἀουδί βῃδγίηρ ἴῃ 6 
ριορδοῖίς οἱ, βρϑοῖδι!γ 90 ςα]]θὰ, ἱπ [ἰῸ 
ΟἸγϑίίδη Οδιγοῖ (Αςῖβ ΧΙ. 1: ΟΘὃᾷϑΔ ὍΟογτ. 
ΧΙ, 28; ΕΡΉ. ἵν. 11; ςἔ ΕΡΉΏ. ἰϊ. 2ο, 11}. 5); δηὰ 
δυθῇ ἴῃ {Π6 τηοτὸ [ἰπηϊῖο 5θῆ86 858 ργεαϊς!ης 
τῆς διΐυσε (1 Τ 655. ἰ]. 1; τ Τίη,, ἵν. 1; 2 Τίπι. 
1ἰϊ. ας 2 Ῥεῖ. ἐϊ..3.. ον, 1. 1). ΕῸΥΣ ῥγθα ΕἸ] 008 
"Υ̓ Οἴβοσβ 4150 866 Αςῖϑβ Χὶ, 28, Χχὶ, 4, 10. 
18 ΥΌΓ56, ἰοροῖποῦ νὴ ΤΟΥΒῸ5. 27, 28, ὉΘΑΓ 

ἃ Οἶοβθθ σοβοιῃϊδηοθ ἴο 2 Εἰϑασγαδβ 1. 305-32. 
ΤὨΟ ἀδίο οὗ ἴδ Ἰαίίεῦ Ὀοοΐς 15 ἀουδίῆι), πὰ 
ΤΏΔΥ ῬΓΟΌΔΟΪΥ ὃς 45 ἰδῖε ἃ5 ἴῃ επὰ οἵ {πε δγϑῖ 
σδουΣΥ Α.0. Βιυῖ ὄνθῇ 1 δὴ δδυοῦ ἀδίθ ὃς 
ἀϑϑχηθα ἴο ἴδε ΟΥ̓ΒΊΠΔ] τὑνοσὶς ἰξ νν1}} ΠΑΓΩΪΥ 
ἰποϊυάος οἶ5, ἱ. 1ἱ.., νος ἰοροῖδον ἢ οι. 
ΧΥ. χνὶ. ἅτ6 ποῖ ἔουπά ἴη (ἢς Αγδῦϊς δηά 
ΕἸτΠορὶς τνογβϑίοηβ, δηά ἃΐῖὸ ΠΟῪ βἜΏΘΓΔΙΙΥ 
Τεραγάθα 248 δὴ ἱηϊεγροίδίίοη οὔ δε 1, δίῃ 
ἰγδηβιαῖοσ. ΤῊΪ8 ρατί οἵ ἴδε ὈοοΟΚ ἰ5 εὐ θπ 
ἴπ6 ννοτῖς οὗ ἃ ΟἸ ιγιϑείαη, δηὰ (ἢ ρῥδσδὶϊοὶ 
δεΐνθεη ἰξ δηά [δ6 ργεϑοηΐ ρᾶϑϑαροὸ βϑῆονν [δα 
106 ἔοσυτηεσ τᾶ ὑοτιτοινεά ἔγοηι ἴΠ6 ἰδίου. 
νιϑάοπη 4130 18 ὀπιιπιογαῖθά δηιοηρ ἐδ 
εἰῆβ8 οὗ ἴπ6 ϑρίτιι ἴο ἴὩ6 ἢγϑί ργθάσοῦβ οὗ 
(ἢ ΞΔ (1 ΟοΥ. χιὶ, 8). ὙὍὙΒαὲ Αροβῖε8 
ΔΥῸ 4120 ἴο ὃς “50υε8 ἱπϑοίσυςίεὰ υπίο [Π6 
κιηράοπι οἵ δοάνθη " (εἰ. χὶϊ. 52), δηά (δ6 
ἴοπῃ, αυθη ἴῃ 115 βιγςίοϑι ϑεηβ6, πσῃϊ Ὀ6 σίνθὴ 
ἴο δῖ, Ρδῃὶ], ἴδε ρυρ1] οὗ Οδπδ]οὶ, πὰ ἴο 
5:10ἢ πιεη 48 Αροΐϊοβ, “ πιρὙ ἰῃ [δος ϑοτῖρ- 
ἴυγο5, δη4 ΖοὝπΔ5 ἴΠ6 ἰδινγογ. 

“06 ΟΥὙ ἐδεηε γε “ῥα! δἰ, Ὁ. ΤΆ οθς 
Ῥεγβθου [005 ἅγα ἰογεῖο!ά ἴο [6 ΔροβίίἝβ (οὶ. 
Χ. 17, 23) ΧΧΙΥ, 9; [ΙΟΒῃ ΧΥ͂Ϊ. 2). 

ΚΔ 
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» Ὁ εη. 4. 
8. 

4ς Ὑμαῖ ὕροη γοὺ ΠΊΔΥ Τοιηα 8]] 
τῆς τπρῃΐεουβ8 δοοὰ 858ῃε4 ὕροη τῆς 
οαγῃ, “ίγοπι τῆς δ]οοά οὗ τὶρῃΐεοιυβ 
ΑΒεὶ υηΐο τπ6 ὈΪοοά οἵ Ζδοπατγίδβ δοὴῃ 
οὔ Βαγδοηϊδβ, νγῇοηι γε 8]ενν Ὀεῖνθεη 
τῆς τεπιρὶς δηά τῆς Αἰϊᾶγ. 

16 ΨοΠΙΥ 1 847 υπῖο γου, ΑἹ] 
ἴπ686 τῆϊηρβ 3}4}} σοῖς ὑροὴ [ἢ 18 
δεπογαδίίοῃ. ΦΤριίο 13. 

ΤΈΡΕΝ 7 5 0 Τεγιβαίεπι, Τεγιβαίεπι, ἐδοι 
ὁ τῦσοο, μι ΚΠ }|ο8ῖ τῆς ριορμεῖβ, 2απα βἰοπεβί 

51. ΜΑΤΤΗΕΝ. ΧΧΙΠΠΙ. [ν. 35----30. 

τῆοπι ἩΠΙ ἢ τὰ βεπῖ ὑπο ἴπδςα. μον 
οἴεῃ ψουά 41 μανα ρδίμεγεά τὴγ σ Ἐράτας 
Ομ] άγεπ τορεῖπεῖ, ἐνεὴ 88 ἃ ἤδῃ " ἦὉ 
βλιμογεῖ Ποῖ Τδοκεηθ ἀπᾶθσ ἀδν 
ψΐηρβ, δη γα νου] ποῖ ! 

2 Βομοίά, γουγ ἤουβ6 ἰδ είς ὑπο 
γουι ἀεϑβοϊδῖς. 

40 Ἐογ 1 8Υ υπίο γοιι,, Ὗς 584} 
ποῖ 8ες τῇς δεηςείοπῃ, {1} γε 53}2]} 
βΑΥ. Β]εββεά ἐς με τῃλι σοπιεῖῃ ἰῃ τῃ 6 
πᾶῖὴς οὗ τῆς ]οτγα. 

8δ. Ζαεῤαγία: “οη 97 Βαγαορία:. ΖΟΟδαΣΙ ἢ 
ἴΠ6 ῥτορῃεῖ νγὰ5 ἴῃς 5οη οὗ Βεγεοδίδῃ (Ζεςδ. 
ἷ, 1), θυῖ Ποῖα 8 Ὧἢο εὐἱάθηςς οὗ 8 πανί 
Ἰγσθη τηυγάετο, Ζεοδαγίδῃ 80 νγὰβ βίοποά 
ἴῃ τῆς τεταρὶς (2 Οἤγτοη. χχὶν. 209-22) γγὰ8 [86 
8δοὴ οὗ [ϑδοὶ Το ἁγίης ννογάβ οὗἉ [}ὲ}|5 
ΖΕοοΟδΑγΙΔὮ, “ [ἢ 1 οτὰ Ἰἰοοῖϊκ ὑροη ἰΐ δηὰ τεαυΐγε 
ἵ{,᾽ σοπιρατεὰ 1 (ἢ6 ῥγόϑεηΐ σοσβο δηὰ νυ] ἢ 
Κὸ ΧΙ. 5ο, 48 ννϑ}} 25 τυῖ ἢ Οδη. ἵν. το, πιδκὸ 
ἴῖ αἰπιοδῖ οοτίδϊπ (παῖ ᾿ς ἰ8 {π6 ρογδοῦ Ποσε 
Βροκοὴ οὗ Ὅιε Βοοῖὶς οὗ Οδγοηίοϊοϑ, ἰῃ 
νι ὶςὰ [818 τηυγ δ. 15 τοοογάοά, ἀσγὸ {Π6 Ἰδδὶ ἴῃ 
ογάογ ἰὴ [6 Ηοῦτονν ὕδποη : δηὰ {86 ὄχρτοδ- 
δίοη “ἴτοπὶ ἴδε ὈΪοοὰ οὗ Αδε] ἴο ἴδε δἰοοά οὗ 
Ζαςμασῖδϑ," ΤΊΔΥ ὩδίΏΓΑΙ δὲ υηδεγδιοοὰ 845 
ταοδηΐηρ, γοτ ἴδ6 ἤγϑὲ τηυγάοσ σοςογάεδά ἴῃ 
δογρίυσο ἴο ἴπς δῖ. ΟἿΟΣ τηυγάστβ, δυς ἢ 
8ἃ5 (μδὶ οἵ τη (ἐγ. χχνὶ. 22), δηά πε 
τγδαϊ πα] ππλγίγγάοπιβ οὗ [5δϊδῃ δπὰ [ογεπιδῃ 
ἄτα ἰαῖοσ ἰὴ ροϊηὶ οὗἉ {{π|6, δηὰ [ἢ ]15 εἰγουπι- 
δἴδῃςθ ΠΛΔΥ͂ ΡΟΤΠΔΡ5 δοςουηΐ ἔογν [86 τηδηζίοη 
οὗ ἴῃ6 νογάβ “ϑοὴ οἵ Βαγδο δ, πιο ἢ τὸ 
οπιτῖοὰ ποῖ ΟἿΪΥ ἴῃ 81. Γυκ6, υΐ ἴῃ {π|8 
Ρίδος ὉΥ (δ “ Οοάεχ ϑ8ἰπαιεἰςυδ.᾽ (ὦ 6. να, ποῖ 
ἴῃ ἴδε ἰεχί, θυ; ἴῃ ἴδε ΕΑΥΥ Τοοτγθοϊίου ; 4130 
ΌΥ βοπῖα δποίθηϊ ενὐδηρο  ςιοσίδ, πὰ ἐνίος ὈΥ͂ 
Ευ56Ὁ. οἴ, Τίϑο!. εὐ, 8. [Θτοπῖθ 5878, “ ἴῃ 
εὐδηροῖο 4ὸ υἱυπίυς Ναζαγεηΐ, ὕγο ἢ]1Ὸ 
Βαγδοιίας δἰίυπι [οἱδάες τερεγίπιιβ δογὶρίυπι. 
Ε.Ο. Ὁ.) ὙΒΕΥ͂ ἅγε Ῥοβϑιθὶ)ῦ δὴ δαὶ δά- 
ἀἰθοη ἴο [πε ἰοχῖ, πηδάς Δ ἃ ΤοΙτΤοςῖοτ, 
ΠΟ διρροδοά (μς ἰδλίογ Ζοϑοθαγίδῃ ἴο Ὀς 
ἰπϊοηάρα οὐ δοςοιιηΐῖ οὗ τῇς Ἰςδὶ 
ἙἀἸΠΠςΌ Υ οοηηεςοϊοὰ νὰ τΠ6 οαγ]οσ. ὍΤῆὸ 
οογγοοίίοη δεῖγαγβ ἃ τυδὴΐ οἵ ἔδυ] λγΥ 
ψ 1 (86 ογάεν οἵ [6 Ηφοῦγονν δηου, τις ῖ 
δὴ Βδγὰϊγ ὕς δισγιδυϊοά ἴο 186 Ενδηρο ει 
δ πη56 1, ΟΥΒΕγ ἃ 6865 ΤΊΔΥ δε τηδητοηοα 
τβου ἢ ἀεο ἀΘα]γ ᾿ε58 ργοῦδθὶς ἴβδη ἔπε αθουε. 
ΒΡ γαγὰ (ς Οοβροὶ Ηἰϑβῖ. ̓  ρ. 325, Εηρ. Τα) 
58 ἔγοιῃ ἴῃ6 ἅσὲ οὗ Γομοϊδάδ (2 Οἤγοη. 
ΧΧΙΥ, 15) [πὶ 6 πηυϑὲ δάᾶνα τε 
ἐταηα λίπον, ποῖ (πὸ ἐλ μοῦ οἵ Ζοοβδγίαμ, δῃὰ 
ταῖ (πὰ πη οὗ (δε ἔδίμον (Βογοςπλ}) νγᾶβ 
ΡΓεβοσνοα ἰπ πὸ γεηρδίορίοβ οὗ [6 ῥγίοίβ. 
Α αδάπίοη δύο ΌΥ ἴδε δίδίεπιεηϊ οὗ 
Οτίξοη, ἕο] οννοά ὃγ δηὰ ἐρινὰ ἴῃ δηοίδον ἔοστῃ 
ἴη ἴῃς "Ῥχοίενδηξεϊίυπι [δοοῦδὶ,᾿ ἀδϑϊ σης 8 

ϑ: πλ}]ὰν ἀδαίῃ ἴο Ζαοβαγίδϑ, ἴμς ἔΔΊΠοῦ οὗ [οδη 
[δες Βεαριἰϑξῖ, 15 ργο Δ ΌΪΥ ΟἾΪΥ δὴ δάδρίδίίοη οὗ 
ἃ [οὶ δῃ Ἰοζοηὰ ςοηοετγηίηνς με 5οὴ οὗ [ἐδοϊδάδ, 
ψδ οι Μ{1 Ὁ. Ἰουπάὰ ἴῃ 1 ἰσπίοοι β ποῖα οὐ 
115 ρἷδοθο. Τῆς οοπ͵οεζυτε (δαῖ οὖν [ογὰ 
ϑροκε ὑγορμοίολ!γ οὗ Ζαοδιαγίαβ (Πς 50η οἵ 
Βασιιςῖ, γ8ο νγᾶ58 δἴϊεγννασγαάβ δἰδίη ἰῃ (ἢ [Θρ]6 
ΕΥ̓ ἴμε Ζεβὶοῖβ, ββογεν Ὀεΐίογε ἴδε δἰεξε οἵ 
1ετιβαϊεπὶ ( [οϑερδυδ, “ Β. [.,᾽ ἵν. 5, δὶ 4), 15 οο- 
ΤΑῚ ἴο τῇς ψβοὶς ἴοποῦ οὗ ἴδε ἴοχῖ, ἴδ6 
ἰδηχζυᾶρο οὗ τΔΙΟΝ 8 ᾿ἰδίοσίςδὶ, ποῖ Ῥγο- 
Ῥθεξοδὶ. 

δείᾳυεεη {δε ἑορερίς σπά ἐδε αἰἰαγ.] Ασςοοσγά. 
ἴῃ ἴο 2 ΟΒτΌη. χχῖν. 21, Ζεομαγδῃ νγᾶβ 5121} 
“Ἶ1η [86 οουγί οὗἩἨ ἴῃς Ὠοιι5ε οὗ ἴῃς 1 οτὰ, [πῃ 
[πε Τορ]ς 45 ῬγΟΥουΙ Υ ἰη (ΠῸ ΤΑὈεγηΔΕΙ͂Θ, 
(ες αἰϊαν οὗ Ὀυγηΐ οβετίηρβ ννγᾶβ ἴὴ [ἢ 6 ἸΠΠΟΓ 
οουξί, οΥὁἮἨ οουτί οἵ {Π6 Ἡρήαν ουϊϑῖάο οὗ [6 
[τρὶς ΡΓΌΡΟΣ (Βοσὸ οδἱ θὰ ναός) δῃηὰ ἰῃ ᾿τοπὶ 
οὗ τῆς ρογςοὶ (ς᾽ ] δα πρόναιον, [οπερἢ. ὁ Απιν 
ΨΙΪ. 3,82). 866 Εχοά. ΧΙ, 29 ; 2 (ΣὨγοΏ. Ὑ] 1]. 12. 
χυ. 8, πὰ οσοϊηραῖο ΕΖοῖ, Υἱῖϊ. 16; οϑβερῆ. 
.Απὶ, Υἱῖϊ. 4, δα; “Β. [., ν᾿ ς, 6. Ηξεηςε [86 
οχργοβϑίου “ Ὀεΐνγθοη (ἢ 6 μοι δηὰ [Πὸ αἰϊδσγ, 
]οεὶ ἰδ. τ7, Θφυίϊναϊεηπὶ ἴο ἴΠ6 Ῥγεϑεηῖ “ δβεϊνοθη 
[}6 τερ]ς δηά ἴῃς δἰΐασ." 

87-380θ. Ο ενιμαΐοη, «“εγισαΐοη, (σε. 
Τθεθα ψογάβ, ψ ὶς οσςὰνΣ ἢ ἃ αἰδετγοηΐ 
οοπίοχί [{ὺυκὸ ΧΙ, 34, 35) Δ΄ ΥΕΙΥ ΔρΡργοργίαῖα 
ἴῃ [18 ρίδος, θοϊῃ 88 ογὰ 5 ΟΣ ῬΑ͂Υ ἰἰο!ονήης 
τ86 ργενυίουβ ἀδηυηοίδ[ίοη, δηὰ 8Ἃ5 ἱπίσο- 
ἀυςίοτγ ἴο [6 ἀεϑοϊαιίοη οὗ ἴῃ ἴοι ρὶς δηὰ 
Εἰ, «πὰ [6 οοπηρ οὗ ἰδς ϑοὴ οὗ Μδη 
[ογοϊοϊὰ ἰῃ [6 πεχὶ ομδρίεσ. Τὸ σεραγὰ 
{πεπὶ, νἱΓἢ ΟΝ Ἰεϑεῖεσ (( ΟἿ γ. 5γη.᾿, Ρ. 294, Επν. 
Τι.), 25. δὴ ἱπίεγροϊδίίοη ἔγοιῃ δῖ, [υκο, 18 
ἴο τηΐ58 ΘΠ ΓΕ 1ΠεΙ͂Ρ ἔοτοθ δηα δρργοργίδῖθ- 
Π685 ἴη [6 ργεϑεηΐ οοηΐοχί. Ὑεῖ {Π6 ψογάβ 
8ἃ8 ἴΠεγ βίδηά ἰη δ[. υκο, που ἢ 1655 5. ΓἸ ΚΊΠς, 
Ὦανα 4'8ο δὴ δρργορσγίδία Ἵσοηΐοχί, δηὰ [πδ 
γατ δι οηβ ἴῃ [πε ἰδησυᾶφε οὗ [6 ἴνο τεςοταβ 
οἷ ΤΩΔΥ Ὀς υγρεοά ἰὼ διιρροτί οὗ {6 ΥἹΕῪ 
(αὶ ΠΟΥ σττετὰ υἱϊεγεὰ οὐ οί οςοδϑιοΏβ. 

87. δοευ οβεηπ, ὦ". ὙΠοθῈ ννογάϑς ϑδοῖη ἴο 
ἸΠΩΡΙΥ ρῥργουίουβϑ σαϊπίϑιγαίοη8 οἵ οὗν ᾿οτὰ ἴῇ 
]εγυβάϊοπι, πὰ {π|5 ΠΊΑΥ δα Ττεογατάοα ἃ5 ἃ 
τείετεηος ἴο ἴμοϑθε υἱδιῖβ ἴο ἴΠ:6 οἷ ννὩΐςα 



51. ΜΑΤΤΗΕΝ. ΧΧΙΠΠΠ. 

ἅτε τεοοογύσα ὉΥ 8(. [οδη, Ὀυϊ ποῖ ἀΐγοςῖ 
ταρηοποὰ ὈΥ (Πς ϑγπορᾷῖ8. 

88. γοωγ ὀοισο ἱς κ ὑπο γομ ἀεεοίαίε. 
Ἀεραγαϊηνς (Πἰ8 48 ἴῃς ἰτυς ἰοχῖ (μος ἰ8 
τιοβὶ ργοῦδοϊο, ποῖν ιδίδησϊην [ἢ6 οπ5βΙ ΟΏ 
πὶ ϑοπς Μ55 οὗ ἴεὲ νογὰ “εοα!ε)ὺ νγνὲ ἅγῈ 
τετηϊηἀθὰ οὗ ([ῃς ἀδημηοίλίοη οὗ 8. ἰχὶχ. 
(χνι.) 25 (26), γενηθήτω ἡ ἔπαυλις αὐτῶν 
ἠρημωμένη Χ χ. ἼΒο δ] υβίοηῃ 18 ποῖ 
ΤΛΟΓΟΙΥ ἴο ἴπὸ Δρρσοδοδίηρς ἀεϑίσυςου οὗ [86 
[επλρὶς, Ὀυΐ ἴο ἴῃς σαρίυγο δηά ἀσβοϊδίίοη οὗ 
[ὃς ΟἿ νοοῖ ννᾶ8 ἀδϑιπθὰ ἴο Ὀς “ τγτοἀάεη 
ἀονῃ οὗ {Π6 Οδηί 68, ὑπ} (ἢ6 Ἐἰπ|65 οὗ (ἢ6 
Οδμα!65 Ὀ6 Δ]Π]]οὰ " (Δυκο χχίὶ. 24). 

39. εἰ γ6 «δα δ :αγ, Ὁ ΤὙδεβε τογ8 
ον ἀ 6 ΠΕ Ροϊηΐ ἴο ἃ διΐυγε δοκηον)ήβαρτηθηϊ ὉῪ 
ἴῃς [ἐνν5 οὗ [πεῖς Μοβϑίδι, ἴο ἴδκο ρίδοε δῇζου 
τἰδς ἀεπίτιςοη δηὰ ἐεποϊδίίοῃ οὗ (Πεὶσγ ΟἿ. 

ΤΒΕΥ͂ πιὰγ δ6 φοπηραγοὰ νὴ ἢ {πε ρτεαϊσξίοη οὗ 
7ετεπιίδιι χχῖϊ. 8, πὰ Ζεοβαγδδ χίϊ. 10, 
ΧΙΥ, 8-11; Ἀοιῃ. χί, 26: 12 (οΥ. ἐϊϊ. 4. 
Ὑ οβεϊοσ, ἰῃ δυρροτχί οὗ ἢἷ8 υἱονν ἴῃδί (ἢ656 
ὍΟΓΩΒ ἍΤΘ Δη ἱῃιεγροϊδίίοη ἔγομι 51. [υζκο, 
υηάεγβίδηβ {Πεπὶ 45 “ ἀδοϊατγίηρ Ηἰ58 
ποῖ ἴο υἱδὶϊ [Θγυβαὶοπὶ δχαίπ Ὀεΐογο [ἢ ποχί 
ῬΆΘΘΟΥΕΓ, " πὰ γαιηδγκα ἰῃδὶ 5:1 09θα 69} ἴο 
[158 ἰαϑὲ ΘΠΕΥ ἰηΐο εγυβαΐθτμ, (ἢς ρθορὶς 
ΠενοΣ δἀ ἀγεβϑεὰ Η πὶ ἴῃ {πε8ὲ ννογάβ. ϑυγοὶῦ 
80 ἰλτηθ δηὰ Τοπηπιοηρίαςθ 8η ἱπιογργεϊδοη 
οὗ ἴμε86 ραϊ πεῖς ννογὰβ 18. οὗἉ ἰἴϑο] βιϊβηοϊοης 
ἴο ἀϊϑογεάϊ [6 Βγροιοβ5 νυ Ὡς ἰξ ἰ5 Δ ιιοοά 
ἴο βυρροτσί. 

ΤῊΣ παιτδῖννε οὗὨἩ [6 νϊάονν᾿β ἔννο τη ίεβ, 
ὙΠΟ 8 οὐ ἰεὰ Ὁγ δῖ, Μαϊίζον, δδουϊὰ 
ῬγοῦδΟΪυ Ὁς ἰηϑογίοα δῇῖεγ [ἢ δον ἀΐβοοιιγβο, 
δοςογάϊης ἴο ἴδε διταηρειηοηῖ οὗ 8ῖ. Ματκ 
δηά 81. υκΚε. 

ΝΟΤΕ ΤΟ ΓΟΗΑΡΤΕᾺ ΧΧΙΠΠ. 1ν.--- ΚΟΒΕΙΥΤΕΘ. 

Τλε νογὰ προσήλυτος 18 οὗ ἔγεᾳυεηξ οσουΣ- 
ΤοΏςς ἰηῃ ἴδε δορίυαρίηϊ 45 πε υδι.] [ΓΔΏ5]8- 
ὕοῃ οὗ ἴ)6 Ηδεδτον 2, νυν ϊςῆ ἴῃ οὐ γογβϑίοη 
'5 τεηάἀογεὰ “ἐγαησεγ. ΤῊΙ5 ἰδτίεγ ἴοστὴ ργορο 
ἀεποίοα ἃ μεΐβϑοῃ οἵ δἱίθβη γσγᾶςθ, ἀννεϊ ηνσ 
νη υὐὲ μμρυξηρλὰν οὗ ἴΠε ἰφγδο ἴθ ἴῃ 
τς ᾿νϑὰ ἰδεὰ Ἰδηά, ςοιτεβροηάιηνς ὨθΑσὶν τὸ 
πε τεοῖ μέτοικος. ὍΤΠ686 50] ΟΣ ΠΟΙΒ ΨΟΓΟ 
οὗ νδγίους οἶλ5565. ϑογδ ννόσὲ (ῃς ἀοϑορης- 
δηΐδβ οὗ [δῖ τηϊχεά σηυϊυδε (Πδἰ δοςσοιηραηϊοά 
[δ ΟΠμηάγοη οὗ 5γδεὶ ουΐ οὗ ἔκγρε (Εχοά, 
χΧιὶ, 18). ΟἾΟΙΒ νοῦ (Π6 σοιρηδης οὗ τῃς 
(δηδδη 8.5 πδίίοη, τυ Βῖο ἢ ὑνοῦΘ ΠΟΥΟΓ ΠΟΪΪῪ 
οχυγραϊορα : ἴο ΒΟ Ν ΤΩΔῪ Ὅς δή δὰ Τολρεϊνοδ 
ἴῃ 'νᾶγ, διγθὰ βογυδηΐβ, ἰγδάογβ, δηὰ οἵϊοσδ. 
Ιῃ ϑοϊοιῃοῃ β {π|6, [6 Ὠυμλῦεῦ οὗ δίσαηρογϑθ 
(ἢυ5 ἀνε! Πρ ἴῃ ἴδ ἰλη ἀπιουπῖοα ἴο 45 ΤΏ ΔΗΥ͂ 
85 151,6οὁ (2 ΟΒτοη. ἰΐ. 17). [118 ποῖ ἴο θὲ 50Ρ- 
Ροβοά [ἢδῖ δὶ] {686 τνεσα ργοβοὶ γίββ ἴῃ ἴῃς Ἰδίθν 
856η86 ΟὗὨ (δε ἴεπῇ : Ὀυϊ [Π6 οἰγουτηδίδηςεβ ἰῃ 
ὙΠ ἢ {ΠΟῪ ψογα ρἰδοθὰ ϑν Γ6 βυο ἢ 45 παῖ ΓΑ] 
τοηάεὰ ἴο ργοβεϊγίίϑῃ. ΤῊῈ σοπαϊοἢ8 τη ον 
νΌΙΟΒ (6 5ἴγδηροΙ νγᾶβ Ρειτηϊτοα ἴο ἄννεὶ] 
ἴῃ 18)6 ἰαληὰ ννεσε βυς ἢ} 45 σγεσα {ΠΚΟΙῚ ἴο ἴυγῃ 
ἢϊ5 τηϊπαὰ ἀνα ἔγοπὶ ἰάἀοἸΔίΓΥ δηά ἴο ἰῃς]ηθ 
Ὠἰπν ἴο [Π6 ψοσϑῆΐρ οὗ (6 Οοά οἵ [5γδε]ϊ, Ης 
νν238 ἑογυάθη ἴο Ὀϊαθρῆεσης {πε πδηὶα οὗ ἴῃς 
Ιοτά (μον. χχίν. 16), οὐ ἴο ἴδκο ρασί ἴὴ {6 
ἩΤΟΓΒΏΙΡ οὗ Μοίοςδ (1 μεν. χχ. 2), ΟΥ ἴο ᾿πηϊδῖο 
τῆς ἱποεβίυουϑβ πλαΥτΊαρ 65 δηα Οἴδοῦ δοπληδ- 
[ἰοη5 οὗ (Πς Βεοαίῃθη ἡΔοηϑ οὗ ἴῃ ἰδπά (1 ον. 
ΧΥΪΙ. 26). [ἢ σοπηοη ἢ [ἢ [5Γ46}116--- 
νν28 σεαυϊγοὰ ἴο οὔδογνε ἴῃς δαῦθαῖ (Εχοά. 
χΧχ, 10), ἴο οδῖ ποιῃίηρ ἰοανοπαά δ {πὸ Ῥβϑουεῦ 
(Εχοά. χίϊ. 19), ἴο αὐδϑίδίπ ἔγοηι υἱοοά δηὰ [το πὶ 
ἴδε Π65}} οὗ δηϊπιδ]5 ἀγίηρ πδίυ γα! Υ οὐ ΤΟΥ ὈΥῪ 
Ὀοφϑίβ([ ονί. χυϊ. το, 1 45), ἴὸ τεΐθαϑε ἢ18 Η εὔγειν 
Βεγυδῃῖβ ἴῃ [ἢ 6 γοᾶσ οὗ [1166 (1 ον. χχν. 54),10 

οὔδβεσνε (πε οἱ Αἰοπειηοῃί (1 οΥϊί. χνὶ. 29), 
ἴο γπΠ ΒΙΠιϑο ἔῃ σογίδι ἢ οᾶβο5 οὗ οεγοιηοη δὶ 
Ροϊυὔοη (Νυπιθ. χίχ. 10), βῃὰᾷ ἴο οὔοι δίη 
οὔτ ηρ5 ἴογ δἰηϑ οὗ ἱξπογδηοα (Νυπιδ. χυ. 20). 
Ης νγὯὰϑ 4130 ροιτηεὰ ἴο ραγίδκο οὗ ἰἢς 
ῬΆββονεσ, δι ΟἹΪΥ οὐ ἴδε οοπαϊίοη οὗ θείης 
εἰγχουμηςϑεά (Εχοά. χίὶϊ. 48), νι ἢ ννὰ8 α]80 
Τεαυϊγοά 85 ἃ Τοῃάϊθοῃ οἵ ἰηϊοστηδιτίαξε 
(Οσεη. χχχίν. 14; ςξ. [᾿ϑορΒ5). 

ἴῃ {ηϊ5 ἰαϑὶ ἀϊϑιίηςιίοη Ὀοϊψοθ {πῸ υ» 
εἰγουπιοίϑοεά δηά (6 εἰγουπιοίϑεα δΒΊΣΔΏΡΟΙ, 
γν6 δυο ῬγοῦδοΥ [πῸ οτὶρίη οἵ {παῖ ἰουηά ἰῃ 
(86 Ἀαδδιηϊοαὶ ἩΠῸΠρς ΘῈ ΡΙΟΒεΪγίο5 
οὗ [ες Οεδίς δηὰ Ῥχοβογίοβ οὗ ΕἸῃϊθουδηῆσϑβδ. 
ΤΠα ἰδηρσυᾶρε οὗ Εχοά, χί!. 48 βθοῖῃβ ἴὸ ᾿τηρὶν 
(δὲ (μΐς βιι υηδϑίοη ἴο [ἢ σῖρμί οὗ εἰσγουχὰ- 
εἰβίοη νγᾶ8 ορίἱοηδὶ ου ἴδε ραγί οὗ 1Π6 βίσδηροσ, 
Δηά ΟΠΙΥ͂ ὨΘΟΟΒΘΑΤΥ ἰῃ ἴποβϑα ΠΟ δηθὰ ἴο 
δὲ δάἀπκιτοἀ ἴο ἴῃ Ῥαβϑονοσ. Απὰ [6 βδπὶθ 
5 ἱπιρ] θά ἴῃ [ῃε Ἔχοϊυβίοη οὗ [ἢ6 δίγδηξοσγ, 
(Π6 ἔοτγοίξηοσ, δηά ἴδε διγεὰ βεγυδηὶ (Εχοά. 
ΧΙϊ. 43, 45), 2.4. οὗ ἴοϑε ννδο, δουρὶ! ἀνγ6}}- 
ἴῃν ἰῃ (ἢς ἸΔινὰ [ΕΠΙΡΟΓΑΓΙΥ ΟΥΆ ῬΟΙΤΩΔΠΘΏΙΙΥ, 
ΕΓ ποῖ οἰγουμηςϊϑο, ΜδηΥ νουἱὰ ργοὸ- 
ὈαὈὶγ Ὀς ἑουπὰ νψδο, υπάϑυ τ[Π6 δρονο- "δπιοὰ 
ςοπαϊοπβ, νου δε ᾿Ἰεὰ ἴο ἴ6 νουβῆὶρ οὗ 
ἴῃς {τυ Οοἀὐ νυἱίπουΐζ οἰδιί πιης δαπηββίοη ἴο 
(86 ἰχμοϑὶ Ὀυν ρο5 οὗ [6 Οονοηδηῖ. ΤῈ 
ἘἈΔΌὈΙηΙΟ4] νυ [οΥ8 δοϑ ἴο ἢάυθ χοραγάδθά [Π6 
“ ΞΙΓΔΏΡΟΓΒ ᾽ οὗ ἴῃς ΟἹ]ά Τοβίδιηθηΐξ 85 οοῃϑβὶϑῖ- 
ἴῃς ἰῃ ἃ σγοαῖ πιρδϑῦγε οὗὨ {Π|686΄ ραγίΐα] σοῃ- 
νογίβ, δηα ἴο ἢᾶνθ σβοβθη ἴδε {Π]Ὸ “ Ῥγοβεϊγίος 
οὔ τὰς Οαἴε" νὰ τείεσγεηςε ἴο {πε ϑετίρίυγαὶ - 
ΘΧργεβϑίοῃ, “ [ἢ ϑἴγαησοσ [Πδὶ 15 τ ΐῃ (ὨΥ 
ξαῖεβ. Τὸ δι ΠΟΙ οὗ ἴπεβε τιἴοῦβ ΤΏΔΥ͂ 
ποῖ ὃ6 ἰπ [561 οὗ στεδί νδ]υθ ἴῃ ἀδοϊάϊης ἃ 
Ὠἰβίογιςδὶ φυσϑιίοη ; δα ἰη 1.8 ἰῃϑίδηςς {ΠΕῪ 
Βᾶνδ ργΟθΔΌΠΠΥ͂ οὐ {μεὶγ βίάθ. 
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ἴη 186 ἰδίογ Ἀ δοδθίηϊοδὶ ργοςοερίβ, ἴῃς Ῥχοβο- 
Ἰγίε5 οὗ {πὸ Οὐδἴθ ἀζὲ τεφυϊγεὰ ἴο οὔβοσγνε {πὸ 
80-οδ  οὰ βουθὴ Ἴοοζωπιδηπηθηῖ8 οὗ Νοδῇ, οὗ 
νυ ὶςἢ Πονγονοσ, ΟἿ]Υ ἔννοᾶγε γεοογάθα 845 μανίην 
Ὀδεὴ μίνεη ἴο ἴῃ ραϊγίδγομ, νἱΖ., [μαΐ δραϊηϑβί 
τηυγάον (Ὁ θη. ἰχ. 6), δηά [πδῖ ἀραϊηϑι οδίιηρ οὗ 
δἰοοά (Οεη. ἰχ. 4). ΤΒε οἴδοσ ἔνε δζαιπϑὶ 
ἰἀοἸΔΙΣΥ, πραϊησὲ Ὀἰαδθρμοπλης ἴΠ6 πᾶπὶθ οὗ 
Οοά, αχαίηϑὲ τπεῖ, ἀραίηβδὲ ὑπ]ανν ι} ἱηζογ- 
οουγδβο, δπὰ οὗ οδεάϊεποα ἴο δυϊβου Ὁ, ἅγα 
οἰ μον ἱπηρ θά ὈΥ (Πεὶγ ονν ΠδίυΓΘ ΟΥ̓ ΘΧΡΓ ΒΒΙΥ͂ 
οηϊοίϊηθά οὐ ἴδε βίγδηροῦ 'η ἴδε [νν. ΤΒΘ 
Ἀδοθὶβ οἰδιπηοά ἕον (6 πὶ ἃ δίσβεγ δη! 4. γ, 
δηὰ δεβοίοαά {παῖ δὶχ οἵ ἴδ ὑνογα ΘΧΡΓΘ 55} 
οηϊοϊηθὰ οἡ Αάδηι, δηά (δε ϑδονθηΐῃ, ἴπδῖ οὗ 
δὐξύποησο του δ]οοά, εὐ ἀεὰ ἴο Νολι. (Μαὶ- 
τποηϊά65, οἰἴοά ὈΥ͂ ̓ εγγεῦ ἴῃ Η ογζος᾿β  ΒΉςΥ- 
ΚΙορβάϊο᾽ Αγί. βυγονείγιε:.) ΤΟ ἰ8 ΠῸ Γεᾶϑοῃ 
ἔγοηι ϑεηρίυγε ἴο ϑυρροβε [παῖ ἴΠ656 ργεςερίϑ 
ΟΥ̓ βίη ἔογπιθά ΔΩ ρατί οὗ ἃ 50] Ἔπιη σὶΐα 
οἵ ἰηϊπἰαἰοη---ἰηἀοοά, (ἤοΓΟ 18 80ΠΊ6 γΓθάϑοῃ ἴο 
ἀουδὲ ψδοΐδοῦ (ἢ6 Ἀαδθίηὶςδὶ ϑομοηθ Ἔοσ 
τοργαβοηΐοα ἃ τεαὶ βίδίς οὗ {πη ρ8, οὐ βεῖΠῈ Γ 
ἰϊ ννᾶ8 ΠΠΟΓΟΙΥ 4 τεογεῖςαὶ βκείςἢ οὗ ννμδῖ 
οὐρῆξ ἴο 6, δαβϑοὰ οἡ 4 ἀϊδιϊηοϊίοη τυ ἢ 
μδὰ δοίυ δ! οοαβθά ἴο οχὶϑῖ. (566 Μσ. Ρ]υμπρ- 
το 5 Αστοῖς Ῥγοιείγί ἰῃ δι} 8 ὁ Ὠ]1ς- 
[ἰοπαγΥ οὗ {πὸ ΒΙδ]6.᾽) 

ΤΗΘ υ86 οὗἩὨἉ [Π6 (ογπὶ 2γϑεοίγίς ἰῃ τῆ ΝῸν 
Τεβίδπιθηϊς ἰβ Ῥγοῦδ Ὁ Ἰ τη, ἴο ἴπ6 ὨἰσπΟΥ 
αἶλ85 οὗ σοηνογίβ, ἰπς Ρτοβοϊγίοβ οὗ ΕἸ ῃϊθοι3- 
6585. Ὑμδῖ ΤΠ6γ6 ΨΟΓΕ 80πὶ6 δί [ἢ}58 {{π|6 
Ὑὴ0 ΤΟΙ ἸΤΟΓϑΡροΥΒ οἱ (ἢ Οοά οἵ [5γδοὶ 
ψὐἱπουΐ συδπλ της ἴο ἴπς τίϊε οὗ εἰγουπ)- 
εἰβίοπ, 18 πηδηϊεβὲ ἔγοπι ἴδε ΠὨιβίογυ οὗ Οού- 
ποϊυ5 (Αοῖβ χ.) δηά ἰ8 οοπβιτηθαά ὃγ [παῖ οὗ 
1Ζαῖο58 (᾽οβορῆ. " Απί. χχ. 2), θυῖ ἴΠεγὸ 18 ἢο 
δυϊάδηοο (Ππῶΐ συ ἢ ΡΕΓΒΟΠΒ ὑνεῦο οδ]]οα Ὀγ 186 
ΠΆΓΩ Οὗ Ργοβοὶ γίοβ, ΟΥ ΤΟΣΤΏΔΠῪ δάτηἰ θα ἴο ΔΩ 
κἰηά οὗ τοὶ σίου σοπηπιυηίοη ἢ [6 [ονν8; 
Ὑγ8 116 [Π6 ΤΟΙ ΡΟΓΔΙ ὈγνΠ ]Θρσο 8 νν ὨΙΓἢ νοῦ 80" 
ςογάράᾷ ἴο ἴδε δβίσγδηξεγ Ὁγ [86 [,ϑνν οὗ Μοβεβ 
ςοδϑοά, ἔτοτῃ {πε παΐυσο οὗ (ἢ 6 ᾿856, τύβοη {6 
σἤοβϑη ΡῬθορὶθ ηο Ἰοῆρεῦ ροβϑοβϑϑθα [Π6 50 ΡΥ ΠΟ 
ξονογηπηθηΐ ἴῃ {ποῖ οὐ ἰδαπά. ὍΤῆδ σίβε οὗ 
ῬΒαγβαϊβπὶ ΒΟΥ δῆῖογ ἴΠ6 γεΐζυτῃ ἔτοπὶ 1Π 6 
ΟΔΡΕ ΝΥ, δπά ἴἢς Ζοδὶ γῆς ὑπάογ 18 ἰη- 
βυσπος τηδηϊ εϑίθα 86] ἰῃ ἴΠ6 ΤΠΔΏΠΕΙ Γὰ- 
ςσοταθα ἴῃ 1 Μᾶςς. 1Ϊ. 46, δῃηὰ ἴῃ [Ὀβορδυβ 
.Αηϊ ΧΙϊ!. 9, 8.1, χὶ. αανῷ, 8. 3}, νου ἃ πδίυΓΑ ΠΥ 
Ἰοδὰ ἴο {πε δηΐογοεπιεηῖ οὗὨ οἰγουπης ϑοη 48 ἃ 
οοπάϊτίοη ποῖ ΟΗΪγ οἵ 411} τεϊ σίου ςοϊητηιηίοη, 
δυΐϊ ἴο ἃ ρτεαῖ οὀχίρηϊς οὗ βοςῖδὶ ἱπίθγοουγβο 
αΑἶ5ο (εξ Αςῖβ χ. 28, χὶ. 3), ἀπά (15 εἰγουπι- 
δίδποθ ΠΛΔΥ͂ δ6 ἰβίοσίοδὶ ρτουπὰ οὗ (δε 

51. ΜΑΤΤΗΕ.. ΧΧΙΠΙ. 

Ἀδϑδίηϊοδὶ ἰγλάϊπίοη (εχρίαἰ πὰ ὈΥ (μοπηϑεῖνεδ 
πῃ δηοῖπου ννΑΥ}) {παΐ ΓΠοΤῸ Π 20 
Ῥγοβεϊγίοβ οὗ ἴῃς Οαΐα βεἰηςς ἴδε {ἰπὶὸ οὗ 16 
ΒαὈΌΥΪοηΐδη εχ (Μαϊπιοπίἀεβ δριιὰ 1 εγτσεῦ, 
ἰ. ε. Ῥ. 249). ὁ τιᾶῦ ἴδοη, [Βουχὴ ἔτοπι αἰ- 
ἔεγοηϊ Ῥγεπικίβεβ, δοσορῖ 1, Αγάηοτ᾽β ςοποϊιβίοη,͵ 
{π| [ἢ6 ΟὨΪΥ Ῥγοβεϊγίθβ τηθητοησά ἴῃ τὸ Νὲνν 
Ταβίατηεηΐϊ ΟΥ̓ τοοοχηϊ δε 85 διιςἢ ἴῃ 1[Π41 ἄγο, 
ὙΕΓΟ οἰγουπηςοϊϑοα σοηνεγίβ, σοηξοιτηϊηρ ἴῃ 4}} 
ταβροςίβ ἴο {πὸ [νν οὗ Μοβεβ, ᾿βουζῇ νε 
ΤΏΔΥ Βοϑίίδίε ἴο οχίθηδ, 45 ἢς ἀοε68, [6 88Ππ|ὶ6 
ἐοποι αιοῦ ἴο 8}} ργονίοιιβ ρεγίοάβ οἵ [ον 8} 
ἰδίου. 
ΤῊΣ ΟὨΪΥ ἀϊδέϊηςεῖνο τιαγ οὗ [Π6 ἔι}} ργοϑο- 

Ἰγίο8β νος οδὴ ὃὲ χαϊπογοὰ ἔσοπιὶ ἴη6 ΟἹὰ 
οϑίφιωθηϊ ἰβ, 45 45 ὕδοη βδαϊὰ δἀθουβ, [δῖ 

{ΠΟῪ σνεῦα οἰγουπηςῖθοά, δηά ἴδ }5 πιδ 6 ΠΑΡ Ὁ]6 
οὗ εαἰϊῆρ ἴἢ6 Ῥαβϑονεῖ.0 ὉὍὙΠὲ ἘδΔΌΙΠΙΟΔΙ 
ΤΙ ΟΓ5 ΤΟργεβοηῖ ἴδε δαπιϑϑίοη οὗὐἨ ἁ ργοϑὸ- 
Ἰγίεβ 48 Ἂοῃδίϑιϊηρ οὗ {ἴπγθθ διιςοδϑϑὶυα 
βίορβ, οεἰγουπιςοϑίοη, δαρίϊϑπι, δη 5δοσίβεο. 
ΤΕ δαρίϊβπι οὗὨ ργοβεϊγίεβ ννὰ8 γεραγάδα ὉΥ 
ἔπε ἰδοῦ ἈΔΌΌΙ5 85 δα} } 7 ὨΘΟΌβΘΆΓΥ Ὑ] ἢ 
εἰγουτης!βίοη (ΒαὈ-Οετηλγα, εἴθ Ὁγ 1 οΥΓοσ, 
Ρ. 246), Ὀυΐ [ἴ 15 ργοῦδθ]ε [πδῇ, ἰῃ ἐαγ ετ ΕἸ ΠΊ65, 
᾿ἴ ννᾶϑ ΠΊΕΓΕΙΥ 84 Ρυγβολίίοη, ὈΓΕΙΠΙΏΔΤΥ ἴο 
[δε οἴἶεγίηρ οὗἉ βδογίῆςε βιι ἢ 85 15 εη͵]οϊηθα ἴῃ 
ΟἴΠΟΥ «8565 (ἔχοά. χχχ. 2ο; [ον], χὶν. 9, 10, 
χΧΥ. 13, 14). Αἴἶεοσ ἴῃς ἀσδίγιςτίοη οὗ (δ 6 
[ορ]ε, δ ἴδ6 βδοῦίδος ὑγὰ8 20 ᾿ΟΏΡΕΓ 
ῬΟΒβιὉ]6, ἔμ Ὀαρί18Πὶ 8668 ἴο ἤᾶνθ δϑβιιπιθὰ 
[6 οδαγδοῖοσ οἵ δὴ ἱπάδορεηάθηϊ δῃά βϑϑθητ δ] 
τῖϊα, ἢ δρεοῖδὶ τείεγεησς ἴο ἔπε ἰηϊ ἰδίου οὗ 
ῬΓοβεϊγίοβ  δυῖ ἴἤογ ἰ5 ὯῸ0 εὐἱάρηςε οἔὗἉ 15 
Πανίηρ μαὰ {18 σπγαςίοῦ δ δασ] οῦ ρεγίοϑβ; 
δηὰ ἴῃς δὔϑεησο οὗ 41} πηρητίοη οὗ ἴξ ἴῃ ἴῃε᾽ 
ΟἹ Τεβίδσηεπί, ΟΥ̓ ἴῃ ΔηΥ ϑνοῦκβ ντ δὴ Ψ Ἀ116 
[π6 τειαρ]6 ννδ8 πε Ιπεὶ ΤΏΔΥ ὃς τεραγάσὰα αἵ 
ἰοαβὶ 45 ἃ ργοοῦ τἰαῖ ἰἃ δά ἠοῖ αἱ (παῖ {πιὸ 
δϑϑυπιθὰ [6 ἱπηρογίδηος ἩΏΐΟΝ ννᾶβ δἔϊοσινασαάϑ5 
δἰϊδεϊιθὰ ἴο [ἴ. 

Οπ ἴΠ686 στουηάβ [{ ἰ5 οοησπιάοα ὉΥ 1 ΟΥ̓́ΤΟΙ 
(ἰ. ἐ. Ρ. 247) ἴδαϊί ἴῃς Ὀαρᾶκπι οὗ [οἤη νγᾶβ 
ῃοΐ ὦτεση Υ ἀετγίνοα Ποπι {πὶ δαπιἰηἰϑίογεά 
ἴο ῥγοβοϊγίεβ, μου ρὴ ἴ86 βᾶπιῈ ἰάοδ, (δὶ οὗ 
τερεηΐδηος δηά σοηνογβίοη ἔγοπι βρὶ γτυδὶ ὑἢ- 
οἰσδῃη 658, ννᾶ8 δγτηδο 5 Ὀγ θοῖΒ. Βιυῖ [818 
ΒΥΤΉ ΒΟ] 15Π| ΠΊΔΥ Ὅς 450 ἔουηὰ ἰη [6 ρυγὶῆ- 
οδίίοη σοπιηδηάοα ὉΥ ἴ86 Μοβαῖς [,ϑν»ν),2 δηὰ 
ἴξ 15 ῬγοῦδΟΪΥ ἴο ἴμεϑ8εὲ δηά ἴο ἴμε ἤχυγαῖίνο 
Ἰδῆσυδρε οὗ ἴῃε Ῥτγορἢῃεῖβ ([58. 1. τό; Ἐζοῖ. 
ΧΧΧΥΪ. 25) [δὲ ψνε δῃου)ϊά Ἰοοῖ ἴο πὰ ἃ ὑγε- 
σεράδηϊ ἔογ ἴπε δαρεϊπηι ψν1{}} τγαῖοῦ υὑηΐο σε- 
Ῥεηίΐδηοε δάπκιηἰσίεγεὰ ΕΥ̓ [6 ΟσγΟΓΌΠΉΕΣ οὗ 
ΟἸγῖϑσί. (866 δῦους ου οἷ. 11}. 6.) 

1 566 ᾿ἰ5 ἀἰΞδβογίδι οι οἱ (ἢ 6 δροβίο]ὶς ἄξοσος, Αςοἰβ χν. (“οσΐκβ,᾽ νο]. χ, Ὁ. 200, Ἐὰ, 1838), 
διὰ οοηρϑζε Ὠἷ8 Η5ΟΥΥ οὗ [Π6 ΑΡροξκίϊο5 δῃὰ Ενδηρε ϑῖβ (' ͵ οὐκα,᾽ νο]. νἱ. Ρ. 216). 



γ οι 13. 
Σ. 
1ιυκς 2:. 5. 

ν. 1--.. 

ΓΟΗΑΡΤΕᾺΝ ΧΧΙΝ. 

1 Ολνίεί γογείοίζείλ 166 ἐξείγμείοι 9716 ἐρεῤΖε: 
4 τυλδαέ αμά ἄστο ρσγεαί εαέανεδες “λαίέ δὲ 
ὀφίογε ἐΐ : 29 44π φέρνεις ο7Γ ἀξς εοπιέμρ' ἰο γεραρ- 
“πόηΐ. 46 αμπαὶ ὀεεσσέ ἰλαί ἀα»} αμα ἀμ ἐξ 
μηπξηοτῦλι, 42 τῦέ ομρὰἑ ἴο τοαίελ ἐξέ φορά 
σεγυαμῖς, χρείη, ἐυ 67} ῬῈΟΥΝ Φη:: ΟἩ »ιασίοῦ᾽ 
ερη Ὡς. 

ΝὨ “7}εβὺ5 νεπί ουΐ, ἀπὰ ἀε- 
Ραγῖεὰ ἔγοτῃ ἴπε τεπιρὶς : δηά 

5. αἀἴ8ο: 0168 σάπια ἴο λέγηι ἔοσγ ἴο 5πεν 
ἢϊπὶ τῆ ὈυΠάϊπρβ οὗ τῆς τεπιρὶο. 

2 Απά εἜϑι58 8ἱά υπίο τἢεπ). 866 
γε ποῖ 4}1 τἢ686 τῇϊηρβ ὶ ὙΘΥΪΥ 1 88 

ΤΗΣ ΓΑΒΥ ΟΕΕΑΥ ῬΡΕΒΟΡΗΕΟΥ. 

1, Μκά ὕες «ὐεπὶὸ οἱ, 45.) ΤὨὶ5 ἀ6- 
Ῥατίυγο 18 ῬΓΟΌΔΌΪ [δ6 δαὴθ 458 (Πδ[ τηεῆ- 
Ὀοηποὰ ἰῃ οδη χὶὶ. 126. Αἢογ {Π|5, 25 δῖ. 
7ομη βᾶγβ, Ης μιά Ηἰπιβοὶῇ ἔτοπι ἴβοπι; ἐ. Ἔ. 
Ά ὯΟῸ ΠΟΤΕ ΟΡΕΩΪΥ Ὀείοτε ἴδε ρεορῖς, 
δυῖ τεπιδίηθα ἴῃ ργίνδου 11} Η5 ἀ!δορ 65 
αἰοπα. 

δὶς ἀϊείρίε: εαριο, 6 ΤΟ ἱποίάδθης 8 
ΤΏΟΓΟ ΕῸΪΥ τεϊαῖθα Ὁγ δι. Μαγκ (χ! δ. 1), ψ8ὸ 
τιοηζοης [6 τοδτκ οὗ οἠδ οὗ ἴδε ἀϊβςΐ ρ]65, 
ἃ ΤΟΙΊΑΓΚ ὨΔΙΌΓΑΙΪΥ βιιρροσίοα Ὀγ οὐ ἴοτγὰ 
Ργοάϊςτίοη οὗὁὨ {με ἀεϑβοϊδίίοη οὗ ἴθ οἰ δηά 
το ΡΪ6. 

Ω. Τδεγε “δα]} ποῦ δὲ 3. ἩἨὸον οεοηι- 
Ἰείεῖγ (5 ῬγΟΡΒΘΟΥ͂ νγὰ5 1 6}1δὦἡ πᾶν ὃς 

ἰξῶγπεα ἴτοτη [όϑερβυ5, 80 54γΥ58 [8αῖ, ψ ἢ 
[8ε ἐχοθρίίοη οὗ Ηογοά 8 ἴἤγοε στεδῖ [ουΟ 8 
δηὰ ρμαγί οὗ {πΠῸ6 ποϑίεγῃ νν8]}}, (86 σοῖο αἷγ- 
ουἱὶ οὗ ἴππῸ ΟἿ νγὰ8 5ὸ ἰβογουρῆὶ Ἰονε θὰ 
δηὰ ἀὺν ὺὑρΡ ἴπαΐ πο οὔθ υἱϑιτἱηρ ἃ τννουϊά 
Ὀεϊϊενε παῖ 11 πα Ἔνεσ Ὀδθη ἱημαδιτοά (΄ Β. ]. 
ἱ]]. 1, ὃ 1.) 866 ποῖδβ οἡ 81. Μαγκ, 

8. 4: δὲ ταὶ ἰόον δὲ »ιομπὲ 07) Οἶυε:.} Ἂν ες 
Ιοατῃ τοσὴ 1,πκΚὸ χχὶ. 17 [πᾶ ΟἿΥ 1,οτά μαβϑοὰ 
ἴα στίχας ἀυγίης (μ6 ΘΑΥΪΥ οὗ 1818 νυθοκ 
οὔ ἴῃο Μουηί οὗ ΟἸνο8, 2.4. εἴβοῦ ἴῃ [Π6 
ο αἷγ οὔ ἴδε τηουπίδίη δι46, οὐ ἰῇ (6 
ὙΠΠλχο οὗ ΒΕΙΠΑΠΥ͂, τυϑίοἢ τνᾶ8 οὐ ἴπε δδϑίογῃ 
εἷορε οὗ (86 πιουπίδλῖη. δὅ6ε ποίεβ οὔ 8ῖ. 
[ὁδη. 

ἐδὲ ἀεὶ .. 1... 85 8ῖ, Ματκ τηρῃζίοπδ, 
Ῥεῖογ δηὰ Ϊαπιεβ δῃά [οδὴ δηὰ αηάγεν. 
τότ ἴπ6 ἔοττῃ οὗ ἴδε φυεβείοη ννῈ ΤΩΔΥῪ ἰῃογ 
(δῖ ἴννο δοραγαῖθ ουθηῖς, [ἢ ἀεβυςοη οὗ 
(06 τοριρὶς, δηὰ [Π6 ἤηδ] οσοτηΐης οὗ ΟΠ γίϑὶ αἱ 
(ῃς οηὰ οὗ ἴδε νου], τόσα οἰ οϑοὶν σοηηφοίοὰ 
τοροῖδον ἴῃ (6 πη 5 οὗ [Π6 ἀἶδοῖρ]65. Τῆς 
Ρορυΐϊαγ δεϊϊεῖ οὗ ἴῃ [οτν8 δὲ {Π15 {ΠΠ|6 δεοπ8 
ἴο ᾶνο Ὀδθοη (δαῖ [86 σοπιηρ οὗ ἴΠ6 Μεβϑδὴῆ 
ψοιαὰ Ὀκ 5 πη ἴληθουβ ἢ [ἢ 6 ἀεδιγυςάοη οὗ 

51. ΜΑΤΤΗΕΡ. ΧΧΙΝ. 

τπῖο γοιυ, “ἼΠεῖς 5}.8}1] ποῖ Ὀς Ἰεῖϊ « χμκε το. 
πεῖ ομς βϑῖοπα τπροῃ δποῖδπει, τῆδί “" 
8Π4}1} ποῖ θὲ τἤγοννῃ ἀούγη, 

4 ὅ Απὰ 85 ὃς 8δῖ ὕροη τῆς πιουηῖ 
οἵ ΟἸῖνεβ, τῇς ἀϊβοὶρ]ε8 σάπια τἰηῖο 
ἢ]πὶ ργνδίεϊγ, βαγίηρ, Γ6}1] υ8. ἤδη 
804}1} τῆεβϑς τηϊηρβ δεὶ δηάὰ ννῆδι «λα 
δε τῇς βίψη οἵ Εν οοπηΐηρ, Δηἀ οὗ τῃε 
εηά οἴ τἢε ννογ]ά ὶ 

4 Απά 7ε8ϑ08 δηβγεγεὰ δηὰ διά 
ππῖο τῆεπι, Τάκε πεεὰ τπδῖ Ποὺ πηδηῃ 
ἀεςεῖνε γου. 

ς ΕΟΙ ΠΙΔΠΥ 5}|2]] οοπὶς ἰπ πὶ 
Πᾶπη6, βαγίηρ, 1 πὶ (γίβῖ ; δηά 8ἢ 
ἀεςεῖνε ΠΔΠγ. 

[86 ΟΥ̓ δηά [ἢ6 ἰετηρ]ο, ἃ δε] οὗ ἀογινθὰ ἔγοτηι 
 8ῃ. ἶχ. 26. ϑοιηθ σεγασγάδαά {8 σοϊηϊηρ 25 
Αἰδὸ (Π6 οπὰ οὗ [πΠ6 νου], 116 οἵδε 5 ὃχ- 
Ρεοϊοὰ 8δῃ δ ΠἘΕῪ τείσῃ οὗ [6 Μεβϑίδι Ὀεΐογο 
[86 οηὰ οἵ 811] (ἢΐηγβ. ((ῖ. Οὐμΐογ ἴῃ Ηεγ- 
2οξ, " ἈΘΔ]-Επογκιορδαϊο, Ασί. Μωείαε, Ρρ. 
4313,.434.) ὍΠὸ ἀϊοορίοβ, ἴο τ βοῦὶ ΟΠ σίβί 
ν 858 ἰῇ ΟἿΘ 56η86 αἰτεδὰν σοπιθ, δὰ ἴο 
νοὶ Ηδ μὰ ἑογοιοϊά Η:15 βυβοσιηρβ δηὰ 
ἀραῖ, νου]ά παζυγα! Υ δββοοίϊδῖο ἴπῈ ἀδ- 
δισυςἴοη οὗ [6 τοιαρῖς, ννῃϊο ἢ Ππδὰ ᾿υδὲ Ὀδοη 
Ργοαϊοεϊεὰ ἴο ἴπεηι, ἢ 4 ξυΐιγο οοχηϊης οὗ 
Ομ γίβῖ, δπὰ {βεὶγ ᾳυεβοῃ 96επὶ8 ἴο ἱπιρὶγ 
δῇ ἱπαυῖγ νΒεῖμετ (818 βεσοηδ οοιηρ 
βδῇουὰ «αἷδο Ὀ6 δε οπὰ οὗ ἴ!6 ψοτὶά. Ουγ 
Ἰ,ογὰ 5 ΓγορΙν ἀἰπιϊηριυΐδιοβ, (που ἢ ἢ 186 
οὐὔδουγν οὗ ργορδείὶς ἰδησύυάλρο, θεΐννθεεη ἃ 
ἢγϑῖ οουλης ἴῃ Ἰυάρτηοηϊ ἀπγίην [παῖ ροηθ- 
ταίοη, δηά 4 ϑεςοηά Ἴογηΐην δὲ ἴπε εηὰ οἵ 
[(Π6 ᾿τνογ]ά, οὗἨ ψΒΙΟἢ 186 ἘπῈ γὰ8 Κηονῃ ἴο 
Ὠοη6 δυῖ (Π6 ΕΔΙΒΟΓ. 

4. Ταΐε δεεά, 5 Οὖυγ 1οτὰ Βερὶπα ψἹ ἢ 
ἃ ΜΑΤΏΪΩΣ δξδιησίὶ οὀχρεοςίης Ηἰδ ἱτητηθαϊδίο 
τεΐϊυσση. Μδηγ ΜΠ] οοπις οἰαἰπιηρ ἴο δε [Π6 
Μεβϑίδῆ. Ὁ ο ἠοῖ θεΐϊευθ ΔηΥ οπα οὗ (μετὰ ἴο 
δὲ γοὺυγ τεϊυγηοά Μαβίεσ. 

δ. 5 7 πῶρι)}) ὍὙμΒοθο ᾿ΟΣ8 416 δχ- 
ῥἰαϊηθὰ Ὀγ ἴὰοϑθε νης ἢ ἔο]ονν, “ δαγίηρ 1 δπὶ 
ΟἸτῖβῖ," 2.4. ῥγοξεβδίηρ ἴο ὕὉε (6 Μεεβϑιδῇ, 
εἰαϊγίης τς ἘΕ|6 νεῖ ὈδΙοὴρβ ἴο πιὲ δἱοῃθ. 
ΤὮΘ ὀχργοβδίοη τη 8ῖ ηοΐ δ6 υπηάεγεϊοοά 45 ἰξ 
ἴψεθε Ῥεγβοῃβ του ]ά οἷλίπι ἴο Ὀε [681ι:5 Η ἴπλ- 
861 ἔ, οὐ 1δὲ ΠΟΥ ψνουὰ σοπιο 45 Ηἰ5 615- 
ΟἾΡ]68 (δες οὐ ςἢ. χ. 42, ΧΥΠ. 5), Ὀυϊ {παῖ 
ΠΥ ϑ ΟΝ. (ΟΠῚΘ 88 ρῥγεϊθηθοιβ ἴο Ηἰ5 {16 
οὗ Μεβείδῃῃ. ῬὍη15 ἀδβογ ροη οὗ [1186 (τ δὶβ 
ὙΠῸ ψου]ά σοῦης ἀπγίηνρ ἴπΠ6 1 ΡΌ Ππης οὗ, δοπ6 
οὗ ἴπ6 ΑΡροϑβϑίϊθβ, ΣΑΥ τπογοΐοσγα ΔΡΡΪΥ ἴο βιιοὶ 
ῬΟΙΒΟΩΒ ἃ5 ἴδε Ὑποιάδ5 πιεηιϊοηθαὰ ΟΥ̓ ο- 
βερδυ8, (Απτ, ΧΧ. ς, δ 1; [με οἴδεῦ ἱπηροβίοσ 
τηεηποποὰ ἦ Απί. χχ. ὃ, δὲ 6, το; ᾿Β. ].᾽ 11. 
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6 Απὰ γε 5411] ἤθᾶγ οὐ νγᾶγβ δηὰ 
ΓᾺΙΠΊΟΙΓΒ οὗ νγὯΓ8 : 866 {παῖ γα ὃδ6 ποῖ 
του δὰ : ἔοσ 411} 2.ε:ε ἐιπρε ταυϑῖ 
σοπὶα ἴο ράᾶ8585, Ὀυϊ τῆ6 δηά 18 ποῖ 
γεῖ. 

51. ΜΑΤΤΗΕΝ.. ΧΧΙΝ.. [ν. 6---Ἴ. 

ον παῖϊοῃ 58[|121]}] σγίϑβε δρδίηϑβί 
πδίίοη, ἀπὰ Κίηραοπι δραίπϑὶ Κὶπρ- 
ἄοπι : ἀπά (δῖε 53Π4]] Ὀς δηλίη 68, δπὰ 
ΡΕΒΌΪ]εποεβ, ἀπὰ δαγῃαυᾶίκοβ, ἰῃ ἀἶνετϑ 
ΡΪδος8. : 

11, ὃς (εξ Αςἴ5 χχὶ. 18); δἰπιο Μᾶγσιβ, ψῆο 
866 Π|8 ἴ0 ἢδνο Ἰαϊθὰ ἰπηδοῖῦ 45 ἴῃ6 
Μεϑϑἰδὴ (566 8[. ]σγοσηθ οἡ [ἢ]15 ρίδος, Βυγίοῃ, 
Βαιιρί. [«οςΐ. χ. ἢ. 1ο7]; Μό]1εΓ ἴῃ Ηογζορ, χὶν. 

. 391); 15 γίνδι Π οδίίβουβ δηά [158 ἀἴβοῖρὶθ 
νι δλανάεν, Ψ8Ὸ δάνδη. υἀ δι πΉ]ὰΓ Ργεΐεῃσεβ, 
8.66 Οτίζοῃ ς. (15, 1. Ρ. 372, ΥἹ. Ρ. 68, 
Εὰ. Τλείϊδτυο; Ιγεηδυδ ὶ. 21; Επδοῦ. " Η. Κ᾿ 
ἰ), 26. Οἔ, Καπι η, "εν τγβργυης ἀογ 
δγηορί. Ενδην. Ὁ. 20. 

Μτ. Οὔτόϑνο (΄ Ῥασδῦϊοβ,, ἰϊ. Ρ. 531, “64. 
γ. Ρ. 380) Πι48 οδἰεὰ δἰϊεητϊίοη ἴο ἴδε σὸ- 
ΤΑΔΓΚΔΌΪο ἕαςὶ παῖ, ΤΥ 1]6 πιδηγ οὗ ἴποϑε ἴλ156 
Μεββῖλ5 ἀρρεοαγοὰ ἴῃ ἴῃς ἰηίεγναὶ Ὀεϊνεεη 
οὖσ ᾿μοτα 8 Αϑβοθηβίοῃ δηά {πὸ 1ενγὶϑ νᾶ, 
ἴδοῖθ ἰβ ἢο οανἱάρηος ἴπδί ΔΠΥ͂ ΟἿς Ἄγοϑα 
οἰδί πη ("189 Οἷς Ὀεΐοτε (Πα ἐποιουὶὸε οὗ 
Ηΐ 5 τη ϊϑῖση. [τ ννᾶϑ ὨΘΟΟΒΒΑΤΎ, 
ἴῆδε ἴἢς ἴσιο ΟΠ γί βῃου]ά ἤγϑί Ἄρρϑδσγ, δπὰ 
θ6 τοὐοοϊεὰ ΟΥ̓ ἴδε στεαΐῖ ὈΟΑΥῪ οὗ ἴδε παῖίοῃ, 
Ὀείοτο ΠΟΥ νεγεὲ ἠυ]ς18}}}7 σίνθη οὐοῦ ἴο ἴδ6 
ἀο]υβίου5 οἵ 4196 ΟΝ γϑῖϑ. 

Θ. «υαν: απά γιωνουγ: ΟΥ᾽ «υαν..} 1.4. ΜΑΥΒ 
δεῖυδὶ δηὰ {τῃγελίθηεα (ποῖ, ἃ5 Βεῆροὶ δηὰ 
Μέεγεῖ ἱπίεγργεῖ, ἤθὰγ δηά ἀϊβίδηϊ). ὅϑ6νοσγαὶ 
οὗ 686, ἀβοοϊίηρν ἴδ6 [ετγ8, Ὀεϊοης ἴο {πε 
Ροσοά Ὀεϊινεθῃ [ἢ]15 {πιὲ δηἀ ἴπ6 ἀσδίγυςοῦ 
οὗ Ϊ]εγυβαίεσι. ϑιιο} ἄγὸ ἴῃε ἰηϊεπάοά ννὰγ οὗ 
(86 Ἀοπιδηβ δραίηβὶ Ασείδβ, εἱπάεγεά Ὀγ (δὲ 
ἀοαί οὗ Τίδετγιι5 (}Ὀβερῖ. “Αηϊ. χυὶϊ. 5, ὶ 3), 
δηὰ οὗ Εσαεἰίνγυ!δ δραίηϑὲ {πε [εν (Ὀβορῃυ5, 
.“Αηξ ΧΡ]. 8, ὃ 2; ςἕ χὶχ. 1, 2), ἴδε ἰῃϑυγ- 
τοςοϊοη8 ραϊπδί Ουπηδηιδ ἰη ἴπῸ τεῖση οὗ 
Οἰδυάΐυβ (᾿ Αηϊ᾽ Χχ. 5,81; δηἀ 6,881, 2), δηὰ 
δκξωαῖηϑὲ ΕΟΙΙΧ δηὰ Ἐεβίυβ ἴῃ (δὲ οὗ Νέεῖο 
.Απϊ᾿᾽ χχ, δ, ξδ 6-10), δηὰ ἰΔ51}}ὺ (6 δτοαῖ 
οὐδ νγᾶγ, τδῖο ἢ τγῶβ οομαπηοποοὰ ἴῃ [δ6 

121} γοᾶγ οὗ Νετοὸ (4.Ὁ. 66), ἀπά ἰφϑἰοὰ ἔοι 
γοατβ Ὀεΐογε [πε ἤηδὶ ἀοδίσυςοη οὗ ἴδε οἰΥ. 
ἴῃ ᾳςῖ, ἥτοπι ἴῃς ὑγοσυγαίογϑῃ! οὗ ΟυπΊδηι5, 
(Α.Ὁ. 48 ἴο Α.Ὁ. 66) ἴα ἙΟυΠΙΤΥ ΤΩΔΥ Ὁς ςο- 
δἰἀοτοὰ δ5 μαυΐπῳα Ὀδε ἰῃ ἃ οοηϑίδηξ ΚΞίδῖο οὗ 
ἔυχηυῖ (ἀκαταστασία, υΚε χχὶ. 9), συ ]πν- 
Ὠδίϊηρσ πῃ Μᾶγ. ΤΟ ἰςτἰοηα ἱπ 18 δηὰ 
τῆς (οἹονίπς τυοῦθοβ ἤᾶνὸ ἐχοτγοϊδοὰ ἴπ6 1ἢ- 
ου ΠΥ οὗ {πὸ ΤΙ χοη οὐ ἰοδ ἴὴ τπνο ορρο- 
ἴα ἀϊτοςοης. Βαὺγ (΄ Καὶϊ. πἴογ8.᾽ Ρ. όος 
“64.), ἀϑϑυτηίηρ, οὗὨ σουγϑο, [παι ἴῃ6 Ῥγορῆδου 
ταυσῖ ᾶνο Ὀόοη ἔογχοὰ δεν ἴῃ6 ουθηΐ, ῆχϑβ 
ἐῆς ἀλίε οὗ [815 χζοβροὶ ἰῃ (Π6 Ἰαίἴοσ ρατί οὗ 
Ἡάγϊδληβ τοῖχη, οὐ ἴδ6 ρυἷθα [αὶ πὸ δϑονὸ 
Ρτοάϊςοηϑ σψέγε ποῖ ΔΙ Π|]οὰ {1} [6 ἰηβιιγ- 
τοςτοη οὗ πο ἐουεθιοα Σὲ μώλυο οὐ ἴδ οοῃ- 
ὈΔΥ (Δ εγ ΩΣ Ενδης.᾽ ΡΡ. 17 “44., 
ΕΙΟ 44ᾳ.), ἴγοτῃ βᾶσης δδδευπιρύοη, δά ἀμ ςεβ 

(δες εχαςὶ ΔΙΙΒΙπιεπς οὗ ἴδε ῥγειςιοη 85 ἃ 
Ργοοῦ ἴπδὶ {86 ζοβροὶ νγὰβ ψυτι ἢ ΒΒΟΣΙΥ 
δῇἴεν [Π6 ἀσβισυςσίίοη οὗ [Θτγιυϑάίοπι Ὁ ΤΙ υ8. 
ἼΠῈ ἴἔνο οὐς8 πΊΔῪ ὃς ἴο δῆϑνγεσ δας 

εζ. 

δι 1δὲ ἐπά ἐς ποῖ γε. ὍὌδΎα οηά (τὸ τέλος) 
δῃουϊα ποῖ Ὀὲ ἀοἤηιεὶγ ἱπίετργείθα εἰ ῸΓ 5 
(δ6 ἐπὰ οὗὨ Ϊ]εγυβαίεπι δηὰ ἴδε [εννῖϑα ΡΟ ΠΥ, 
ΟΥ̓ ἃ5 ἴδε εἐπά οὗ (6 νοι, Τῃο ψνοτγά 18 

Ἰγ ἸΕΗ͂ ἱπά οδηϊίο, ἴο 5υἱξ [6 τετηδιηἰη 
Ρατὶ οὗ [86 ργορἤδου, νυ Ὡΐο 18 50 Ἔχρ 
8ἃ8 ἴο ὃ ραγίδιΥ Δρρ]ςαθϊς ἴο ἴΠ6 ἴογπιοτ 
ἐνρηῖ, υϊ τυ ἃ ἔισί μοῦ ἰγρίοδὶ τεΐογοηος ἴο 
[Π Ἰαϊίετ. 

7. παδίον “δα γε ἀραίπηέ παϊον.}] Α5- 
βυπληρ [Π6 Τοηῆϊςοῖβ Βοόγὸ ἕογείοϊὰ ἴο ὃς βυςἢ 
85 ΜΟΙ] ἐβρεςίδ!}ν δέδεςς {πε 7ὃνν5, δηὰ (δι 
Ὀς ἃ εἰσ ἴο {πε αἰϑεῖρίεβ ἀνε !ηρ ἴπ [ιάθδ, 
δηά ςοτηρασίην [ἢ 6 οἱ ἰαῆσυάφε οὗ [56ϊδὴ 
χίχ. , συ. Οτόονοὶ (Οἡ (Πς Ῥαγδδῖδβ, ν.Ἅ 
Ρ. 229) υηάοτϑίδηὰβ [Π]5 ΡΥΟΡΒΘΟΥ 45 σελ ηρ 
ἴο τπ6 ἀϊδιυγθαηοο8 Ὀεΐννεεη 165 δηά 
εν ἀννο ἶἰπχ ἴῃ ἴ[πδ6 βᾶπηθ τοζίοη, ὙΒΙΟἢ 

ἴο ἴλκο ρῥίδοε Ββουν δῇοσγ [818 πιο, 
δηὰ οοπτηυδὰ ἴο (6 Ὀεκπηϊηρ οὗ ἴδ6 ροτοδῖ 
]εν δὴ πᾶσ. ΕῸγ βοπῖὸ Ἐπη6 ὈΓΟΥ ΟΊ 5ΞΙΥ, Οοη- 
[165 ἀπὰ [ἐντνἡ΄νὦϑ μδὰ ὑθεῃ ᾿ἰνίης ΤῸΥ (6 πηοβὲ 
Ῥαγῖ Δι ΌΪΥ τορεῖμεσ, θυ [818 ρετοα νυᾶβ 
αἰδιιησυϊδηοὰ ΟΥ̓ ἃ ϑ8εΓ168 οὗ βυςἢ ουϊογελκβ, 
ΤΑΟΒΕΥ Τοπηηοηοίηρ ὙΠ ἰπ5}0}15 οἤεγοά ὉΥῪ 
[6 Ἐ]65 ἴο ἴδε [ἐὐν15}} σε! ίοη οὐ οὐ5- 
ἴοῃβ. ϑιιοῖδ νγοσὸ ἴο86 δὲ ΑἸοχδηάσιδ, Α.Ὁ. 
48 (ΡΟ ς. Ε]Ἰδοσιιπι, ὃ ό, Ρ. 522, Μδῃρεγ); 
δῖ ϑεϊουςίᾳ δδοιυῖΐ τῆς βαπὶῈὲ ἔπιε ([Ὀδορμυ8, 
ὁ Αηΐ ΧΥΠῚ. 9, ὃ 9); δἵ ϑαηιδσια, Α.Ὁ. 39 ΟΣ 40 
(Ρμεῖο, “δες ἱμερ. δὰ Οδίυπι, ὃ' 30, Ὁ. 575); 
ἴδε ἀϊδκευγθαηος δὲ [6 Ῥδβϑϑουοσ, Α.Ὁ. 49, ἴῃ 
ὙΠΙΟὮ 2λοίοοο [οἷν8 μετ βῃεά (5 ρμι8,  Δηϊ. 
ΧΧ, 5, ὃ 3); ἴδα τυ δῖ Οξϑδγοα, ργοῦ  ὉΪ 
Λ.Ὦ. 59 ([οϑερὰ. ᾿Απι. ἥ χχ. 8, ὃ 7); δηά δραίη, 
Δ... 66 ᾿ΌΘΈΡΝ: “Αηΐ.᾽ χχ. 8, 9; “Β. 1]. 1. 
14, ὃ 5). 15 ἰλϑῖ ὀνοηΐ νγνῶβ ᾿πητλθλιοὶν οὶ" 
Ἰοννεὰ ΌὉΥ 186 νᾶσ. 

δἰησάονι ἀραϊπεὶ ἀἰπράονι. ΤΕ ΤΕ ΥΔΔΥ ἀ15- 
Ἐπηρυϊϑῃ ἴμ6 Τςοηῆϊςοϊ οὗ ῃδιϊοηϑ, ἡ. 6. σὲ ἀϊ- 
ἔογοηΐ γᾶσθβ Ὁποῦ οἱς βουθγητηοηΐ, τομὴ ἴμδὲ 
οἵ ἀξιφάον»ις, ἱ. 6. οὗ οουπαϊε5 υπό ἀἰϊογοηξ 
ξονογητηθηΓ5, γγὸ ΤΊΔῪ ἡ γρόβιπε δὨυτηογαῖο 85 
ἰῃδίδῃοοβ οὗ ἴπε ᾿ἰδίϊοσ, [ἢ νγᾶσγ θεῖννεο Ἡογοά 
δη Ατεῖδβϑ, ργοῦθϑυ Α.Ὁ. 34 ([Ὀβερὶ. “Απί' 
ΧΥΙΙΙ. ς, ξξ 1.3), [πῃ Ὀεΐνγεοη [Ζαῖοβ ἔπ 6 ῬΓΟβϑ6- 
Ιγῖς Κίηρς οἵ Αὐἀϊαδοπο δηὰ ἴδ Ασγαδίδηβ δηὰ 
Ῥαγιίδηϑ (1ῤἰά. χχ. 4, ξξ τ, 2), ἀπὰ ροβϑι]γ τπαξ 
θεΐψοε 1ῃ6 Ἀοηδῆϑ δηὰ [86 Ραγιμίδης (ἸΤδς; 



51. ΜΑΤΤΗΒΡΒΝ. ΧΧΙΝ. 

8 ΑἹ] ἐβεβε ἄγε ἴῃς Βερίπηΐπρ οὐ ἴο ὃς 48]1ςτεά, δηὰ 5}.2]} Κ|}} γου : ἀπά 

ν. 8-.] 

ὁ ςἶι, το. 

ἴΐκς αι. ϑ80ΓΓΟ58. 

ἴομα τοι. 9. ὁ ὝΒΘΩ 88.8}} τμεγ ἀε]ῖνεν γοὺ ἃρ 
γε 83}4}1 ὃς μδῖςἀ οἵ 4}} ῃδι!οῃβ ἔου ΓᾺΥ 
Πδιοἶβ βᾶἴδ. 

.Απη.᾽ χἰϊ!. 6, 34, χὶν. 22). Μσ. Οτεϑνοὶ δ 
οχρ δηδίίοη γείεγσίηρ ἴο σςοηΐεϑί5 οὗ ἴπε [ον 
σὰ τς δαπιδυϊδηβ, [ἢ οσσουρδηῖβ οἱ [86 
δηςσίοηξ κίηράοπι οὗ [5γδοὶ, ϑεθπβ ἔοσγοθα,. 

αν πίπει, απά ρεεβέἑεηοε..} Τῆδ ποσὰ 2εώ2:,- 
ἰεπεῦς 5 οτηϊτοὰ ἰῇ βοῆς Μϑ5 δηά σεςοεηΐξ 
οὐἀϊτίοῃϑ, ἀῃὰ ΤΑΥ͂ δᾶνο Ὀ6ΘῺ ἱη(εσγροϊαϊοά ἔτ 
[ακὸ χχὶ. 11. Βαζηΐηθ8 ἅΓῸ 80 }}7 Δοςοπ)- 
Ῥϑηϊοὰ ὈΥ ροϑΈ ]οηςε5, ἀηὰ θοῖἢ ἃγὸ αἰ! ΠΓΕἸῪ 
τηοπίουθα 88 μανίης πλρροησὰ ὙΠ] {118 

ἰοὰ, Ἑαγηΐηθβ ἅτὰ στεοογάδὰ ἰὼ {πὸ τείχη 
οἵ ΟἸδιάϊι5, ἰηῆ ἄοπιο ὕψος (10 (488. 
Ἶχ, τις ϑυεῖ. “ΟἸδαυά. 18; Τάς. “Απη. χίϊ, 
41); ἴῃ Ραϊεξῦπε (Αςῖϑ χὶ. 28, [οϑορῆ. "Απί, 
Χχ, 2, 5); δηά 'ἰῃ Οτεοςς (Ευδοδὶὶ ὁ ΘΒ γοη. 
Απηο ΟἸδυάϊ!, 9); δηὰ δηοῖδοσ ἰὼ (86 τεῖρῃ 
οὗ Νεῖὸ (ϑιιεῖ. “Νοτο, ς. 45). Ῥεβι!δηςε5 
ἄγε τροπιοηεά ἰῃ Βαυγ]οηίδ (|ο8. “ Αηϊ. χνἱϊ!. 
ῳ8); δηά ἰῃ [ΔΙῚ (ϑυςεῖ. Νετο, 39; Τάς. 
4“Απη.᾽ χΧΥΪ. 132). Τῆς ἰβηγίηθ δῖ [06 βίοζε 
οὗ Ϊ]ογυβαίοπι 18 ἀσβογθοαὰ ὈΥ Ϊοϑορῆι8 ἴῃ ἃ 
ΤΩΔΠΠΟΥ ἢ ςἢ ΠΡ [με δοςοιῃηρδηϊπηθηῖΐ οὗ 
ῬΕΒΌΪεπςΘ. (δεε "Β. .᾿ ν᾿ 12, 853,4, 01.1, 8.1, 
τί, 9, 8 3. (ἢ “8. [.᾽ ἵν. 6, ὃ 1.) Απά, ἰδουρῇ 
Οὔῦγ 1 οὐ δβ ννογὰβ 86επὶ ἴο ΓΈΪΕΣ ἴο ἃ ροτίοά 
ΘαΥ οΥ ἋΠ8η (18 ἤη4] ἱδυϊδίίοη, [86 ᾿Αὐλουὰ 
ἴλοϊ ἰῃδῖ βοδγο!ῦ 15 δἰπχοϑί ἀἰννᾶγ5 δοςοη" 
Ρδηϊεὰ ΟΥ̓ 8: Κπεβ5 ν71}} Ῥγοῦδ ὶ ϑγασταηζ 0.8 
ἴῃ Τοραγαϊησ [6 ΦΑΓ ΟΡ ἢιδτοτίςδὶ γοοογάβ οὗ 
(06 ἰΌΤΙΏΘΙ 85 ἱπιρ  γίηρ {πε ἰδξῖοῦ 4130. 

ἐαγέδᾳμαζεν, ἐπ ἄξυεγ, ῥίαε. ΤΠδ ψοτγὰς 
κατὰ τόπους, ᾿ἰζΟΓΑΪ “Θοἢ ἴπ ἢ υἷδοο, 
ἦΠογο ἀπά {ΠΟΓῸ,᾿ ΠΊΔΥ ΤΑΙ ΓΙ (πος Ππιδλπα- 
ἴῃ δὲς ννεῖο 5 δηὰά Μεγογβ οὐ]δςςοη) ὃ6 
{τδηβἰαῖθα ἐπ ἀδυεγ: ῥίαεοσι, αῃιὰ ΤΑΔῪ ἈΡΡΙΥ ἴο 
ἴδε αυπεθ δηά ρϑϑἝ]!οποο8, 45 τη )6}} 85 ἴο 16 
οασ πη υαῖοβ. Βοϑιαο5 ἴδ οασίβαυδλῖο δῖ [6- 
τυβαϊεπὶ τεςογάθα ΕΥ̓͂ ]οδερθυβ (΄ Β. } ἵν. 4, 
4), ἴ)6 [ΟἸἹονγίηρ ἅγὸ τηεηςἰοηθὰ ἴῃ Ποδη 
ΑἸοτὰ β ποίθ. οπ (815 υἷδος: “Α γστοαᾶῖ ραγίἢ- 
αυλκο ἰη Οτεῖς, Α.Ὁ. 46 οἵ 47 (Ρμηοπίγδίυβ, 
“σις, Αροϊϊοη. ἱν. 34). Οπε δῖ Ἐοιῃδ οἡ [ἢ6 
Αγ ΒΟΉ ΝόΙῸ δϑουϊηθὰ [δε ἴορα Υἱγ! δ, 
Α.Ὁ. 561 (Τδς. "Απη.᾽ χὶϊ. 43, Ζομῃασζαβ δρυὰ 
Οὕτασννεὶ!, “ ῬΑγΑΌΙε5, γο]. νυ. Ρ. 258). Ομ δἵ 
Αρδηλθᾶ ἴῃ ῬὨγγεία, Α.Ὁ. 53. (Ταοϊζι8, “ Δπη. 
ΧὶΙ. 58). Οπο δῖ 1,δοάϊςοὰ ἴῃ ΡΒγγυρία, Α.Ὁ. 
όο (Τάς. “Απη. χίν. 27). Οπα ἰῃ (δειρδηΐδ, 
Α.Ὁ. 62 οὗ 63 (ἴς. ᾿Απη.᾽ χν. 22; 
“Ναί, Ουξεῖ᾽ νἱ. 1), δἀπὰ οἴμοι ἴῃ [δα 
Ῥτενίουβ Ὑϑῶγ ἴΏ Μδοεάοηϊβδ:Ὺ δηά ΑοἼοδαίᾷ 
(δεηθοδ, ὁ Ναῖ. Ὡυσεῖ νἱ. 11). ϑεηθο, " ἘΡ. 
ΟἹ, ὃ 9, ἴῃ [ῆ6 ΥΕΑΓ Α,Ὁ. 58, ττῖϊε8 :--- πο1168 
Αϑβῖς, φυοῖίεβ Αοδδία υτῦδς ὑπὸ ἰγοιηοσο ο6- 
εἰάογυηΐ ! αυοῖ ορρίἄα ἰῃ ϑγτία, αυοῖ ἰη Μᾶςο- 
ἀουΐα ἀενογαῖδ συηῃῖϊ ὁ Ογργυπὶ αυοῦθ8 υδ8- 
(αν δκο οἰδάοβὶ αυοῖίϊεβ ἰῇ 586 Ῥδρδυβ 

σοστυϊε) ἔγοαιοπίοσ ποῦἱ8 πιιηςδϊ βυηΐ ἴο- 
ἴασυπὶ ὑτοίυπι ἰηιοτίτι5.᾽" ὙὍΤΠο 1140} ὺ οὗ 
]υάοα δηὰ [5 υἱοῦ ἴο φασι βηϊᾶῖκοβ (866 
Οτέσνεῖ!, Δ. ὁ. Ρ. 255) τηδῖκεβ πὶ ργοῦδοὶς [δῖ 
ΒΟΙΏΘ ΤΩΔΥ ἢᾶνα οσουγτοα ΜΠ ΐη [ἢς ῥγεάϊοϊοὰ 
Ρογοά ννδίοἢ ἀγα ποῖ σεοοσάδα ἴῃ Ὠϊϑζοσγ. 

8. ἐδε ὀεηὶππὶηρ 97 “ογγοςυ:.} 1.16 ΓᾺ 11} “ οὗ 
γᾶν]! Ραίϊης " (ὠδίνων). ΤῊΐδ ἱπγᾶρὸ 18 ϑοπιθ- 
Ὀπ|ε5 υϑεὰ ἰη ἴῃς ΟἹ Τοβίδιμοηϊ 5. ΣΡ ἴο 
ΟΧΡΥΘ58 ὑτοδῖ ραδίῃ, 48 ἰῃ ᾿βᾶ. χὶνυ!Ἱ. 6; στ. Υἱ. 
24) ΧΙΪ,. 21, ΧΧῚΪ, 22 (οἴ, τ ἼΠ655. νυ. 3); Ὀυῖ ἴῃ 
[δὲ ργεβεηΐ οἷος [ἴἢ6 ννοσὰ 866πΠὶῚ5 ἴο Ὀ6 6χ- 
ῬΓΕΒΒΙΥ Τμόθεῃ ἴο ἀδηοῖε ἴδε ΙΓ Β-ρϑης5 οὗ 
ἃ ΠΕ ΜοΣ], ἴπς ἀεδῖι οὗ ἴπ6 [Θὐσιβἢ δίδῖς 
δηᾶ ΟΠυγοῖ θείης, 85 ἰξ όσα, ἴ[λς ὈΓΓΒ οὗ [ἢ δ 
Αγ ϑιίίδη Οδυγοῆ. 80 δι. Ραυϊ], εχίεπάϊης ἴῃς 
58Π|6 ἰτηᾶρ6, 84γ5 (οι. Υἱ 1, 22), “ΤῊΘ ννἢο] 
οὐδ οΩ τοδηθίῃ δηὰ ἰγαυδ]εῖ ἢ ἴῃ Ραϑίη ἴος- 
ξεῖθοῦ (συνωδίνει}) ἘΠῸ] πονν.ἢ 

9. Τεη.} 1.6. ἀυγίηρ τἷ8 τἰπη6, ἠοῖ ΔΠἸῸΤ 
ΜΞ, ΤΏς ““δερίηηίηρβ οἵ δοσσζουν"β᾽ ἅΥ6 Τεργε- 
βοηϊεά 85 ἰδϑ σης ἴογ ἃ {ἰπ|Ὸ, ἀυσίηρ ΒΟ ἢ (Ὠς 
Οδηϑύδη Οδυγοῖ 5 θείης συδάυδι!γ ἔοστηθὰ 
ἴῃ [06 τηϊάϑι οὗ ρογβοσυϊτοηθ. δῖ. [κὸ (Χχὶ. 
12) τολκβ [86 {Ππ|Ὲ τῆοσγε αἀθβηϊ εῖγ ὈΥ {86 
ννογὰβ ὀξίογε αἱ! 2δεςε, βΒενσιηρ ἴδ [6 μετ - 
ΒΕσΌ ΟΣ ἅτ ἴο σοσημηθηοε δὲ ἴῃς Ὀδεχίπηΐηρ 
οὗ Ἐὲὲ5 ρεγιοά, Ὀείογε [86 Ὑ εὐδοῦον οὗ τς 
δίψηϑ 51 βδροκοὴ οὐ ἊΑηά [ἢ 5 νν88 δοί: δ } } Ὁ 
[δς ςἄϑε, ἃ5 (6 ῬΟΓΘΟΟΌΙΟΏ5 σΟΠΙΠΊΘηςΘα Ππ- 
τηρϊδίου αὔοσ ἴῆς ὨΔΥ οὗ Ῥοϑηϊεοοβί. Βὸγ 
186 ΔΙΙΠΙπιεπε ἴῃ ἀείδι! οὗ [8 ργορῇεογ, 866 
Αςῖβ ᾿ν. 3,0. 18, 40, ΥἹἱῖ. 59, Υἱ. 3, ΧΙ. Σ, 2, 
χὶν. 19, ΧΥ͂;, 19-24,) ΧχΙϊ. 20, ΧΧΙ͂Υ. Σ, ΧΧΥ. 2, 3. 

“δα1} ἐδεν ἀεἶεν γοω͵ 45..}1 8εὲὲ οἡ ςδ. Χ, 
17. 81. Μασκ δηά 81, ὺ|κὸ σῖτο τῃη6 ἀοίδὶ}5 
οὗ 16 ΡεΕγβοο 0Π8 ΤΟΤΕ τα πυ ΤΟΙ δογε, 83 
81. Μαξβον [δ ἀθπθ θη ἴδ ἕοσζωθγ οσοδϑίοῃ 
οὐ ὙΒΙΟΝ δι πλ ΠΥ σοσὰ5 ΤΟΤΕ σρόΐθη. 

“δα δὲ δαϊεά φῇ αἱ! πα!ο.. ὙὌὙΒουρΒ 
ἀτγεοβϑοὰ αἰσγος ἴο ἴΠ6 Αροϑίϊεβ, [8686 

μδρλε νὴ} ΠΡΗῚ τ ὐἰδούυο ἢ μαμὰ οἔ ἴδιο 
οεἰσγίης νυ] τὰγουρἢ 

ἴ, οὗ ἴῇοδε ψῆο Ἡἰδδ ἀλβει ἱ μὲ : 
ἅγα, τδογεΐοσε, ἢ] 6||δὐ ὉΥ ἴῃς πειοὰ δεῖ 
τοννγαγὰβ (ἢ τ ϑδηβ ἰῃ ζεπογαδὶ (966 Αςῖβ χχυὶ, 
22, δηὰ φοπηρᾶγε ἴῃς ψογάβ οὗ Γδοίζυβ, Απη 
χν. 44: “ (μη δεδηοβ, μὲσ βλυὶτδ ἰηνίδοθ " δπὰ 
“4 ΟΧΙ Δ} }}}5 ΞΌρογϑι πο, ἢ τ Ῥεῖ. ᾿ἴ. 12), 485 
Ὑγ6}} 45 Ὀγ 186 του] ηρν δηὰ ἀείπτηδίίοη οἵ [᾿ς 
ΑΡοδβί]οβ ᾿ποτηϑεῖυο (1 Οοσ. ἱν. 12, 13). ΟἿΟΣ 
ΒολῖΠδη δυΐϊποσβ υ5ὲ ἰλησυάρο 5 γα δῦ ἴο {πΠΑϊ 
οὗ Του, δεε δυεΐοη. ((Νογο, 16), “ϑ}ρ6Γ- 
βι[οηΐθ ἡονα εἴ πιδίοβος," δηὰ Ρ]ηγ (' Ερ.᾽ 
Χ. 97), “ βαρ) α οοἰεεσθηίδ βοωμηὶ.᾽" 
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1Ὺ. Απά τἤδη 5881} πιδηῦ ὃς οἵν- 
ἔεηἀεα, Δπὰ 83}41] ὈεῖγαΥ οπα δῃοῖδευ, 
Δηἀ 514}} ἢδῖθ ομα δποἴδεσζ, 

11 Απά πιδηγ ἔλῖβε ργορμεῖβϑ 58}4]]} 
Γ1536, ἀπά 504} ἀεςεῖνε τηδηγν. 

12 πὰ βθεοδυβαὲ ἱπί4υ Ὑ 88]]} 

10. “4π4 ἐδεπ “0α}} »αν7 ἐς οὔεμάεά.}] ΤῊΣ 
Ῥτεαϊοςίοη ἢονγ ρᾶ5565 Θῃι ΓΟ ἔγοπι τὴ6 
Ὥρτες ἴο (86 (δυγοῖ ἴῃ ρεηοσγα. ΜδῃΥ͂ 
οἱ ἰἴ5 ργοξεϑϑεά τῃθπιῦεῖβ 584}} Ὁ6 οἰεπάεά 
(51.811 βδίυχηδ]ς Ὀεςδυϑε οὗὨ [μ6 ρεγϑεουζίοη, ςΐ. 
Σπι ἘΝ: 41), δηἀ 5114}} 21} ΑΔ ἴτοπὶ [ἢ 6 

“ῥαἐ] δείγ 47 οπὲ αποῖδεγ, ᾿ς 80 Ταςίςυς 
5.γ5 οὗ (ς ΟἸ γι δη5 ἴῃ Νογοΐῖβ Ῥουβθοιίου : 
“ΡΥπηο Τσοητγορίὶ αυὶ ἑδῖοδδηΐυτ, ἀεϊπάς ἰηαϊ- 
εἷο Π]οσιπὶ τι Ὀτυάο ἰηρεη5."--- Αηη.᾽ χν. 44. 
(ΑἸ οσά.) 

11, “11:ΘΦ ΠΡ Νοῖ, 88 ἰη υδῖβε ς, 
ἴ.156 Μοβϑίδῃς, Ὀυϊ ἔδῖϑθ [θδοῃογβ δ οΩΡ ΡΓο- 
ἔεββίπς Ἁγ βιΔῃ5 ; διιςἢ, ἴον ἰμϑίδησε, ἃ5 ἴῃς 
͵υάφιϑβιης ορροηῃεηΐβ οὗ 81. Ραὺ] (Αςῖϑβ χυ. 1; 
1 Οογ. χὶ. 11: Οδὶ. ἱ. 7, νἱ. 12; Οοἱ. ἱἱ. τ6; 
Τίτυ5 1. 10), ἃ5 Ηγιηθηξιβ, ΑἸοχδηάον, δηὰ 
Ῥμιεῖυς (τ Τίπι, ἱ. 2ο; 1 Τί. 1. 17). ΤΟ 
ΔΠΕς τίσ δηὰ [2156 ριΌρῃεῖβ ἀεπουησεά ὉΥ 
8:1. ]οδη (1 [οδη 1ἷ. 18, 22, ἵν΄ 1, 3; 21 [οδη 
7) ῬγοῦδὈ]Υ Ὀοϊοης ἴο ἃ ἰδίου ρογίοά, δῆϊογ (ἢς 
ἀεβίτιςοῖίοη οὗ [Θγιιβδίθπι, νυν οἢ ΤΊΔΥ ΡΟΥΠΔΡ5 
4ἰϑὸ Ὀς (6 οἂ56 ψ ἢ {πὲ [2156 [ΘΔ ἢ οΥ5 ρσὸ- 
ἀϊεϊοὰ ὃν δι. Ρείεγ (2 Ρεῖ, ἰϊ. 1) δῃά ἀεβογιδεοά 
Ὁγ 81. ]υἀ6. 

“ῥα}] ἀεοείυε »ι.η7}] ΤὍΤὨδ οχίοηϊς οὗ [δ ϊ5 
ἀδορρίοη ἰ5 (εϑι δε ΌΥ 5ι. Ρδιιὶ, Ἀοαι. χνὶ, 
18: 1 Τίπι. ᾿ἰϊ. 6; ΤΙ ἱ, 10, 11. 

12. ἱπίφη ἢ 1 ΠἸΟΓΆΙΥ͂ “Δ 6551 655 ἢ 
(ἀνομία). Ὗ,ν ε ᾶ΄ῖὸ πδῖυγα! νυ τεπιϊπάθα οὗ [ἢ ς 
7216 77 Ὁ ἐπίφμγ (τὸ μυστήριον τῆς ἀνομίας), 
24 Ἔδ685. ᾿ϊ. 7, ψϊοΝ τγᾶθ ἀἰγοδαῦ ννοσκίης 
ψεη 8.1. Ῥαὺὶ ντοίς, θυΣϊΣ ψΒΙΟἢ τνὰ8 γοεῖ 
ἴο Ὀ6 τῆοσὸ ΠΥ γενοαϊθὰ. Ὑδμαῖ 4 5ρὶ οὗ 
ἰανν οϑϑησθβϑα πδὰ ρεποείγαϊοα ἰπῖο [6 (ὨἸγσ(Δη 
ΕΒυτγοὴ δἱ ἴἢ15 Ὁπιὲ ἰ5 συ άδηϊ, θοῖῃ ἔγοιῃ [ἢ 6 
Ῥγεβθῆςς οὗ ἔ2]56 τεϑο θα γῆ0 Γοὐεςίοα [Π6 
δΔυῖΠοΣ Υ οὗ οὐ Γογὰ ᾿Δηὰ Ηἰ5 Αροβίϊεβ, δηὰ 
ἔροτι ἴὴε Ἐρίβι]Ὲ οὗ 81. [4π|65, τυτι 6 5 ΓΌΟΙΣ 
7εγυδαίεπὶ ἴο [Θὐννῖ8 ΟΠ γϑιϊδηβ, τ ἰοἢ ἴ65» 
ι|ῆ65 ποῖ ΟἿΪΥ ἴο [6 ῥγενδίθησς οὗ ραυτου δῦ 
δἰη5 (ςἢ. 11. 1, ό, 9, ἰϊϊ. 1ο, 14, 16, ἷν, 2, 3, 4) 8, 
16, ν. 4-6), δυῖ αἶθο ἴο ἴῃς οχίδίοπος οὗ ἃ 
βρίγ οὗ οοπυπιδοίουπηοεδ, ἰτυκίίηρ ἴῃ ἃ ἀοδὰ 
ἴδ δηὰ πορίθοϊ πε σοοὰ νογίβ. Υεῖ (5 
βίδῖο οὗ (Πΐηρβ, ἰπουνὴ Ῥαγί δ! ν Δ] 6] οὐ 
1,οτὰ 5 ῥγεάϊοϊίοη, ςαπηοῖ ὃς τεραγάθα 845 ἐχ- 
μδυδίίης ἰξ; δηὰ [δὲ ἰδῆξυδρε οἵ 8ῖ. Ῥαυ], 
μανίης τεΐίοσεηος ἢο ἀουδί ἴο {5 γΕΤΎ Ρ459- 
ᾶζο, Ροϊπίβ ἴο ἃ ἥππυτε δοὰ δἰ εν τρλιδυν τ 
τορος οὗ ἰδνν οβδπεβϑα δεγεαῖοσ, ἴῃ ΜῺ] 

51. ΜΑΤΤΗΒΕΝν. ΧΧΙΨΝ. [ν. 10---ἴῷ 4. 

δδουπά, τῆς ἶονε οὗἩἨ πΊΔΠΥ 5}|8}} νυᾶχ 
ςοΪά. 

13 Βυῖ ἢς τιδῖ 5388} ἐηάυτε ὑπο 
τῆς επά, τὴς 5ΞΔπ|6 53ἢ4]] θὲ βανεά, 

14 Απά (ἢϊ5 ροβρεὶ οὗ τῆς Κιηράοπι 
8041} Ὀ6 ργεδοῃεὰ ἴῃ ἃ]1} τῆς ννου]α ἔοσ 

βἰξῃβ Ὁ Βο ἢ ῥγεσοοάθα (6 [21] οὗὐ [υδἰ5πὶ 
5.4}} 6 Τορεδϊεὰἃ 85 ργδουῦθοῦβ οὗ [6 ἰδλϑῖ 
ἡυάχηηοηί, 

ἐδὲ ἴστε 977 »ιωηγ Ἐδίμεσ, οὔ 89 πᾶ δ 
(τῶν πολλῶν). ὉΤῈ ψαπογα ΠΥ οὗ ΟἾγὶ5- 
ἐἰδη5, [που ρἢ ποῖ σΌ  ἘΥ οὗ ὀρθῇ ἃ , ΜΙ 
δνὸ ἰοῖ {ποῦ ἤγϑὶ ἴονθ, ἰδιπίθὰ ΟΥ̓ (6 5βρίτΐ 
οὗ ᾿ανν θϑθῆθϑϑ τίς ψουὰ ὑγαυδὶ! ἀγουμὰ 

οτὰ ὑὈοῖ νη ΤΠοὶγ οντη ὈΟΩΥῪ δηὰ ποι, 
[6 ἰοβεππουΥ οὗ [οβερῆυβ δῆονγβ ἴδε υἱΐεῦ 

ἰδυν θϑϑπθβ5 οὐ [ον ]5ἢ δος εἰ ἴῃ [ἢ6 ἰαϑὶ ἀδγ8 
οὗ Ϊεγυβαίεπι, ἔτοπι ἴμο ἰηἤυοηςε οὗ νος ἴΠ6 
Ομ τϑίίδη Ομυσγοὶ Πμδὰ ἢοΐ ἐϑοδρεά. (ὅ66 [δς 
ἰαϑί ποῖς.) 

18. δὲ δαὶ “δα ἐπάμγε πο δὲ ἐπά, 49. 
ΤΠο ἐπα οδῃ μαγάἱγ μεστὰ σηθδη {πε εηὰ οὗ ἴ 6 
7Θν 5} βἰδίε, 5[1}} [655 [6 επὰ οὗ [6 ννογ]ὰ : 
ὯΟΓ οδῃ [Πε βαϊνδίίοη βϑρόοξθη οὗ Ὀὲ υπάετοιοοὰ 
οἵ ἀεἸνοΥΥ ἴτοηὶ [ἢ6 Ρ6Γ]5 οὗ (Π6 ϑίεορε. [Ἢ 
ΤΏΔΥ Ὅς ἴγι!6, 85 [48 Ὀξθη ἰδίοα, [δῖ τὸ 
ΟὨγ βίη 15 κηοννη ἴο παν ρεγιϑῃοά δ τῆς 
ἀεπιγυςζίοη οὗ [Θγυαίοπι, Ὀυΐϊ ἴΠε οοηΐοχὶ ΠΟΤ 
Ροϊηΐβ, ἢοῖ ἴο ποπλίηδὶ (τ ϑιίδηβ, δου ἴο ἴο86 
τνῆο τοϊδίη πον ἢ δηὰ ἴονθ, ννῆθη ἴδοβο οὗἅὨ 
οἴδοῦβ ᾶνς θδθη ἰοβῖ οὐ νναχϑά οοἱά. Ηδ ἔδπδὲ 
5.41} ὁπάυγοα [6 {1|24]15 δηἀ ρΡεογϑεσυτοἢ5 8]- 
Ἰοϊιδὰ ἴο πἰπὶ υῃ}}} [ΠΟῪ 5}4}} σοπὶς ἴο Ὧπ οπά, 
εἰπὸν ἴῃ {Ππεπηϑεῖνεβ οὐ ΟΥ̓ Π]5 οὐντ ἀεδίῃ, 582}} 
Τεςεῖνο εἴθ ΓΔ] 1Ππ ῳἰη {πε νου] ἴο σοσλθ. ((ἢ, 
Ματῖ χ. 30. 

14. ἐῤὲς σορρεί 9. δὲ ἀἰπσάο»". ΒΥ ἐδὶς 
ξο:ρῥεὶ 15 τηϑδηΐ ἴμε Οοϑρεὶ οοπιπλοα ἴο [Π6 
ΑΡροβίϊεβ, ἀπά οἡ δοοουηΐ οὔ Ὡς ἢ [ΒΕΥ πνου]ὰ 
ΒΕ ΠΡ ρογϑεουϊίοη. . ΤῊΪΒ ψόβροὶ 51|2}} Ὀ6 
ΡῬτγοδοδβοάὰ ποιν ῇῃοίδησϊηρ τἴἢ6 χίϑα οὗ [2]836 
ἴοδοῃοῖα (Ποὺ ΨΜΜ11 ῥγεοᾶσῃ ἃποῖμοῦ Ι, 
Οἵ!. ἱ. 6) δηά [ἢ οοἸάηο55 οὗ [Π6 πιδηγ. ἔοι 
(86 εχργοϑϑίοῃ ψουρεὶ 9} ἐδὲ ἀίηρ ον, 566. οἱ 
ςἢ. ἷν. 23. 

σ“δαἱ] δὲ ῥγεαοβεά ἐπ α]} δε «υογ] 4 Το ἃ 
Ῥατίδὶ εχίθπὶ (18 ρυθαϊςτοπ τοδῪ Ὀς6 5δὰ ἴο 
αν Ὀδόη ΟΠ] Ὀεΐογο {πε ἀεπίγιςτίἊοη οὗ 
]ετυβαίομι, ἴῃς ἀϊδεϊηςτίοη Ὀεΐννεοη [ονν δηὰ 
ΟΑΏΠ]ς μανίης Ὀδοη τοπιουθ, δηά ἴΠ6 βορὰ 
ΘΟ 85 ἰΐ ννεσα ἴῃ 8 δοϊὰ τεςορηίϊβοά ἃς οο- 
οχίθησινα ἢ (ἢ 6 νῃοΐο νου], τπουρῆ ποΐ 
ἰπ ΘΟΥΟΙῪ μοπίοη οὗ τπλί [6] ά. τε εὐονὶά 
(ἡ οἰκουμένη) τηυκὶ ογα Ὅ6 υπάογεϊοοά οὗ 
ἴπο τ δος δαῦῖδ, 45 ἱποϊυάϊηρ αὐ παῤίος. ἴῃ 
119 δοῆδε οὔγ ἴ,ογὰ οομημιδηάβ Ηἰ Αροϑίὶοβ 
ἴο δδοῖ 41} πδί!οηβ (Ἂἢ. χχν]. 19), δπάὰ 8ι. 
Ῥαυ] δρεᾶκβ οὔ ἴδε Οοβρεὶ 85 μβαυΐϊηρ ξοπε οὐϊ 
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15 ἾΝΒεη γε {δεγείογε 3}4]1 8ες 9 Μαιὰς 53. 

(ἢ δροπιχίπαείοη οὗ ἀεϑβοϊδιίοη, δροίκεω ἦτ 

ν. 15. 

ἃ ὙΨιΥΠ688 το 81] πδιϊοηβ ; δηά [ἤθη 
801} τῆς. δῃμὰ σοπΊδ. 

ἱπἴο 8}1} (δε φασί (Ἀ οπὶ. χ. 18), ἃ85 θοίης ὑγθ- 
βεηΐ (παρόντος) ἴῃ 411] [6 τνου]ὰ (ἐν παντὶ 
τῷ κόσμῳ), ἀηιὰ 85 μανίην θεέ ργεδομεὰ ἴῃ 
ἴῃς Πολγηρ οὗ ΘΥΕΙΎ οτεαΐυγο ΒΟ Ὦ 5 ὉΠ ῸΟΓ 
μοάνθη (ἐν πάσῃ κτίσει τῇ ὑπὸ τὸν οὐρανόν), 
(οϊ. ,. 6, 21. ὙὟεῖ (ὃς 14] παΐυγε οὗ 
1815 ΠΙΙΒΙπηθηΐ ροϊηΐς ἴο ἃ ἰδῖοσ. δηά ἍἸΠΟΥ 
ΔΟΟΟΙΡ 5ῃπηθης Ὠογοαοσ, θη ἴῃς Οοβροὶ 
δ8[)4}} Ὀ6 δοϊυ δ! ργεδοποὰ ἴο ἴῃς ψΠο]ς ἡπτου]ά, 
Ὀεΐοτε [86 οῃὰ οἵ 8}} [πη 5. 

156. εη γε ἐδεγεζογε, Ὁ ὍΤΠΟ νογὰ 
ἐδεγεέζογε ΤΑΔΥ͂ ῬΕΥὮΔΡ5 δ6 δεβὲ υῃάδεγβίοοά 45 
ἀἰγεςγ ἰακίηρ ὑνΡ ἴΠς ἢγϑῖ ᾳφυεκιίοη δϑκοά ἴῃ 
γοῖβα 4) ψὩϊςἢ Παά ἈΠΠοΤΟ Ὀδθη ΟἿΪΥῪ ἰηάϊ- 
ΤΟΟΙΥ τουςπῃοὰ ὕροη. Ουγ [οτὰ παάὰ ὕτε- 
νἱοιιδίγ ἰοΪὰ Η:5 ἀϊεοῖρ!ε8 νμδί γεγε ποῖ ἴο 
Ὀ6 τοραγάδα 458 ἱπητηθάϊδίο Ῥγορηοβίοβ οὗ [Π6 
ἐσδίγυςοη οὗὨ [6γυδϑαίοτῃ ἀπ ἢ τῆς ΤΈΡΡΙΟ 
υδίην, ΒονΕΥΟΥ, ἰη ἴῃς ἰδίου ραστὶ οἵ Ἦϊ5 
ἀἀἰοϑοτρίοη (ΛΟ Γ568 190-14}, οσάβ ψ ϊςἢ Πᾶν 
ἃ ΣΙ ΠΟΥ δρρ!!ςδίοη ἴο ἴἢ6 ΔηἘ γΡ6, ἴδ οηά 
οὔτε νοῦ]. Ης πον ὑγοοθδάβ ἴο τηοπίοη 
[πὸ ἀϊτοςξ 5ίγζῃ οὗ (᾿ς ΖΌΣΙΩΟΙ ονθηῖ, δὰ τὸ- 
Βπ|658 ἴῃ 6 Β6σοη ΡΟΙΒΟΏ 85 βρεδκίηρ οὗ [Ππρ8 
ΜὨΙΟΝ τεῦ ἴο ΠάΡΡρο ἀυγίηρς ἴῃς οχί βίης 
εεηεγδίίοῃ, δηά ἴῃ (ῃς [{{π{Ἰπ|6 οὗ βοπιε δἱ ἰδαϑὲ 
διηοηρ Ηἰ5 Ὠραγοτβ. 

δὲ αδονηπαίοη 97 ἀρεοίαιοη.) δῖ, Τυκο 
δυϊδετιε5 “Δ ΠΘη γὲὺ 5}4}} 866 .7]εγμαίδηε 
εογηρασεα «υἱ!δ αγ»εἶε:,7 ΜὮΪΟὮ ΤῊΔῪ ῬΓΟΌΔΟΪΥ 
Ὀς τεραγάδά 45 ἃ ραγδρῆγαθε, ἰηϊεη θά ἴο ἐχ- 
γἰδίη ἴο Οδηῖϊο τοδάθυβ ἴπὸ τηθδηΐηρ (οΥ 
ταῖμεγ ἴῃς τηοάς οὗ ἔιΠ] γε η) οὗὨ [ἢ ΟὈβοῦγα 
ΡΓΟΡΆΟΩΥ͂ οὗ Πϑ.δηΐϊεὶ. Τδο οσιχίηδὶ εχργεββίοη 
ΕΓ6 (τὸ βδέλυγμα τῆς ἐρημώσεως) Ο(ΟΙΓΒ 
(ἢ ΟἿΪγΥ ἃ ἰεῖα γαγϊδίίοη Ὀεΐνεεη [δ 6 Ρ]ι." 
ταὶ δης {ΠῸ 8ϊηριαγ) ἰπ γος ρδβϑϑαροϑ οὗ ἴΠ6 
1,(ΧΧ {γδηβίδιίοη οὗ [ϑδηΐϊοὶ (ἰχ. 27, Χὶ. 31) 
χί!. 11). [ἢ (ἢ βεςοῃά οὗ ἴΠ6956, δΔηἀ ρογμΔΡρ8 
ἴη [πὸ τηϊγὰ, πὶ τείθτϑ ἴο ἴδε ροϊ]υϊοη οὗ (ἢς 
Τερὶς ΕΥ̓ Δηϊοςδυ ΕΡΙΡμδηθβ, δηὰ 15 1η- 
τορσοίοά ἰἢ τ Μδος. Ϊ. ς4, 59 οὗ {86 Ἰἀο]δίτοι!β 
ΔΙΊΔΥ δεῖ ῈρΡ ἴποτο. ὙῸ ἢἤγσϑί ράϑϑαρο ἰὴ Ὠ δηϊοὶ 
οἰθαΥῪ τοΐογϑ ἴο βοπηοιπίης νης ἢ 15 ἴο ἔθ] ονν 
ἴδ6 οογμηΐηρς δηά ἀθδῖῃ οἵ {πὸ Μεϑϑβίδῃ, ἰ. 6. ἴο 
βοιιει πίηρ οοηηοοῖοα ἢ [6 ἀοοιγυςίίοη οὗὨ 
]εγυδαίδλ Ὁγ [6 Ἐοπιδηῆβ. ἔσοηι [Ὀβερῆυ8 
(΄ Δηΐ χ. 11, 8.7) ἴἴ δϑοπὶβ ἴο αν δεεη (ἢ 6 
θεἰϊεῖ οὗ (86 [ὁνν8 τὲ Πδηϊεὶ ἑογεϊοϊὰ [ἢ ς 
Βοιβδὴ ἀσϑβοϊδοη, 45 γιὲ }}] δ5 [ῃδὲ ΟΥ̓ Απίὶο- 
οἢυδ. ὙΠΟ οσγίρίηδι ἰὴ δῃ. ἰχ. 27 ΤΊΔΥ δ 
ἔλογε ΠΠΕΓΑΙΠΥ͂ ἐγαηβίδιεά, “ς Απά ὕροη ἴδε ρίῃ- 
πδςο]θ οὗ δοοπιϊηδίίοηβ ἃ ἀδϑοϊδίιοη." (866 
Ηεπρφπίθηθοετρ, " Ο γί βίο]. 1]. 168, Ες. Ὑτ, 
δῃὰ ῬιυδεΥ οὐ Ὁ δηϊοὶ, Ὁ. 18ς.) Τῆυδ τϑη- 
ἀογοά, ἰἴ βθεβ ἴο γεῖοσ ἴο λῃὴ δδοπιϊηδίίοη ἴο 
6 Ριιηϊϑῃεαὰ ὈὉΥ ἀοδοϊαιίοη. 80 {π6 ᾿ο] 5Ξεῖ 
υρ ἰη τς Τεμρὶς ὈΥ̓ Μδηδϑβθὴ Ἰοὰ ἴο {"ς 

ἀεπιγιοϊίοη οἵ πε ἔγεὶ Τερὶςε (1 Κίηρϑ χχί, 
7-τ.5), ἀπά [Π6 παπὶὸ ΤΊΔΥ ἴ}8 ἢανε Ὀδδη ἃρ- 
Ῥ]Ιοὰ ἴο ἴδε Ἰάοἱ] οὗ Απέοςδι, [λουχῇ (η τς 
᾿ςλ536 οὗ (ἢς ἰαζεοσ, [ῃς δςῖ οὗ ἃ ἔοτείξη {γτδηῖ, 
τπουρὰ δ5ϑἰϑῖοαὰ ὉΥ [Θν 5} ἀροσβίδίεϑ) ἴῃς ἀε80- 
ἰλίίοη ἀϊά ποῖ φῬγοςθοά ἴο υἱΐζεσ ἀδϑυςϊοη. 
(αὐ, Ηδεηρβίοηδεγς, “ ΟὨΒΓίβ(ο].᾽ 11], 172-177, 
Βηρς. ΤΥ.) Βο]]ονίης (15 οἰυθ, να βῃου)ὰ 
ὨδῖΌΓΑΙΥ υηάεγοίδηά ἴπΠ6 ῥγεβοηΐ ρᾶβδαρε 85 
παρ γἱὴρ βοός ροϊ]υξίοη οὗ ἴπ6 Τειρὶς ὉΥ͂ 
[6 ἦα ἴο Ὀ6 Ρυῃβῃθα ὈΥ [18 ἀεϑίγυςζίου δ 
1ῃ6 ἢδηά8 οὗ ἴπ6 Ἀοπιδῆ8. Τῆς ρο]]υξίοη μ85 
θέε νὰ στεδῖ ργοῦδὈ ΠΥ ἰΔεπεποὰ νυν (ἢ ς 
αἴτος 65 σοιηπμοα ἴῃ ἴῃ Τερὶς ὈΥ ἴἢς 
Ζεβϊοῖβ, ραγιου αγ!Ὺ {πεῖν δείζυγε οὗ [ἢ ΗΟΙΥ 
Ρίδοε ἂπὰ ργοίΐδῃε ρογίοιτηδηοε οὗ 5δογῆςα5 
([Ὀβορδι5, " Β. 1. ὄ ἵν. 3, δ 6-8), δηά [Π6 πιυγάσογα 
Τοοπιπ οὶ ἰη ἴῃς Τεπιρίε (ἐδίά, ἵν. 5, 8 2). 
]΄οϑερδυϑ Πἰπιϑοὶ (΄ Β. }.᾽ 1ν. 6,81: ςἔ, νἱ. 2,8 1) 
δροᾶκβ οὗ ἴπε οοπάυςϊ οὗ [Π686 ΖοΔ]οί5 85 ἰῇ 6 
ΙΒ πιοηΐ οἔδη δηοίθηϊ βαγίην, [παῖ [6 Τοιαρὶς 
νου] δὲ ἀοδιτογοὰ τῆ θη ἴἃ Πδἀ ὕδεη ροϊ!υϊεοὰ 
Ὁγ ἴθ [εἐτνϑ [ποπΊβεῖνεβ ; δηὰ 1 ἰβ8 δ Ἰδσδϑί ργο- 
ὈΑΌΪ6 (Παἱ (πε ρτεάϊςξοη Ὠοτε βροκθϑη οὗ 5 [86 
ΝΕΤΎ ῬΓΟΡΒΕΟΥ οὗ Ἰλαπίεὶ. ((ξ. Ηεηρβίεπθεγε 
οπ ἴδ6 βοηνποηθ88 οὗ Πδηϊοὶ, Ὁ. 21: ς, Επξ. 
ΤΥ. ϑ86ε ΑἸοτά δηὰ ϑνογάβννουί οὐ {Π|5 
Ρίαςς, δηά Ηεηρπίοηδεγς, ΟΠ ΓΙβίοὶ. ᾿. 1.81.) 
1 τ}6 ἀϑονθ ἱπιεσργείδοῃ ὃ6 δάορίεοά, {Π6 

ῬΑΓΔ116ἱ ἐχργεββίοη οὗ 51. υκὸ 5 ποῖ ἀἰῆςυ]ς 
ἴο οχρἰδίη. Ηδς ᾿οοπῆῃοϑ ἢΪ5 ἰηἰογργείδίοη ἴο 
[ἢ Ἰαῖοσ ρατί οὗ ἴδ Ξίζῃ, [ἢ ς ἀεηοίαέίοη, δὰ 
βροδκβ8 οὗἉ τῇς ἀνεηρίπρ διτηΐθβ οὗ Ἀοηθ 85 
βῃονίης ἴπδί (ἢς ἀεΞοϊδίίοη οὗ [Θγυβαίεπὶ 18 
ηἰρῇ. 
ὅγε δῦονες ἱπιουργείδιίίοη βδθοῖ5 Οὐ πε 

ψνῇο]Ὲ ἴο 6 ἴπ6 πιοϑσὲ ργοῦδοϊς, δηὰ [86 πλοϑῖ 
ςοῃϑίϑίοπί ἢ τς παίυγαὶ πιθδηϊηρ οὗἉ δὲ δοίν 
2ίαεε. Βυῖ Μτ. Οτέϑνεὶ! (’ ῬαγδΌΪ68, νυ. 118, 
“ε4.) ἀύυδθ8 ἢ τὰς ᾿οατπίης δηὰ 801} 
ἴῃ βιυρροτί οὗ [6 πηοῖὰ υϑυ] ἱηϊεγρτοίδείοη, 
ΜΏΙΟΝ ἰάεπβεβ της δροπιϊηδίίοη νυ (Π6 
ολρίοα οὗ τὸ Ἐοπιδη διτηΐοβ δηςίγοϊ ηρ ἴδ6 
οἰἴγ. Ηες οοπείαογϑ 1ῃ6 ῬγΟΡΏΘΟΥ 85 δ 6]1οἀ 
αἱ ἴδε ἢτβὲ βίεχε οἵ [Ὄγυβαίθηι Ὁ Οεβίβ 
ΟἌΔ]1υ.8, Α.Ὁ. 66. Η!5 τειλδυκβ ἅτε νν6}} ννοστἢ 
διυάγίης, τδουρῇ [15 ἰηϊογργείδιου δεειβ 
ΒΑγάϊγ 80 ἢ ἶε 45 [μαΐϊ σίνθη δῦουβ. 

ἐπ δὲ δοῖ βἰαεε. ΤῊ5 ἜΧρΊ βϑίοη 15 ϑ0116- 
Ἐἰπλο5 Γ ἴῃς ΤΕΙΡΙ6 ἰῃ ΚΕΏΘΓΑΙ (566 
Αεῖϑ χχὶ. 28), θυζ μοθτε ἰΐ ΔΔΥ ΡγοΟΌΔΟΙΥ ὃς υη- 
ἀετϑιοοά οἵ ες ΗΟΙΪΥ ΡΊδοθ, ὈΓΟΡΕΣΙΥ 850 οδ]εά 
(σκηνὴ . « « . ἥτις λέγεται ἅγια, Ἡεὔτ. ἷχ. 
Δ δε ουΐρῦ βαποίυδιγ. ((ἔ. χοά. χχνὶ. 13.) 
Ἐογ [Π||5, δοοοτάϊην ἴο [Ὀβερῆυϑ (' Β. 7. ἵν. 3, 
6), νγἃ58 ῬΓΟΙΖΠΟΙΪΥ οσουρ!οα ὉΥ ἴδε Ζοδὶοίβ, 
Ηἰβ8 νψογὰς ἄγε σγειλλγκδῦϊα :ιξέχρι τῶν εἰς ἀν- 
θρώπους ὑπερεμπλησθέντες ἀδικημάτων ἐπὶ τὸ 
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τῆς ΠΟΙΥ ρΐδος, (γγοβο τεδάσςιι, ἰεῖ 
ἢϊπὶ υπαεγβιδηά :}) 

16 Τ θη ἰες τοδὶ ψννῆϊο ἢ Ὀ6 ἴῃ 
]υάκε ες ἱπῖο ἴῃε πηουηίλίῃϑ8 : 

17 ἴ,εῖ Ηἰπὶ ψἢϊςἢ ἰδ οη ἴδε Βουβε- 
[ΟΡ ποῖ οοῃα ἀονγῃ ἴο ἴδε δηγιηϊηρ 
οι οὗ Πὶ8 ἤοιι6 : 

18 Νείζδον ἰοῖ αὶ νν Ὡς ἢ ἰβ8 ἴπ (ἢ 6 
δεϊά τοϊυγῃ θάςοκ ἴο τᾶκε 5 ο]οῖἢ 68.΄ 

θεῖον μετήνεγκαν τὴν ὕβριν, καὶ μεμιασμένοες 
τοῖς ποσὶ παρήεσαν εἰς τὸ ἅγιον. 81. ΜΑΙ ι.968 
τῆς 1655 ἀεβηϊΐα ἐχργοβϑίοη, “απάπῷ «υδέγε 
ἐΐ οὠσδέ ποῖ, ὙὨΟΝ ΡΥΟΌΔΟΪ γτεργεβεηῖ ἴῃ6 
ἸνοΓαὰβ συλ! υϑοά, δηὰ το ἀτὸ ἰπῖοσ-: 
γγεϊοά ὃγ δι. Μαζζδεν. 

«υδοο γεαάεί δ, ἰε δί»ι ὠπάεγσαπά.} [πὶ ἴδ 6 
αὔϑοιιοα οὗ ἃ}} Μ5 δυϊπουῦ ἴον ἴπ6 ομμββίοη 

88 ἰουηπά 5 ὙΑΥ ἰηἴο ἴῃς ἴεχὶ, Βεῆρεὶ 
τεχατὰς τἴῃδηὶ 85 ἃ ραγεηῖε515 ἰηϑεγῖδα Ὁγ 8, 
Μαῖζῖμονν πἰπηβοὶῖ (45 ννεὶ] 25 ΟΥ̓ 8ῖ. Μαγκὺ) ἴο 
ὙΨΆΓΙ (ΠΟΙΓ ἤἢγϑὶ σοδάθιβ ἴο Ῥγορᾶγο ΦῸΓ [πὸ 
Ἐπι6 οὗ ἢϊσπι---ἃ νἱενν ν Ὠ]οἢ 5 ἐο]]οννοὰ Ὀγ 
Κυίηοεϊ, ΟἸβηδυβεοη, Μεγογ, δὰ οἴμοσβ. ΤΉ 
εἰρϑβ εὐφρωσος 1 δάἀορίοά, νν»}}} γη5ἢ ἃ στουπά 
ἔον ἀχίης 186 ἀδίο οὗ Ὀοϊδ σοβρεὶβ Ὀείογε (Π6 
ἀεπιτυςίοη οἵ [οππιϑαίοιῃ ; Ὀυϊ ιἴ 566 18 τηοτα 
Ριοῦδδιο [π4ὲ [Π6 νογὰβ ἄγ ρατὶ οὗ οὖγ [,ογὰ 8 
Οὐ αἰδοοιγϑο, δπὰ ἄγ ἰηϊοηάοα ἴο ς8}} ἰῃ δ 
διϊεηϊοη οὗ Η15 ΒοΆγοΙΒ ἴο [μα ὈοΟΙ οὗ Ὠ δηϊοεὶ. 
Οομρασε {πὸ τνογὰβ οὗ ἴῃς δηρεὶ ἴο ζΔη16] 
δἰ πι56} (ἰχ. 25), “ Κηον τποτγείοσε, δηὰ υηάογ- 
σἰδηά," ΤὍΠ18 οχρίδηδίίοῃ ἰ5 ποὶ ἱηναϊ ἀδλιοὰ 
ὄυθη ἵ νὸ αἷἰονν [πλὶ 186 Ἔἐχργεβϑα σείεγεηοο ἴο 
᾿δηΐοὶ 18 ποῖ ρατί οἵ ἴΒ6 σοηυΐης ἰοχί οὗ 81. 
Μασκ, βίπος ἴδ τηοηίοη οὗ “ἴΠ6 δϑοχηϊηδίοη 
οἵ ἀεϑοϊαίίοη " ποοσββαγ ]Υ ἰΠ10}165 δὴ 4] 15] 00 
ἴο Τδηϊεὶ, ἐνθη ἰξ ἐμαὶ ῥγορ ιεῖ 15 ποῖ οἰϊοὰ ὉΥῪ 
Ὡδιη. 

16. ἐεὲ ἐδενε «υδίεν δὲ ἱπ ὕωάκα 3.6.1] ΤΏ 
ὀχῃοσγίδίοη ἴο Πιρδς 15 ρίνεη ἴο ἴῆοϑε ἴῃ 1ῃ6 
δ αοοπὶ σΟΙΠΓΓΥ 45 νγο] 45 ἰὼ ἴδοϑθε ἴῃ [ἢ6 

ἮΥ (νεῖβα 17). Α8 τοραγάὰβ ἴ86 ἰδίϊοσγ, πὶ 
τὶ [ΠΟΥ 5ῃου!ὰ νὰ] 

τοτηϑεῖνεβ οὗ ἴπῸὸὶ ναγηΐηρ Ὀείογε ἴμ6 δηδὶ 
ἰηνεπίπιοηϊ οὗ ἴδ ΟΥ̓ πιδά δ Ἔϑοᾶρε ἱπηροβδὉ}6. 
ΤὨῖ8 οοπάϊποη 15 αυϊῖς σοιῃρδί]ς νυ [86 
ὀχρίδηδίίοη οὗἩ ἴπὸ δοιηϊπαϊίοη οὗ ἀεβοϊδίΐοη 
εἰνεῃ δῦονθ. Εοσ ἴδε ροϊ]υΐοη τεοογάθα ΌΥ 
]οβερδα (' Β. ]. ἵν. 3, 6-8) οσουττοὰ θεΐϊπτεεη 
(ἢς ἤγϑοῖ ἱηνεσιπηεηΐ οὗ (Πε ΠΥ ὉΥ (οβίυ8, Α.Ὁ. 
66 (“ Β. 1. ὄ.. το, ὶ 4), ἀπά [ἴ5 πδ} ἱηνεφίπηθηΐ 
Ἴ ἴυ5, Α.Ὁ. 70 ((Β. 1 ν- 12, 82; Τὰς. 
“Ηἰδῖ ν᾿ 1). 1οσίη (( Γδϑα ϑδογὶ, Ρ. 348) 
Ρίδοοϑ ἃ ἰῆ Α.Ὁ. 65. δυσίηρς ἴῃε ἱπίετναδὶ 
ὙΠΙΓἢ (ΟἸοννεὰ (ἢ6 τετεδί οὗ (εϑίυ5 ἴῃ ΑΥ 
οὗ ἐϑοᾶρε [ΤῸπὶ ἴῃς ΟΥ̓ νγᾶ5 ορεῆ. 

51. ΜΑΤΤΗΕ. ΧΧΙΝ. 

Ρλα. 9. οὗ Ὀγ “])ληΐεὶ τῇς ργορδεῖ, ϑιαπὰ ἴῃ 

[ν. 16---2:. 

Ι9 ἀπά νοὲἊ υπίο {πεπὶ τπᾶῖ ἃς 
Μ ἢ ΤΠΠα,, Δπὰ το ἴδει τῃδὶ ρὶνε 
δυο Κ ἱπ (Πο86 ἀδγϑ! 

20 Βυϊῖ ῥΓΑ γε (πδῖ γοῦν Ηϊρης ὃς 
ποῖ ἰῃ ἴῃς ψγἱηῖεῖ, πεῖ εν οὐ τῆς 84Ὁ- 
ὈΔἢ ἀΔγ: 

21 ἔογ τῇδῃ 5}41]1] Ὀςε ρτεδὲ τδι- 
ἰλιίοη, βϑσἢ 248 νγᾶβ ποῖ κίπος τῆς 
Ὀερίηπίπρ οὗἩ τῆς νοι] ἴο τἢ}8 τἴπλε, 
ΠΟ, ΠΟΓ Ἔν εῖ 8}4]] Ὀς. 

ἑπίο ἐδὲ »πορραα. ΤΉΪΒ Ἔχργοϑβϑίοη τιμῆς 
αι γὶγ ἱπεοϊυάο ἴδς δΒίργηξς οὗ ἴδς ΟΠ δης ἴο 
Ρε]ὰ (Ευδεῦ. “Η. ΒΕ. 1. 5; Ἐρίρμδηίυβ, 
“Ἡξτ. χχίχ. ς. 7). Τᾷῶςε 5ιἴς οὗἩ [{15 οἴ ἢδ8 
Ὀεοη ἰθεηθιβεά ὉΥ ἘἈοδίηϑοῃ (“ 1,δΔίεσς Ἀς- 
ΒΟΔΓΟΒΟ5,᾽ Ρ. 320; οἷ, ϑΔῃ!ΕΥ, " ϑίηδλὶ πὰ Ρδϊο5- 
ὕης, Ρ. 330) ψῖ ἴδε τυΐηδ οὗ Εδῃ!:}, ἀπιοπρ 
[δρ 1}}4 οὗ Οἰϊεαά, δηὰ (Πς τοδὰ ἴο ἰΐ ἔγοπὶ 
0 ἐπὶ ἸΔῪ δοῖοβδ {86 ςπιδίη οὗ 81}}8 τς ἢ 

τς ννεβίεσῃ Ὀθουπάλιγ οὗ ἴῃς »ἱδίη οὗ 
Ἰογάδῃη. Ερίρηδηΐυϑ, 1, ς.) βϑρεᾶκϑβ οὗ ἴῃς Βχῃς 
ἴο Ῥε 18 ἃ5 δανίηρς Ὀδθη σοπηπιαηἀοὰ Ὁγ ΟΠ γίϑὶ 
Ὠἰ 56] Ὁ, Δη ἃ ΔΡρΑΓΘΠΓΥ ρῥἷδοαβ 11 παῤ! Ὀεΐοτε 
πε 5ίεζε οὗ Ϊεγυβαίεα, ((ἔ, ες Με. εἴ 
Ῥοηά, ς. 15.) Βυϊ Εὐυδεδῖιδ δοκῇ [πὸ ολυ.86 
οἔ 1δε ΠδΙρμ ἴο ἃ τενεϊδίίοῃ (κατά τινα χρησ- 
μὸν δι’ ἀποκαλύψεως) ξίνοῃ ἴο ϑοϊῃ ἀἰἸβι1η- 
ξυ βῃθα πιετλῦοῦβ οὗ ἴης ΟἤυγοΣ δῖ [ογυδδίθμι, 
ἃπα ΔΡΡΑΓΟΠΕΥ οἷδοεβ ἃ θεΐογε [6 ννᾶγ. 

17. ποῖ εο»ε ἀοαυ".}] Τὶ 8895 Ὀδδη νᾶ- 
ΥἹΟΟΒΙΥ ἱπίογργείθα, οἵ μαϑϑίηρ οὐδὺ ἴῃ6 ἢδί 
τΟΟῦβ ἔγοπι ἢοιϑε ἴο Βουβε, πὰ 50 ἴο {86 (ΟΥ̓ 
νν2}15, οὐ οὗ ἀσβοἌεηάϊηρ ὈΥ ἴῃς ουϊδῖς νου 
Θπίοτιησ ἴῃ6 ἤουϑ6. Βυΐ [π686 πκίηιίς ἐχ- 
Ρἰδηδίίοηϑ ϑεοῖῃ ὑπο λ]]ο ἔοσ. ΤῊς τλοδηϊη 
οἵ ἴῃς ργεςερί ἰ8 βιΠΊΡῚῪ (Παὶ [ΠΟῪ βῃουά ἢδς 
ἴον {εὶς ἰἰνεβ, ἰδκίηρς 0 τπουσῆς οὗ (ποεῖν 
ξοοάϑ ἴῃ ἴδ Βοιυβο. 

20. πείεδεν οὐ 1δὲ ταὐδα!δ ἀ47.} ἴΐ ἰ5 ροβ- 
δἰ]ς [δῖ ΤΏΔΩΥ [ον δ ΟΠ γΊΞΌΔΠ8 τς ἔδεὶ 
ἃ βοζυρὶς δἱ ἰουγηογίης ἴο Δὴγ αἰδίδηοες οὐ 
186 (8εε οὔ οἷ. χχ, 34), ἰδουσῇ ΟὐΓ 
1,οτὰ δ ννογὰβ Ἵδηηοΐ ὃς υπὰς 88 8Δ}. 0“ 
«ἰοπίης δι ςὴ 4 ἔδεϊϊηρ. Βυῖ (ὃς ψΟγβ ΤΔΥ 
θὲ υπάεγϑιοοα 8458 ῥγϊηςῖ Δ} τείεγτίηρ ἴο ἴῃς 
οχΐοσῃδὶ πηρεάιπηεηῖ το του ἃ ἰπάοσ ἃ 
Βίχινε οὐ [6 ϑαῦῦδι ἤοσὶ ἴθς ΟΠ ΌΪ Υ οὗ 
ῬΓΟΟΌΣΙΩΣ ΠιδᾶΠ5 ΟΥ δ5εἰδίδηοε ἴτοπι οἴ οῦβ. 
Οἔ Ὁγ. Η ββεγ β " Βατηρίοη 1“ εοζυγεδβ, [μεςξ, 
γ. ἢ. 174: “1 ἃ πλῦοη {κὸ {πδί οὗ [δ6 
]ονβ, ἰθ δῖοι τῆς Βοΐοη οὗἁ ἔδο " δα δι- 
ἐἰλγ᾽5 ἸΟΌΓΠΟΥ ᾽ ργουδ δὰ οχίοηβίνοϊυ, ἰδ νγὰ8 ἢῸ 
ἀουδέ σοπείἀοτοὰ ννυγοηρ ἴο δ59|5ὲ (ἢ [Σανο]ϊοσ, 
Βονγουοῦ ὑγρεηϊ ἢ 5 ἴῃ Β5 τηονοπηεηῖδ 
οη ἴπε ϑαδθδίῃ-ἀδυ. Α1} ροββίθ!6 ἱπιρδαϊπηθηῖβ, 
(Πογοίοσο, νου]Ἱὰ 6 [συν ἴῃ [6 νγὰῦ οἵ ἴΠ6 
ἔαριεἶνε5. ΕΥ̓͂ ἴοϑε 0 ψεγὰ 51} 1.8 [Ὁ Σ 
ἴδε διιρροδεὰ σεαυϊγοσηθηῖδ οὔ δε ἰδνν.᾽ 

41. ον {δεν «“ὁαἱ ὁὲ τεαὶ ἐγὶδιι αεοε, (σ"..} 



4“ Ἰζατε 
21. 
ἴμιϊεα σ7. 
23. 

5 Ποθ6 ἀλ 

ν. 22--24.] 

22 Απά εἜχοερὲ τποϑε ἀδγ8 8ῃοιυ]ά 
δε β8ῃοιῖεηβά, τῆεγε 8ῆοι)]ά πο β65ἢ 
θεὲ β8βανεὰ : δυῖ ἔογ τῆς οἰθςς᾿β βᾶκε 

801] Ὀς 8ῃοτιδηδά. 
223 “Ἴδη ἰξ ΔΩΥ πιδῃ 5121] βΑῪ 

ΤΊς ψογὰβ οὗ Π δηϊεῖ χίϊ, τ τεϊδίδηχ, ἰὰ ἐδς 
ἢχσϑϊ ἰπδίδηςς, ἴο ἴῃ6 Ρεσβϑεουοω οὗ ἴδε [εννβ 
ὈΥ Αηθοςδιυ5 ΕΡ᾿ρθδηεβ, ἃγὰ Βεγα δρρὶ θὰ ἴο 
τῆς ἀεδισιςίοη οὗ ἴδε ος ονεηΐ 
θείης τγρίοδὶ οὗ ἴδε οἴποσ. ΑἸδσὰ ᾳυοῖεβ 
ἴῃς δἰπυῖΐαν ἰδησυᾶσε οὗ [οδδρῆυδ δῆῖοσ 1ῃ6 
ενοπί (' Β. ].᾽ Ρσοίξῃι. ὃ 4): τὰ γοῦν πάντων 
ἀπ᾽ αἰῶνος ἀτυχήματα πρὸς τὰ Ἰουδαίων ἡττᾶσ- 
θαί μοι δοκεῖ κατὰ σύγκρισιν. 

22. μπΐοος δου ἀαγ: «δοιίαῖ ἀξ πῤαάῤήρίο 
δῖ, Μαγκ᾿β ἰδησιάρο, “ ὀχοορὶ ἴδ 1 ογὰ 
διοσίοεμοά [ποθ ἀδΥ8," δχρύεββεβ ψνϑδὶ ϑὅί. 
Μεαῖίβονν ̓β ἱπιρ ϊε5, (δαὶ τῆς οεἰγουσηπίδηςοβ 
ψδῖοῖ οοποϊθυϊζεα ἴο 5ῃογίΐθῃ [πε εἰοεζε οἵ 
Φελιεεαι “ετα ογάδογεα ἱ δε ρῥσγονυϊάσπος οὗ 
οὐ ἕοσ τδδῖ ριγροϑο. 86 ψν ΒΟΪς βίοζε ὉγῪ 

Τιζυβ οοσυρὶεὰ 1ε88 [ΏΔη ἔνε πηοηίθ5, δηὰ [6 
οοηάυςὶ οὗ [6 θεβιοροα {ποπιβοῖνοβ σοηβίαογ- 
ΔΌΪΥ βουίοηοὰ [ἂς τεβιβίδησε {ΠΟῪ ταϊχας οἴ εῦ- 
δε Πᾶνα τηδάθ. Ϊ|Ὀϑερδι5 (’ Β. .᾽ ν. ᾿, 4) 
ΤΘη ἸΟΏ8 (Π6 ἀοπ γι Οη ὈΥ ἴδε πβοάϊπίοι8 

οὗ ἴδε 80ΡΡ]168 οὗ οογῃ δηά ὑγου βίῃ 
ψ ἢ ἢ νουἹὰ πᾶνε Ὀοοη βυδῆςίεηϊ ἴον ἃ βῖθρε 
οὗ ΤΔΩΥ͂ δῃηδ [86 ςοπεβοηυεπῖ Υ 
τεἀυςοη οὗ [με οἰ ἴο ἔβπιίηθ. ΤΏς ϑεαϊ- 
ὕοηβ νι οἢ γενεὰ τη ἘΠ 6 Οὐ Υ οοηιτῖ- 
Ὀυϊεά ἴο Παδίθη ἰΐ5 ονοσϊῆσγον ; δηά {86 πῃ] 
Δοαπάοητϊηερηΐ οὗ [δε βίγοηροξί ραγί οὔ ἴῃς ἔοτ- 
Εδοδίοη5 θηδοὶοὰ πὸ Ἀοπίδηβ, 85 [οβορἢι5 
δΑγ8, ἴο οδίδίη ὈῪ ἔοτίυπε ψνῃδῖ ΠΟΥ οου]ά 
ρὶ ιιᾶνα ἴἌκοη ΕΥ̓͂ ἴοσος (" Β. [. νἱ. 8, ὃ 4). 

ἰῖα5. ΠΏ βο Γ ἱπάδο οοηΐοθθοά (ῃαΐ ἢἷ8 δυς- 
(658 ἴῃ (18 τεβρεςΐ νγᾺ8 οὐΐος ἴο Ὠνίης 
ϑβδἰδίδηςε (' Β. ].᾽ νἱ. 9, 8 1). 

ἐδέγ σῥομίά πὸ  εεὁ δὲ “αὐε441 ΤΟ ΘοΥ- 
του ͵ο88 οὗ [ἴ6 ἀυγίην αυθη τῆς βῃοσί βίο 
ὙΠ ἢ 'ψὰ8 ροιτηϊεὰ 5 εὐϊἀθηςοὰ ΟΥ̓ (δε 5δἰδῖθ- 
τηρηΐ οὗ Ϊοβερῃὰβ (' Β. ].᾿ νἱ. ο, ὃ 3), γῆ οβεϊ- 
τηδίεβ ἴῃε Ὠυπλθεῦ οὗ ἴποϑ6 ΠῸ ρου βῃθά ἰη 
[86 δἰερε δῖ 1:,οοο,ϑοο, ἰῃ δά άϊποη ἴο 97,οοο 
ΚΘ Ταρεϊνε ἀυσίηρ [6 τννᾶσ. 

ὃν 1δὲ οἰδεῖ “αἀε.1ὺ {δὲ εἰρεῖ ἴῃ {18 ὙοΥβα 
ἙΔῃ ΠΑΓΟΪΥ 6 υπάετείοοά ἰη 4 ἀἰ ἔεγεηΐ βθῆβ6 
“το παῖ ἴῃ ΥΟΓβ68 24, 31, [βου ρῇ ἴξ τηΔΥ ὃς 
᾿Ἰπιτοὰ ΕΥ̓͂ ἴδ σοπίεχε ἴο ἃ ΡογΈΟΩ ΟὨΪΥ οὗ 
ἐδ τὰ χαρυβον Ομ τὰ 06 υπάεχϑί οὗ 
οὐσα Ὀ6] νην ἴῃ ΟἩγχίϑι (λεῖμμα κατ᾽ ἐκλογὴν 

χάριτος--- ἐκλογή, Ἀοπι. ΧΙ. ς, 7), ΑΥΔᾺ 
δεῖυ] Ὀ6] ον σΒ, ϑοὴς οὗ ποτὰ ταϊρῃϊ ἤᾶνὸ 
θδοη υπδῦ]ς ἴο ἰεᾶγνε [ἰς οἰ, ΟΥ Βοσῆα ἡ ΒΟΙΩ 
ἘΠΕΙ͂Γ ΥὙΕΥῪ βυβεγίηρβ τιρῃῖ ᾿οϑὰ ἴο δοϊϊεξ, 
Τάκοη ὉΥ {ποπηβοῖνεβ, [μ6 ττογάβ σταϊσηϊ ροῦ- 
Ὦδρ5 ὃὉε υπάοϊδίοοά 45 τεβοιτίης ἴο Οοά᾿ β 

. φονεῦδλως Ὑπ Ηΐ8 οδοϑερ ρμαϊσίατοῦς (Οἵ, 

51. ΜΑΤΤΗΒΡΕΙ͂ν. ΧΧΙΨΝ. 

ππἴο γου, ἴνο, Πετς ἰς (Ἡ γίϑε, οὐ ἴδοτα ; 
Ὀε] να “{ ποῖ. 

24. ἕο τοτὲ 584} δγίϑε ἔλίβε 
ΟἸ γιβϑ, απὰ [2186 ρτορδεῖβ, δπὰ 5841] 
Βῆονν ργεδὲ εἰ ρῃ8 δηὰ ᾿νοῃάθβ ; ἰη80- 

Ῥρ. ον. 6: Ἀοσμα. χὶ. 28: εν, χχυΐ. 
δυῖ νεῖβο 24 8366Ππ|8 ἴο ἔδυοισ [Π6 
ἴο {π6 ᾿ἰνληρ φεηοσγδίίοη. 

28. Τδεη ἐγ απ »αη “δα ]] “67 προ γοιι, (9᾽..} 
Α5 ἴπα οοπηρ οὗ (ἢ γί γν, ποῖ ἴο πε 
Ῥεςοϊοάὰ δὲ ἴῃ6 “δορί πηϊης ΟὗὨ 9ΟΥΓΟΨΒ᾽ (8ε6 
γεῖϑα 5), ποῖον ἰ8 ἃ ἢονν ἴο ὃε ἐχρεοοϊδα ἰῇ 
[πὸ ὕπι οὗ στγοαῖοξὶ {θυ ϊλιίίοη. ΤΏ αἰδοὶρὶο8 
τὲ ψατηρὰ (δαΐ ποῖ μοῦ ἴπ6 οἠς {ἰπ|6 ποσ ἴπε 
οἴδεν ἰ5 ἴο δ6 οοηίουπάεά τῇ ἐπδὲ οὗ ἴῃς 
οομγίης οὗ (πεῖς [τὰ δ]9Ὲ ΟἸγίδί ν"}}} 
οϑῆο ἀυτίης Ὀοῖι, δαϊ ἴῃς ἴσυς ΟἾγίδὲ 8. ποῖ 
γεῖ ἴο Ὀς οχρεςϊοά, 

24. αἴ Οῤγὶείς, από γαἶπε δε. 866 
ΟἹ τεῦβα 6. Τῆδῖ ἱπηροβίουβ οἵ (ἢ15 κί πὰ ςοη- 
εἰηυοὰ ἴο 8 ἄονγῃ ἴο δηά Ὀεγοηά [πε 
οηά οἴ (τς [εἸν 8 ψὰσγ, Ὀοῖι τ [οτυδαΐοτη δηὰ 
οἰβουνῆεσο, 15 (6! βοὰ ὃγ 7οβερδυβ (΄ Β. 1: νἱ. 
5, ἢ 2, ΥἱΪ 11, 81). [{|5 ποῖ Ιηἀοοά αἰδιϊης Ὁ 
διαϊοὰ οὗἩ ἴπεϑ6 τηθῃ, οὐ οὗ ἴπ6 ὑγου οῦδ ἱπ}" 
Ῥοβίοιβ πιοητἰοηεὰ ἴῃ {8 ψογκ, [πα ΠΟΥ͂ 
Ῥτοίξδαεδοά ἴο δὲ ἴῇς Μεββίδῃ, γεῖ 8 [ῃ6 εἷγ- 
ουχηβίδηοεβ οὗ ἴῃς {ἰπ265, δηά ἴπε ὀχρθοϊδ ἢ 
οὗ ἰδς ρΡεορίε, δὺς ἃ ργοίεξβίοῃ του] 6 οὔς 
οἵ [πε πιοδί ὑγορδῦὶς πιοᾶηβ οὗ ἀεοσερὕοη. 
Βυῖϊ ἴδε ψογάβ ἂὸ ποῖ ἴο ὃε [πιϊεὰ το (ἢ]5 
ρετοὰ. Ουγ [οτγὰ ἰδ δρελκίηρ ψἱἢ γοίογοηςθ 
ἴο Ηἰ5 5βοοοῃά 8358 ννῈ]}} ἃ5 ἴο Η!5 ἢγβὲ σοχηίης, 
δηα ΦΆΓΩ, Ὠοΐ ΟΠΪΥ Ηἰδ8 νην αἰϊδοῖρ]65, θυΐ 
[ποδ86 4190 ῆο βιου]ά σοπις δος ἰἤθμι, [δὲ 
ΤΩΔῺΥ ἔλ]5ε (τ σίβ ννουϊὰ αὐασ ἴη 186 τυροῦ] 
Ὀεΐοτε ἴῃς οπὲ δηὰ ἴῃς οἵδπον οοπιίηρ οὗἁ [ἢ 6 
ὅστις ΟΠ γε ; Ρεγθδρ8 αἵ νδυουβ Ἐπηθ8 Ὀείοτο 
τῆς ἰαϊίοσ. ὙΒογα ἰ8 ἢο σΒγοηοϊοκίςδὶ ἀ1Ἐἔ- 
ΟὈΪΥ͂ ἴῃ ἱποϊυάϊηρν ποῖ ΟΠΙΥ 5υοῖ ἰηβίδηςεϑβ 88 
Βαγοοςῃεῦδβ (Ευπεῦ. “ Η. Κ'.᾽ ἵν. 6), θυῖ οἴδεῦβ 
ὙΓὨϊοἢ ΤΊΔΥ δ γεῖ διΐογο, βυ οἢ 85 ἀγὸ ἱππρὶ] θὰ 
ἷῃ τῆο ἀδοορίίοηβ οὗ Απθςγίβὲ ἔοσοϊοϊὰ ὉΥ͂ 
ϑ(. Ρδι], 2 1 658. 11. 3-10. 

“δα! “ἔξαυ, (δε. [ἴσα γ, “' 5}4}} εἶνο." 
ΤὨς σίυὶπρ οὗ δἰρηβ δηα νόοηάοτδ ὅθε ποῖ 
ὨΘΟΟΒΒΑΓΙΪΥ ἱΠΊΡῚΥ πεῖν γεὰὶ ρου ΤΏΔΏοδ, ΠΟΥ 
ΘΟΥΘΉ ἴτε ἀρρεδγδηος οὗ ἢ, ὙμῸ ψοσὰ ἰβ8 
δοιῃ  Ππ165 υδοὴ ὅογ [ἢ δείυδὶ τηδηϊεδιδύοη, 
85 ἴῃ (οἷ. χὶϊ, 39, δηὰ ἢ Ϊοεἱ 1ἱ, 20 (ΧΧ)Ρ); 
εἴ. Αςῖβ ᾿ἰ. το. Βυΐ ἴα ει, χίι!, σ ἴδε σέυξης 
οὗ ἃ βίζῃ ΟΥ οπάεγ, 1. 6. [ῃ6 Ῥγόπηδε (ἐὰν 

2.4.5}, 
οΘ 

«ο΄. καὶ δῷ σοι σημεῖον ἣ τέρας, 1.ΧΧὺ 
Ἡρϑὸς Ξ τ  μμ᾿ Αλκάν ψυ μεῦν φὴς ὑψοῖ πα τοὶ 
Ρτοῦθο. ((Οἔ 1: Κίηρβ χὶϊ. 3.) [Ἄϑερῆυβ 
τ πΈΙΟΠ5 ΡΟ 1365 οὗ [δὶς Κίπά πιδάς ὈΥ ἔα]δε 
Ρτορδεῖϑ (΄ Απὶἢ χχ. ς, δ 1 δπά 8, 86: “Β. 1.1. 
13, 8.4, νἱ. ς, 8 2, Ὑἱἱ. 11, 8 1}, δυϊ 1 ἃς ργοῦδῦϊο 
ται ἴῃς νοσὰβ μῶν ἃ διη τηοεὸ Οὐδ)" 
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51, ΜΑΤΤΗΒΕΡΝ. ΧΧΙΝ, [ν. 25--29. 

οὗ τῆς εαϑῖ, δπὰ β8ῃϊ πεῖῃ ὄνεη υπῖο τς 
νγεβῖ ; 80 881] 4130 τς οοπλίῃρ οὗ 186 ,ν κε, 
ϑοη οὗ πηδη ὃς. γ. ὡ 

,8 “ον ψγβογεβοανοῦ τῆς Τγοδϑα τοῦτ 
8, {πεγα ννἢ}} τῆς φλρ]ε8. θὲ ραϊμεγεὰ Ἐπεκ. 35. 
τορεοῖδοτγ. 

29 ἅ [πιηπιεάἰλίεἶν δίτεγ τῆς {ρυ- 2.. 
ἰλτίοπ οὗ τἴοβε ἀδγϑβ 25. 5}}4}} τῆ. ϑὰπ δὲ ἔν ὅν 
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τυ ἢ τπαῖ, ἰξ ἐξ τοῦς ροββίδ]α, τΠοῪ 
812} ἀεοεῖνε (ἢς νεῦγ εἰεςῖ, 

2ς Βεἢοϊά, 1 πᾶνε το]ά γου δείΐοτε. 
26 ὙΝΒετγείοτε ἱξ τπὲγ 58311411 84 Ὺ 

πὑηῖο γου, ΒΕ ο]4, Πα ἰ8 ἱπ τῆς ἀδϑοσῖ ; 
ὅο ποῖ ἔογίῇῃ : Ὀεμοὶά, ἀξ ἐς ἴῃ τὰς 
βαςγοῖ σπδηιδεῖβ ; θαϊϊονα 227 ποῖ, 

27 ἔοτγ δ8 τῇς ᾿ἱρῃτηΐηρ σοπιεῖῇ οὐ 

Ρἰεῖς τεΐογεπος ἴο διΐυγε “ βἰίζῃβ δηὰ ἱγίηρ 
ψοπάοιβ᾽ (2 ΤΊ 1655. ἰἱ. 9). 

46. ἢ εγεζογο ἐγ δὲν “δα “«.Χ.}] ΤῊ δπὰ 
ἴῃε ἴνγο ποχῖ γῦβϑε5 ἅγε οποἀ Ὁγ 8ι. Μαγκ, 
ἃπάὰ ἅγε ρίνεῃ ὈΥ͂ 8ῖ. [υύΚο ἴῃ ἃ αἰδετεπί οοῃ- 
(εχ (χυ!. 23, 24, 37). ΤῊΘ ξε ἰῃ ὅ8ιῖ, 
[κὸ Πᾶ5 πο ποῖσρ οὗ {{π|6, πὰ ΠΊΔΥ ΡΟΞ5: 0] 
δύ Ὀδθη ἰηϑοσίεὰ ἴῃ (Πδὲ ρίδοθ ἰο οοηϊγαἌῖ 
οὖν 1[,οτγάβ ἰεδοίης ἴο Ηἰ5 ον ἀϊβοῖρ᾽ 65 ἢ 
τμαῖ οὔ ἴΠ6 584π|6 σιιδοςξ ἴο (ἢ6 ῬΠΑσίβοο5 
(νεῖβεβ 20, 21), ψἱπουϊ ἱπιρὶ γίηρ [μδὲ ἴπ6 ἵννο 
ὙΨΈΓΘ δρόκοη δῖ {πὸ 9ϑδηηθ πὸ. Βυΐϊ Ὑῃοῖθοῦ 
νῈ ἴακε (ἢ158 υἱοὺνγ ΟΥ τοραγὰ τε ννογὰὰβ 85 
ΒΡΟΚΘῚ Ο ἴνγο βδραγδαίε οσςδβίοῃβ, [δε οοπί- 
ΠΌΠΥ οὗ (ἢ 6 ἀϊδοουγθα ἰπ ἴΠ6 ργοϑοηῖ σβδρίογ 
8. ὨΔΓΟΪΥ τεσοης]εαθὶα  ΔΩΥ οἴμποῦ 530Ρ- 
ἀὐπῆσρ (δη δῖ 11 ννγᾶβ βροίζθῃ 48 ἃ 5ἰηρ)Ἂε 
ὙΟΪς, 

47. ΕῸΡ ας ἐδε ἐϊφῥέπίης, σ..7 ΤῊΘ σοτηϊην 
οὗ (ἢ γίϑί 584}} ποῖ ἔε 8 ΟΌΒΟΙΓΘ ΟΠΘ, οοπῆποα 
ἴο ἃ Ραγου ΑΓ Ρ͵δοο, δηὰ 5ἰρηϊβοαὰ ἔγτοπι ἰπθηςς 
ὈῪ τοροσῖ, δυΐ οὔθ υἱβίδα ἰο [ῆς πο πνου]ά, 
ΘΌΓΕΪΙΥ [Π1|5 ἀραὶη 8 δὴ ἱπειπιδίίοη τμαΐ [ἢ 6 
δοοοηά σοπΊϊηρ οὗ (ἢ γίϑὶ 15 ποΐ ἴο δε ἰἀεηεβοά 
ὙΠ ΔῺΥ Ἰοςδὶ ἐνθηΐ, βιιοἢ 45 ἴδ ἀοεοισυςςοη 
οὗ ]εγυϑαίοπι, δονγανον ἱπηροτίδπίὶ 1μδὲ ὀνθηΐ 
ΤΩΔΥ Ὁ6 ἴῃ [ἢς ῥἷδος ἤογο 1 ὁσουγβ. 

28. ον «υδεγέοευεν δὲ ἐαγοαης ἐξ, τε] 
ΤῊ ἱηϊογργείϊδοη νυ μϊο δᾶ5 θθθὴ ρίνοη ὁ 
ὙΕΙ͂ΒΘ 27 ΠΊΔΚΟ5 1ξ ἱπηροβϑὶδὶα ἴῃ [6 ῥγοβοηῖ 
ϑΕΓΘ6 ἴο υηάεγϑίδηά, 48 ΤΏΔΠΥ ἀο, ἴῃς εαγεασε 
8ἃ5 ἀοηοίίηρ ἰἢ6 ΟΥ̓ οὔ [Θγυβᾶϊοπι, ἀπά [ἢ 
ἐαφίες 45 τεϊεττίηρ ἴο [η6 ἘΟπλδη δηβῖσηβ. ΤῊΣ 
ΒΑ 5 ἰουηᾶ ἰη [οὐ χχχίχ, 30, δηά 4]} 469 
ἴο τὴ6 ννϑ]]- Κποννὴ ἰηϑεπεοῖ οὗ τῆς νυϊΐιγο, 
ΒΟΠῚΘ 5ρθςίθ5 οὗ της ἀΡΡοᾶΓ ἴο πᾶνε ὕδθη 
ΔΠΟΙΘΏΓΥ οἰαεϑθὰ ἀπιοὴς οαρθ8. (866 Ατίϑί. 
“ἩϊΞῖ. Αη. ἴχ. 2; Ρ]ηγ, “Ν. Η. χ. 1; δὰ 
διιπάσναι, “1. ΤὨϊογαγίθη ἀὸγ Ασίβίοϊοἑοβ, 
ΡΡ. 1ο4-1ο6.) Ηδετε ἰξ τπιυδὲ Ὀε υπάεγεοϊοοά 
ἸῺ ἃ Ρυγεὶν βρυγαῖΐνε 86η56, μανίην ὑγοῦδοὶυ 
θοσοπια ἃ ργονοῦθ. Α58 ἴῃ δἂρὶθβ ᾶγὸ ἰουπὰ 
ὙΒΟΓΕΥΟΓ ἴθογε 8 ἃ σᾶγοδϑ6 ἴο ὈΓΕΥ͂ Ὡροῆ, 50 
(6 Ἰυάρτηοης οὗ ΟἸ γῖσε ν}}} σοῖο ἩΥΠΟΣΟυΘΥ 
(ποτε ΓΘ ϑίπποῖβ ἴο ὃς ἰυάροά, ὁ, δ. οὐοσ [ῃ6 
γυβοὶς νοῦ ἀ, ((ἔ Ηοϑ. νἱϊ!. .) Τα ῥγο- 
γεγὈἷ8] οπαγαςῖεῦ οὗ ἴπ6 ἰδησζυάᾶρο (ΟΕ, ϑεπεςδ, 
“Ἐ»ρ.᾽ ος, “νυϊΐυν 65, οδάδυου ὁ Ὁ) ἰ5 
ΟΡΡοββϑά ἴο ἃ τηϊηυΐε ἐχρίδηδίίοη οὗ 15 ἀοἰδι]8, 
δηά (δεγείοσγε ἰζ ἰβ παγάϊγ ἢ ἴο Ρυγβδ 
[8 5ἰπλ}}ς ἔυσί μοῦ Ὁ Ππαάϊΐης ἰῃ [δ φαγί»: ἴῃς 

δηρεῖ5 οπὶ ΟἸγϑὶ ψν}}}} ϑοηὰ ἔοσίἢ (σεῦβα 31, 
δηά οἢ. χΙϊ!. 41). 
Α γε ἀϊβθογεης ἱπιεγργοϊδοη ἰ5 ϑυρροτίοά 

ΌΥ͂ ΤΆΔΗΥ οδιϊϊεῦ δηά ἰδοῦ οχροϑίῖοῦβ (8ες [86 
δυῖ που] 65 ἴῃ ΒΡ. Ν ογάβχοσίἢ δηὰ Μεγοσ οἡ 
{85 ΡΪἷδςοθ), δοσογάϊηρ ἴο ψῃϊςι (ἢς ἀοαδά ὈΟΩΥ͂ 
τὸ πτῶμαλ 18 τῃδῖ οἵ Ομγίϑῖ, δηὰ [Π6 οδρὶος 
ἰ5 βαἰηΐ8, γῆο βοςκ ἴο ΗΪ8 ργεβοῆσθ δηὰ 

δε οὐ Ηΐπι, Ἔβρθοῖδιν ἴῃ ([Π6 ΗΟΙΪΥ Οοιῃ- 
τηιηΐοη,. Νοῖν  Πϑιδηάϊηρ (6 ΠΙΡἢ δι Που 165 
Ὁγ ννῖςι (5 ἰηἰεγργεϊδίιοη ἰ8 ϑυρροσγίοα, 1 
οδπηοὶ δΒΕΙΡ τεραγάϊης ἰὑ 85 ὀρεῆ ἴο στάνε οὔ" 
ἡεςτίοη ἴῃ 1561 δηά 85 υἱίοΥἹυ ἰγγεσοης Θα Ὁ] 6 
σὰ της ςσοηίοχῖ, ψΒοἢ 5ρθακ8 οὗ Οἢγϑι 8 
ΡΓδβθῆςο, ποῖ ἰῃ ρτσδᾶςθ, δυῖ ἰη Ἰυάρηηοηῖ. 

29. 1»ι»ιεδίαίεῖν ον ἐδε ἐγ διιίαίίοη, 45. 
ΗἩανίηρ βροίκοη οὗ (86 τρδῆποῦ οὗ Η! 5 οοτηίηρ, 
845 Υἱβι Ὁ] 6 ἰκὸ τῃ6 ΠΡ Βζηϊηρ, οὐν 1 ογὰ ῃοχὶ 
ϑρεακϑ οἵ ἴμ6 Ππηα οὗ ἰξ, αἴ ἴῃε δἐπὰ οὗ ἴῃς {{ἰ- 
δυϊαῖίοθ. [Ι͂ἢ ἱπίεγργεηρς [ἢ}15 νεῖν αἰῆουξ 
Ράϑβαψο, ἰξ 15 ὨΘΟΘΒΒΆΓΥ ἴο τοππιοιηθδοῦ, (1) Τἢδῖ 
Οἷς 1, ογὰ Βαὰ ρῥγεν οι 5} Υ βροκθη οἵ σοπλίηρ ἴῃ 
Η!.5 Κιηράοιῃ ἀυγίηρ ἴΠ6 ᾿εὕπηα οὗἉ βοῦς ννῆο 
Βεατὰ Η:πὶ,--ἰῃαῖ σοπιὴν θείης πιο! οησά ἴῃ 
ςοηηεοϊίζοη ἢ Ηἰ8 ρἴοσυ δηὰ Η!5 Ἰυάρτηρηῖ 
οὗ 811} πιϑη,---ηὰ ἀεβοσιθεά ἴῃ ἰδῆσυᾶρο ΒΟ ἢ 
βθοὴβ ἴο ἀδίε [ἴἢ6 ςομηπιοποεπιοηΐ οὗ ΗΪ5 
Κιηράοαι αἵ ἴθ ἀεβίσιοιϊίοη οὗὨ [6Θγιιβα θη. 
(866 ου οἢ, ΧΥὶ. 27, 28) (212) Τ δῖ ἴῃ οἷ. 
ΧΧΙΙ, 76κ1οὸ τπς ρῬαγαῦϊα τεργοϑοηΐβ τῆς ΟἝη]]65 
ἃ5 Ὀοΐηρ οδἰ θὰ ἱπίο Ο το 5 Κιηράοιῃ δήῖοσ 
[πες ἀσοιγαοσίίοη ΟΥ̓ [εγυβαίεπι, νυν ϊςἢ 5Π6νν8 
(πὶ (6 Κιπράοπι ψνὶοἢ 18 ἱπιπηοα ἰδίου ἴο 
ἔοϊονν ἴα ἐνοηΐῖ 185 οὐ οατῖῃ δηά οΐ ἰπ 
Βοάνθη. (3) Τμλδῖ δ{. Ροΐογ, οὐ ἴῃς ὨΔῪ 
οἵ Ρεηϊοοοβῖ, οἰἴε5. (ἢ6 τννογὰ8 οὗ 06] [Ϊ. 30, 
31, νϊοἢ δᾶνα ἃ εἷοϑθ σγοϑεπὈ]δηςσα ἴο γΈγϑ 
29 οἵ (15 σπαρίογ, ἃ5 ρασί οὗ [6 ὑῬγορῃοοῦΥ 
]Β]16ἀ οἡ ἐμαῖ ἀΔγ. (4) Τμαὶ 1 |5 ἱπηροβϑι δ] 6 
(παῖ (ῃ6 Αροβξίϊο, ἴο ψῇοπι ἴδε ,ογαΐἷβ ννογάς 
δά 50 Το Ύ Ὀθθη βροΐκθη, σουἹὰ πᾶνε σα- 
ξατάοὰ ἴῃοϑ6 νγογάβ 85 ᾿Ξ ΟγΑ Υ ἔ 61] εἀ δἵ (15 
πιο, Ὀοέογε (Π6 (Ἱδυ Δ οἢ μδά θεριη. ΕΤοπὶ 
[Π656 σοηϑ! ἀΘΥΔΈΟΩΒ νγὲ ΤΏΔῪ ἰηΐοῦ (1) Τ δι (ἢ 6 
ἰα:: ἀαγε (Αςῖβ 11. 17, δυδϑε(υϊεα ἔογ ἴῃ μετὰ 
ταῦτα οὗ ἴπ6ὸΒ ΧΧὺ ψέγὲ στεραγάδαά ΕΥ̓͂ [86 
ΑΡοβίΐεβ 85 8δῃ ἰῃάοῆηϊϊε ρογοά---(ἢο (ἰπη6 οὗ 
({Π6 Μεοβϑὶδῃβ κΚιηράομῃ οἡ οασίῃ - οἷ Ηοῦδτγ. 
ἱ, 2: ᾿αε, 88 ἰοϊονίης ἴπ6 οἱάον ἀϊβροηϑα- 
τίοη, δηά πανί Ὡοπὸ ϑυθδβεαιεπηῖ ἴο τ, Ὀυϊ 
ποῖ 45 ΠΟΟΟΘΘΑΓΪΥ ἱπιρὶ γίης ἴδε ἱπιπηοαϊαῖο δὰ 
οὗ ἰ6 ψοῦ]ά, (2) Τμδῖ ἴῃς ρβεποτηθηᾶ οὗ 



ν΄, 20.} 

ἀλυϊεεπεά, δληὰ τῆς τοοῇ 58}4}}] ποῖ 
Εἶνς Πογ ᾿ρῆξ, δηά τῆς 8128 5841] (2]} 
οπὶ δεάνεθη, ἀπά [πε ροννγεῖβ οἵ τῆς 

πεάνθῃ8 504}} ὃς βῇδίεῃ : 
20 Απά τῆδῃ 5841} ἄρρεᾶγ τῆς βἰρῃ 

18οθο ἀδγβ ἅγὸ στουρεάᾶ τοχεῖδοσ ἴῃ ἃ 5ἰπρῖθ᾽ 
Ῥτορμεῖῖς δππουηποεπιοηΐ, 45 411 θεϊοηρίπρ ἴο 
[6 832πι|6 ἀϊϑδρεπβαίίοῃ, δυΐ ψϊποιυΐ παρ᾿ γίης 
ἱπηπχοά δία ζειηρογαὶ βυιςςοβϑίοη ἴο οδοῖ οἴδπεγ. 
Οἔ 2 Ρεῖ. 'ν. 8.) (3) Τμαῖ ἴῃς πηοπίίοη οὗ 

{Π686 ὑΒοποπΊθηᾷ 48 ἢ Π]]6 δὲ ἃ οοτίδὶπ ᾿πὴς 
ἄοεοβ Ὡοΐ πεοαβϑαυ νυ ΡΥ ποτα ἴδδη πὸ 
ἰπιγοάυςτοη οὔ Πα ἀϊδρεηβαίίοη οὗ νης βυςὴ 
ῬΒοηοιηθδδ ἔσσῃ ἃ Ῥδσί. 

“ῥα]]} ἐδε τισι δὲ ἀαγβεπεαῖ, 45..1ὺ 11 τηυϑὲ δα 
τοιηοπιθογεὰ [ἢδί {πε56 ννογάβ δ. ἃ γερο θη 
οὗ ἰδληρυᾶκε υϑεά ὈΥ (πε ργορβεῖβ ἴο Ὄχργεββ 
Βρυγαῖινεὶυ ἴῃ ἀοννηδ!! οὗ Κίπράοπιβ, [5δϊδὴ 
ΧΙ, τὸ 5ρΡ6 815 ἴῃ (Πὶ8 ΑΥ οὗ (6 ἀδϑισυς ΠΟ 
οὗ Βαῦγίοη, δηάὰ ἘΖεκίεὶ χχχίὶϊ. 7 οἵ (δαῖ οὗ 
Εςγρί; δηῃά ἴῃ ἰϑαϊδῇ χχχίν. 4 ἴῃ εγὰ 15. ἃ ρτὶ- 

τοίοσεηοα ἴο Ἑάοπι, ἃ8 ἤδσο ἴο Ϊογυβα- 
Ἰεπι. [ἴ οδῃ ΠΑΤάγ Ὀς ἀουδιεά [πὲ οὖν 1 ογὰ 
ἴῃ δαορίίηρ (8 ργορδεῖς ἰδηριᾶρο, ἱπίεηάεά 
ἴς ἰπ τε ἢγϑὶ ἱποίδηςθ ἴο βυρροϑί ἃ 5 πὰ Γ 
ταεδθίηρ, ννἱτπουΐ, πονγενεν, ἐχοϊυάίηρ ἃ ἕπτ 
δηά τοτὲ ἰἴογα] δ] ΔΙ πλθηΐ, οὗ ψνϊσἢ ἴ[Π6 σοη» 
υυ ]ϑίοηβ οὗ ἢυγηδη βος Ε(Υ͂ ΠΥ 6 ἴῃ 50πι6 
ΤΏΘΔΒΙΣΟ ἴΥριοαὶϊ, ΤὍΤῃθ δηδίορυ οὗ [ἢ6 ὑγο- 
ῬΒεῖῖς ἰδηρύαρο 866 Π158 ἴο νναστδηΐ 8 ἰη ἰῃῖοτ- 
ὑτεϊϊηρ ἴῃ ῥγεϑοηΐ Ῥαβϑᾶρθ 45 γοΐεγσί ῃηρ ργὶ- 
ΤΑΔΙΙΥ δηα ἱπλιηηθἸδῖο! Υ ἴο [86 ἀεπίΓυςτοη οὗ 
]οἜτυβδίεπι, δὰ [6 ςοηβθεαυεθηΐ εἐχτποϊίοπ οὗ 
86 [ἐὐν 5} Ὡδίίοη 88 ἃ παίΐοη, Ὡς ννᾶς ἴο 
ἔο!ονν ἱπιπιθα δῖε αἴζεγ [ῃς6 {ἘΠ Ρυ Διο, ΟΥ 
δι βευηρ5 οὗ (ἢ 6 5ίθζε, ἔογτηϊηρ ἰῃ ἔϑςος τῆς 
ςοποϊυάϊηρ 8οοπὸ οὗ ἴ. Τα ἐνεηΐ ΠΊΔΥ Ὁς 
τοραγάθα 1 Ομ 56η86 85 ἴ 6 σομηηδησοηγθηΐ 
οἵ (ες σογῖηρς οὗ ΟΠ γϑὲ ἴη Ηἰ5 Κίηράομι ; 866 
ΟἹ οἷ, χνυὶ. 28. Βιυΐ ΡΓΟΌΔΟΙΥ [ἢϊ]8 ἀοεβ8 ποῖ 
εχμδιϑδὲ ὄὐθὴ ἴΠ6 (ΘΙΏΡΟΓΙΆΙ τηοδηϊηρ οὗ [6 
Ργθάϊεϊίΐοη. ὙΠ 5: πλ!] λγγ οὗἩ τῆς ποχὲ νοσϑα 
ἴο Ὦδη. Υἱῖ. 12 866 πὶ5 [0 ἱηάϊοαίε 4 ἔυγί Ποῦ 
Γεοίεγεποθ ἴο [ἢ6 οαϑιπρ ἄοννη οὗ {Π6 ΤγΟΙ 68 
οὔ 186 ἐατῖ ἴο πᾶ ΨΥ ἴογ (Π6 ἀοπιίηίοη οὗ 
186 ϑοη οὗἩ Μδῃ, 68 Ι'γ οὗ ἴμδἱ ἴεγη]ς 
ἔουπἢ πράοπλ ὙΏΙΓΠ βδῃουϊὰ ἄδνουῦ ἰδς 
Ὑν 8016 οατίῃ, 1. ς.ὄ [6 Ἀοιηδὴ Ετηρῖγο. ((αξ 
Ἡδηρβίεηθοῦς οὐ 6 ψοηυϊηοηο85 οὗ Ὠδηϊοϊ, 
Ῥ. 166, Βην. Τα. ; “ΟΠ ΣΙΘΟΙΟΡΥ, νοἱ. 111, Ὁ. 79; 
Ῥυδεγ, " Ὠ δηΐοϊ,᾽ ὑΌ. 66, 79. 

80. “47π4 δεν “ῥα! ΘΡΡΡΟΓ, ὡ 7 Α5 ἴῃς 
ΤΌΣΤΩΘΥ γοῦβα γοροδίβ ἰῃ βιιδοίδποο (ἢ6 ἰδησυᾶρα 
οὗ [54ἴδ, ΕζΖε τοὶ, δηά [οοὶ, 50 ἴ86 ἰδησυάᾶρε οὗ 
(86 Ῥγεβϑοηΐ ὑεῖβϑε 18 τ δη 650} ἰουηάεαά οἡ 
τπδῖ οὗ [δηϊεὶ Υἱῖ. 13, ἀπὰ 5366 π|5 (ο ροϊηϊ ἰῃ 
186 τοὶ ἰποίδηςς ἴο ἴδε δυθηῖ ὈΥ πδιοῖ [πα 
ΡΓΟΡὮ ΘΕΟΥ͂ δὰ ἐῈΡ υπόμαρςς Ργεαϊςοη (ΠΏ δῃ, ἰἱ. 
44; 45) “νεῖα Νονν [ δηϊο]᾽5 υἱβίοη 
οὗ [6 ϑοη οὗ Μδῃ οοπιίηρ τὶ [6 οἰουΐδ οὗ 

51. ΜΑΤΤΗΕΝ, ΧΧΙΝ, 

οὗ τε ϑοη οὗ πιδὴ ἰπ ἤδάνθη δηὰ 
(ἤδη 5}4}} 41} τῆς ττὺρε8 οὗ τῆς δα 
τιουγη, ἔδπὰ ΠΟῪ 58}|]] 8ε6 (ἢς δοη οὔ βεν.: 
τΔη οοπγίηρ' ἰῃ (πε οἰουά8 οὗὨ Πεάνθῃ 7 
ὙΠ ρονγοῦ Δπ4 ρτοδῖ ρ]οΙγ. 

Ἦράύδη γοΐευς ἴῃ [6 βγϑὶ Ἰηϑίδηος ἴο ἴδε οϑἰδ- 
Ὀ]5ῃπιεηξ οὗ ἢ γῖϑι 5 ἀογιϊηίοη ὕροη εγῖ ὈΥ͂ 
[6 στοντ οὗ Ηἴ5 Οδυτςῖ,, ἀπά [Π6 ἀοδίσγις-» 
Ὀοη οὗ ορροϑδίης ρονεῖβ (ςἶ, Ώδη. ἰΐ. 3.5, 44, 
ὙΠΙΟΝ οἰθαυγ γεϊαΐς ἴο δῇ δα] ἱκηνοτῃ ; 
866 ΗφὨρβίοηδογς, ᾿ΟὨτίϑίυϊ, 1]. 10, Εηρ. Ττ.); 
δηα, Βεσοηγ, ἴο ἔπε οοῃίϊηιδίίοη οὗἁὨ ἴδδὲ 
κιηράοῃι ἴὉΓ ὄνοῦ δηα δὐοσ οὐοσ (6 ΟὨυγοὶ 
{ἰὐυμρῆδης ἰῃ δεάνθη. [{ 58ε:θπὶ8 παίιγαϊὶ, 
τ ΓΕ, ἴο ἱπίοσργεὶ ἐδε σἰσπ 9 “δὲ 8οη οὗ 
δη ἐπ δεαυεη, Ὡοῖ 845 τείουτίης ἰη (ἢ ς ἢγβὶ 
ἰπϑίδηοε ἴο ἃ υἱϑί 0]6 ἀρρεάγδηςς ἰῃ [ἢ 6 5ΚΥ αἱ 
(ἢ6 ὕπης οὗ (6 1,481 [ἀρηηοηΐς ((Πουχ 1015 
ΤΩΔΥ Ὁ6 ἃ δισίβεν δηὰ ζυΐυγο ἔ]Π]πλοπτ), Ὀυϊ 
ΤΑ ΟΣ ἴο 5οπλα ἱπάϊοδίίοη οὗ [6 δοικηονθαρ- 
τηρθηΐ οὗ (γΞ1᾽5 ἀοηγηίοη πΡΟοη οατ. ὍΤΠῸ 
σἴρη ἰβ ἱπιογργεῖθα ὈΥ ϑοῖὴθ οὗ [6 Εδίμοις, δπὰ 
ΒΟΠΊΘ ἰδῖοσ ἜἌχροϑιίοῦβ οἵ [6 ἀρροάγδῃςε, οὗ [86 
ατοϑβϑ ἴῃ ἤδάυθῃ ἃ8 ἃ ργϑουγϑοῦ οὗ ἴπ6 ὨΔΥῪ οἵ 
υὐριαεηῖ, ἀπά 1 15 Ὀ6 δοςορίθα 85 ἃ ὕγο- 

ἰ6 οοπ͵δοΐυγα (πὰ 411 ἱπιεγργεϊδοιβ οὗ 
ὉΠΡΒΙ1οὰ ΡΓΟΡΏΘΟΥ πιιδὶ δ6 πιοσα οὐ [658 
ςοηδοΐυΓ6) 45 τοραγάς [ἢ6 ἔυΐζυγο δηὰ βηδὶ 
ξυΙΠΙπχοηΐῖ, γα ΠΥ Βηὰ 1ἴ5 ἱπιπηεάϊαῖα {γΥΡ6 ἴῃ 
[86 ροβίθοη οὗ ἴΠ6 8ᾶπὶ6ὸ 5ίξη ἰη ἴδ σμυγοῦ 
ὈΡΟῚ ΘαΓ,---οῆςε ἴΠ6 ἱρποχηϊπίοιϑ σγπλῦ0] οἷ 
1π6 ρυπιὶϑηπιοηΐς οὗ ἴμ6 ἰονγεϑί τηδιεΐβοΐουβ,-- 
ποῦν ἴα ρἰογίοιιβ δι ϊετλ οὗὨ πιδη᾿5 γθάθιῃρ- 
ὕοη πὰ οὗ ΘΟ τϑ 8 ἀοπιηίοη οὐοῦ Η5 τὲ - 
ἀεειιθά. Α νἱϑῖδ᾽ε ροσεηΐ, ἰῃ (ἢ ἔοιτη οὗ ἃ 
δίδύ γοϑοϊϊης ἃ βϑννοσγά, ἰ8 τηθπιίοηθδά ὈΥ͂ 
7]οβερδιυ (’ ".. ].᾽ νἱ. ς, 8. 3) 838 μβαυϊηρ δρρεαγεὰ 
ΒΒΟΣΕΥ Ὀοίογε (6 ἀοσδεγυςτίοη οἵ [6γιιβδίθηη. 
Βυῖ [ἢϊ5, ἀνθ ἰἔννε δάπηϊ 115 {{Υ, ΘΘ6 5 
ἴοο ΘΑΙΪΥ ἰη Ροϊηΐϊ οὗ ὕτης ἴο θ6 Ἰηϊεπαά θα ἤεΓο; 
δηὰ [ἢ 5Ξαπη6 οδ᾽]δοίίοη 18 51}}} τῆοσε δρρ !οδ Ὁ] 6 
ἴο [6 οἴδοῦ ρογίθηϊβ τηοπηοηθα ἴῃ {Π|6 58 Π|6 
ςβαρίετ, Βυΐ ῬεΙθδρ8 ἴξ ἰ8 ποῖ ΠεοαββασΥ ἴο 
ἀἰδιιησυ 3 δεΐνεεη ἰδ δρρεάγδαποθ οὗ (6 
δίψῃ οὗ ἴῃς ϑοὴ οὗ Μδῃ, δηά ἴῃς σοτοῖηρ οὗ ἴῃ 6 
δοη οὗ Μαη. Ης δρρεᾶζβ ἃ5 ἃ βίξῃ ἴῃαΐϊ Η! 15 
Κιηγάοιῃ ἰ8 σοπθ: “[γΡ86 ογίϊ οἰρηυηὶ 5ιυϊ], 
βιοιτὶ ας. ἰἰ, 12 (Βοηρεῖ). Εχδοῖ οἤγοῃο- 
Ἰορίςδὶ ογάορ ἴῃ τῆς ϑϑνεσγαὶ ςἶδυ 65 15 ποῖ ἴο 
Ὀς Ιοοκοὰ ἴογ ἰῃ ἃ Ῥαβϑϑᾶρὸ οὗ {18 κὶπά ; δηά 
ἴη ον. ἱ. 7 [86 Τοπιηρ οὗ Οἢγίϑς 15 ρἰδοοά 
Ὀεΐογο [86 τηουγηίηρ οὗ ἴδε (τδὲ8 οὗ [86 
Θδγ ἢ. 

ἐδεη “ῥα αἱ ἐδε ἐγίδες 977 1δὲ εαγὲδ »ιουγη.) 
ἴη τῆς ἰηϊοτργεϊδοη οὗ ἴεϑε ψοσγὰβ νὰ ΠΊΔΥ 
86 κυϊάοά ςδιεῆγ ὉΥ ἔννο οἴδεσ 865 οὗ 
δεηρίυγε: (1) (δ6 ᾿νογάβ οἵ Ζεοδαγίδῃ (χίϊ. 
105-12), ὙὨΙΟΝ πὸ ἀουδῖ οσοαβίοηοά {ΠοΓ 
βαϊοσοη; δηά (2), ἴῃοϑε οὗ 81. [οβη (Ἀν. ἱ, 
4), ΜΒΙΟἢ ΙΔ δόῖνς ἴο βδῆοενν [6 ϑεῆϑε ἰἢ 

143 



144. 51, ΜΑΤΤΉΡΒΨ,. ΧΧΙΝ. 

ἤτον. :5. 21 ᾿Απά ἢε 5}|]} βεηά 8 δηρεΪβ 
ξἴμε.. 4. ΣῈ ἃ στελῖ βοιπηά οὗ ἃ {γιιπιρεῖ, ἀπά 
τό, οἷ ΠΟΥ 884}} ραῖμογ τορεῖμεγ Πἰβ εἷςςῖ 
α ἐγπνεῤεί, ἔζοτα ἴῃς ἔουν ννἱπ 8, ἔγοσι οης δηά οὗ 

Ὠδάνθη ἴο ἴΠ6 οἴδοζ. 

[ν. 31--.-33. 

τος ; ΜΉ οπ ἢϊβ5 Ὀγάποὶ 5 γεῖ ἴθηάεγ, 
δηὰ ρυζιςῖῃ ἰογῖῃ ἰεᾶνεβ, γε πον 
τῆδξ βι πλπιογ ἐς ΠΙΡἢ : 

23. 50 {{κευχῖϑε γε) θη γα 8}2]} 
866 411] τἢςϑε τβίηρβ, πον τῆδιὲ ἰζ 18 ΓῚ 

τγεπέ 
φοίζέ, 22 Νονν ᾿ἰεάγῃ ἃ ρᾶγδῦϊε οἵ (ἢς ἢρ πολ, ευέη δῖ ἴῃς ἀοοῖβ. 

ψ Ὡς ἢ ΓΠΕΥ͂ γεγο υπάοτοιοοά Ὁγ ἴῃς Ὀεϊονοὰ 
ἀϊοςῖρὶο. Τμο ον άεπὲ δ᾽] υδίοη ὉΥ 851. ]σῆη 
ἴο ἴπ6 ΡΓΟΡΠΘΟΥ οὗ Ζεοδαγίδῃ ἰ5 βυβῆςοϊοηϊ το 
πον ἴπδὶ Π6 »"οωγπίπῷ σροίκδη οὗ Ὀοϊἢ Πετα 
δῃά ἰπ ον. ;. 7 8 εἰἴπον Ἰἀοπςαϊ τ ἢ ἐπδὶ 
ζογεῖο!ά ὈΥ [πὸ ργορπεῖ, οὗ δὲ Ἰοαϑὶ ἰ5 ἱποϊυνδθα 
ὑηάεν [Π6 ΡΓΟΡΒΕΟΥ͂ 48 Δη ἀπ γρε δηὰ βεοοβά 
ΕΒ] πηοπὶ οὗ ᾿ἴἴ. ΤΠδ γτοϑοτοίβποθ δες νλΘΘΉ 
(ἢ [γεα ραββαρθϑ 8 [2 ΠΊΟΓΟ σοπιρίεῖο ἴῃ 86 
Οτεοκ ΕἼΗ ̓  ΟἿΓ νουβίοῃ. ἀν βένσῳ (ΙΧΧὺ) 
84γ5, καὶ κόψεται ἡ γῇ κατ΄ λὰς φυλάς; 
δῖ. Μαίϊζδεν, καὶ δι ἐρνεδῳ οπρμα αἱ 
φυλαὶ τῆς γῆς; 81. [οδη, καὶ κόψονται ἐπ᾽ 
αὐτὸν πᾶσαι αἱ φυλαὶ τῆς γῆς: ΜῈΪ]6 Οὐ 
ὉΓΔΗΞΙΔ ΟΣ. νδγ68 “αν οι, ἐγίδει, 
Δηά ἀδἐπάγεάς, Ὀδϊνγεθη 2ῤὲ ἰαμά δηὰ ἐδε εαγΖό, 
Ὀεϊνγεθη »πομγη δηὰ ευαί!, Νον, τ ῖϊο ΣΒοτα 
οδῃ δὲ [π|6Ὸ ἀοιιδί {πᾶὶ [6 τογάὰβ 85 6ὁπὶ-» 
[ἰογεά ὉΥ δῖ, Ϊομη γεῖδυ ῥυϊηςίραι ἴο τς 

Ἰυάρτηοπί, ἰδ6 ννογάς οἵ Ζεοπδγίδῃ (νεῦβα 
10) δανε ἃ πιδηϊεϑβὶ σεΐογεπος ἴο [Π6 ῥγὸ- 
ἀϊςξίοη οὗ [06] 1Ϊ. 28, ννϊς ἢ νγᾶβ ὈΥ Δ ΠΥ ἢ" 
ΒΠΙοὰ οἡ ἴϊΐε ὨδΥ οὗ Ρεηϊεςοβί (566 ΟἹ γϑῦβα 
29). Ηδηρο 'χὲὰ ΤΊΔΥ͂ τορασγὰ ἴΠ6 ρῥγοϑεοηΐ ρδ5- 
δλξε 845 Πανὶηρ 4 ἢγϑὶ 6] πηοηΐϊ ἰη τοϊδτίοη ἴο 
ἴῃαῖ δα Κιηράοπι οὗ ΟἸτϑὶ τυῆϊοῆ ψνᾶ5 
τοοϊαϊτηθά οὐ (ἢ Ὠδ4Υ͂ οὗ Ῥεοηϊοοοβί, αηὰ τόσο 
ὉΠῸῪ πιδηϊ αι δῆογ ἴῃς ἀοκισυςοη οὗὨ [ετυ- 
βϑϊοη. Οἡ θοῖίἢ οὗ ἴῃοϑε οσοδϑβίοηϑβ [Βογὰ νγᾶ8 
ἃ »πουγηπΐη ΟἹ δοσουπί οὗ Ο τσὶ : ἢγβί ἃ ςοῦ- 
5.ΐουβ τηουγηΐηρ οὗ ἴπ6 ρεηΐζεπε ον Η τῇ (Αςῖ5 
1, 37), αἴεγνυναγὰβ ἃ ἀδδβραίγίησ βοῖτοῦ οὗ ἴῃς 
ἱτηροπιΐϊθηϊ ονοῦ τῆς ἀοδίσυςοη σψῆοῖ [πεῖν 
Τεϊοσϊίοη οὗ Ηἰΐπι μδὰ Ὀγουζῆϊ ὑροὺ ἴδοπι. 
Τῆς ἀουδὶς πιοδηΐηρ οὗ ἴδε νυν πᾶσαι αἷ 
φυλαὶ τῆς γῆς ξἰνεβ [Π6 ὈΓΟΡΠΕΟΥ͂ ἃ ᾿πτοο]ὰ 
ΔΡρ ϊοδίίοη : ἤγβὶ ἴο [πε ἡυάστηεπξ οὗ α΄ :δε 
ἐγιόσε Γ᾽ ἐῤδεὲ ἰαπά, πε Ἐπ} Ῥοορὶο, δ [π6 
οοπηίης οἵ Ομγίϑὶ ἰῃ Ηἰ8 δαγί!γ Κιηχάοτῃ ; 
δηά, Ξοοοηά Υ, ἴο {86 ῥυάφτηοηΐὶ οὐ αὐ ἐδε 
ἀιπάγεαε 97 1δε εαγίδ, αἱ ἴῃς οοπιίηρ οὗ ( γίσὲ 
ἴῃ Ηἰ5 ΠΟΔΎΘΗΪΥ Κιηράοῃι. 

ἐδε 805 9 »παη εογγιένιρ' ἐπ ἐδὲ εἰοι..7 Ἡδετς, 
δεαίη, ἴῃς ἰδησυᾶρσε οἵ δῖ. ]οδη (δν. 1. 7) 

υὖτεϑ 0.8 ἴο ἱπίεγργεϊ ἴπε86 νψογὰβ ΠΏΔΙΥ 
δηα ΤΠ ςΗὟ οὗἉ ἴῃς σοπιίης οὗ (86 Τιοτὰ ἴο 
)υάρτηεηῖ ; ἀηὰ γεῖ με Ῥγορθθοῦ οὗ Π δηΐεὶ 
(τῇϊ. 11, 14: (οἱ, 11. 44) δϑϑβ ἴὸ Ῥοϊπί ἴο δη 
ΘΓ ΟΡ δηά ματι δ] ] ΒΙ πποηΐ ἴῃ ΟἩτιβί 8 ςρίπτιδ] 
Κίπράοπι ὕροη οαγί. (8566 Οἵ γοσϑα 29.) ΜᾶΥ͂ 
νὰ οἵ ΒΟΙ6 δρδίη 156 ἃ δηά ἱπηπι6- 
αἰλίε τείεγεπος ἴο ΟὨγιδι ΒΒ ἀοπιηίοη οὗ Η 5 
Οδυγσοῦ οὐ οαγίῃ, ἴδς οὐ͵οςΐ οὗ υηΐϊνογϑαὶ τοῦ 
διῖρ ἰη Ηἰ βίοσυ, 85 Ης ἰ5 [πε οὐΐεςῖ οὗ υῃὶ- 

γψευϑδὶ βϑοῖτοῦν ἰη Ηἰ5 ϑυδετίηρο) (86ς θεῖον 
ου οἷ. χχνὶ. 64, ΧΧΥΙΪ. 10.) 

81. “κά δὲὲ “δα! τειδ δίς αὐαρε.}ἢ ΤὨΟ 
δηροῖὶ9 Μ}}} θ6 ἴπε τοῶρεῖβ οὗ ἴΒ6 μεγυεδὶ δ 
τε οηὰ οὗ ἴβε νογὶά, δηὰ ν}} φεραγδῖα [Π6 
ἰοκοὰ ἴσο ἴδ ᾿υδὶ (οἷ. ΧΙ. 39, 49); δηά 
[818 185. ἢο ἀσυδὲ [ῃς δηά ἤηδ] ἱπιρογί οὗ 
[158 ργορβεογ. Βιιῖ {86 ϑᾶπηθ ἰδησιιδρα ΤΊΔΥ͂ 
4150 ηδογείοοά, ᾿δουρῇ 1688 ΕΓΔ ΪΥ, οὗ 
[6 κταδάυδὶ ἐοστηδῦοη οἵ ΟΠ τι 5 Οβυγοῖῦ Ὁη 
οαγῖκ Ὀγ ἴμο Ὀτίηρίηνς ἰηΐο ἰἰ5 ξοΪὰ οὗἁ σοπνογίβ 
ἔτοπι 81} ραγῖβ οὗ ἴπε ψου]ά. ὙΊμε ἴεττα ἄγγελος 
ἷβΒ υϑοὰ [πη {86 1 ΧΧ, 45 ἴω τῆς σοττοδροπαϊην 
᾿σογὰ ἽΝΒ ἰη ἴλ6 Ηθοῦτγεν, οὗ οὐ ΠΣ τὴ69- 
κλδ μὸν (ε.4. Οεη. χχχὶϊ 3. Νυυλῦ. χχ. 14; 
05 γμὴ εἰριδ ρξια τε εήρνστα οὗ ὑτορῃεῖ δηᾶ 
ἄορ υηάογ τΒς οἱά οὐ ετπὶ (55. . τ1; 
4]. ἰϊ. γ). ΕῸΣ ἃ 5 ιι56 ἰὴ τἴῃ6 Νεὲν 

Τοαβίδπιοηϊ, ςξ, 1ωὐἶκὸ νΥἱῖ. 24, ἰχ. 52; [ἀτπὴη68 ἰ]. 
245. [ἢ 8}} 1μεβϑε ρίδοος [6 Αὐϊβοτγιϑεὰ ὕεῖ- 
δίοῃ [89 »μ2: ΕΓ, ἩὮΙΟΝ 15 4150 υϑεὰ 45 ἴδ 6 
ττδηϑίδίίοη οὗ ἀπόστολος, 2 ΟΟΥ. ΥἱῖΣ. 23; 
ῬΆΙ]. 11. Δς. [ἢ 1815 νοῦβε ἴα σηψοί; ΤΩΔῪ ὈΣ 
υηδοιθιοοά βρυγαίνεϊυ οὗὨ ἴῃ ργεδοῃοσβ οὗ 
[6 Οοβρεὶ, ρδιμουίηρ ἰῇ ΟἸγίϑι 5 εἰεςῖ ἰηίο 
ΗΪ8 Ομυγοῦ οὐ οασίῃ, 45 {πε δηροὶβ οὗ πϑᾶνθῃ 
ψ}1}} Βογοδῆοσ ραῖμοῦ (μεπὶ ἰηῖο Η 5 ΠοΔΥυΘΩΪΥ 
Κιηράομι. 

89. ἐκαγη α ραγαδί..) Μοτε Τοοστεοῖγ [89 
ῬΔΙΔΌ]Ο, ᾿. 4. [86 Ῥμοηομηθηοη ᾿ς [86 
{γε6 Ἔχ ἰ5, δηὰ νην ΤΑΥ͂ δοῖγε 85 ἃ Υἱδῖθ] 6 
μέν ύρε οἵ ᾿ηνίβιυϊς ἐπίησα. (δες ΟἹ οδ. χν. 
15. 

838. αἣ ἐδε:6 ἐδίπσ [1 ε. 411 ἰδ Ῥγοξῆοϑ"- 
ς5 οὗἩἉ ἴδε σοπιίηρ οἵ ἴθ ϑοη οὗ Μδῃ, ὑγο- 
ΒΔΟΪΥ ἱποϊυάϊπρ 411 [86 ἔδαϊυγοβ οὗ [ΠεῸ στϑδλῖ 
Εἰδυϊαοη ἀοβοσίθοα ἱπ νοῦβθβ 21-2. 716 
δοίυα] σοχλίην 45 ἀεβου θεὰ ἰῃ νοῦβϑο 10 οδῆ 
ΒΑΓ δὲ ἱποϊυάεὰ Δηοῦς {με ΡγεϊπιΏΔ 
β, ζῇ. 

ἐξ ἐξ πραγ. ΟΥ̓ΔΙΑΠΊΔΈΟΔΙΥ, (δε φυδ)εςί οὗ 
[815 ῥγεροαδι[ου 5. [6 ἰδϑϊ-πποηςοὐδὰ ἢουῃ, 
σωρμοῦ; Ὀυῖ, Ἰοχίςαιγ, ἰδ ἰ56 (δὲ τυδὶοἢ 18 
δ σηἰδεὰ ΟΥ̓ {Π6 συ πιπιογ, Ὠδπλοὶγ, {86 Κιηράοπι 
οἵ Οοά, νἱις 5 δυρρ οα [μυΚο χχὶ. 21. 

84. Τρὶ; ρεπεγαήος “6α}} ποῖ ρα...) ΤὌΒε 
5:1} |2τ ἰδησιιᾶρε οὗ οἷ. χ. 23, χνὶ. 28, 966 18 
ἴο τοχυΐτο υ5 πεζὰ ἴο ἰγδηδὶδίς ἴς ψοσζά γενεά 
85 τηδϑηΐηρ φέπογαλίοη, ποῖ, 45 ἴξ 15 ΘΟ 165 
τεπόετεί, γδοε, ΟΥ ῥεοῤίέξ. Τῆς ἴοστμοσ ἰδ [Π6 
Ὀδυ δ] πηοαπίηρ (866 Ζ. Κ. οἷν, χὶὶ. 19, 41; [υκ6 
ἷ, 50, Υἱῖ, 21, χὶ. ςο; Αςἰα χίὶὶ, 16), ἐβουρὰ [86 



Α Μαγῖκ τ. 
Ἑ. 

Υ. 34--3}.} 

434 ΝΕΠΙΥ 1 880 υηῖο γου, ΤῊ]8 
δεπογαδίίοη 8411 ηοῖ ρᾶ588, {1}} ἃ}} τεβ6 
τπΐηρβ Ὀς 1 6]1εἀ. , 

ας ἘΗελνεη δηά δλγβ 5}|8}} Ρ488 
ΔΌΨΑΥ, ὃιιῖ ΠΥ ὑνογά8. 88}} ποῖ μρᾶ58 
ΔΥΨΆΥ. 

ἰαϊτῖογ 18 οοσδϑί μδ}}γ ργοδοπιϊηδηΐ, 48 ἰῃ [εἐγ. ΝΗ]. 
3 ( Χ ΧΟ, δηὰ ρεγθδρβ ἴῃ Μαῖϊ. χὶϊ. 45; [ὑκὸ 
χΥ!. 8. ΤΠ ΠΕΓε ἰβ ΠΟ τοδὶ αἰ συ Υ ἰὰ ἴπε ΟΣ ΠΛΟΥ 
Ἰηϊογργείδιίσῃ, ᾿ξ νγε ΟἿΪΥ Ὀδᾶγ ἴῃ πιϊπὰ (451 
μανα εηὐεαυουγοὰ ἴο βδν ἰὴ ἴλ6 Ργεσθ 
ποΐίο68) [Πδῖ 2δε «υδοίε οὗ 6 ργουΐουβ ἰδηρυαζο, 
ἔγοιτα ὑοῦβα 21 ἴο ΥΈΥ86 51, [48 ἃ {υγοΐοϊὰ 8ρ- 
Ρἰοδου, ἃ ἔγϑὲ δηὰ ἱτηπηδάϊδϊε ομο, ἴο ΟΠ γι 5 
Τεῖσπι νοῦ ἴδε ΟἸμσΟΒ τα] ἴλης οη οατ ἢ, 
ΜΓΠΙΟΝ ΤΩΔΥ 6 τοχαγάθα 85 ἰῇ οὔθ 86Ώ36 ζΟΠ1- 
τασποίηρν ἢ ἴῃ6 ἀσπιγυςὕου οὗἁὨ [ΘΓυβΑ οσα ; 
δῃηά ἃ ϑοοοηά δηά τοπιοῖθ οῃϑ, ἴο ΗΪ5 σείζῃ 
νοῦ ἴδ Οδυτοῦ Πυτρῃδηΐ ἰῃ Βοᾶνθῃ, οοτῃ- 
Ἰηοηςίης δομι Ηἰ8 σοπηηρ ἴο υάχε ἴ[ἰὸ νου] ά. 
Η!8 Βγβὶ ὑγέβεῆος 11} Η|5 ΟἸισγοῖ 20 ἴπ6 οηά 
οὗ τῃ6 τνογὶὰ 15 δ ἱοιιδίὶς οὗ Η5 βϑεοοηά 
ΡΤ ϑεῆςα 330» ἴδ οηὰ οὗ (6 ννοσ]ὰ. (866 οὔ 
οἢ, χνὶ. 22.) Ὑε πορ]εςὶ οὗ (η8 ᾿τυνοίο]ὰ δρ- 
ΡΙΙσδιίοη μᾶ8 θθοη ἴδε β π]] 1 ρ--Ὀ]οςῖς οὗ δι οἢ 
ςοϊηπηδηϊδῖοιβ 85 ἢ 6 ν εἴϊε δηὰ δίγαυβ8, γνῇο 
866 Οἰοαυν ἐμαὶ οὖν Τ᾿ ογὰ βρεᾶκα οὗ Η!5 οννῃ 
οουπίηρς δηᾶ ῥγέβδεποα (παρουσία), Ὁυῖ ονεΓ- 
Ιοοκ ογ σεὐδεοξῖ Ηἰ5 οὐγῇ Ῥσογηἶβε οὗ ἃ ἢγϑί 
Ρτεέϑεῆςς 1} Ηἰἷ8 Οδυγοῖ οὐ φασί ((Β. χχυπ]]. 
20») δος ἴδπο ἔοστποσ πιδἰηἰδίπ (μδῖ 81. 
Μαῖίδον τσὶ μάνα αδἰγιδυϊοα ἴο [65115, 85 ἃ 
Ῥγοαϊςξίοη, [6 σοτηπιοη ἜΤΟΣ οὗἉὨ Πιπιθ6} δηὰ 
ἢϊ5 σοῃίειρογατῖοϑ σεβροςης ἴδε ἱπιτηοαϊδίο 
δάνεοηϊ οὗ ἴῃς Μεββϑίδῃ; τ ]6 ἴμ6 ἰδιϊοῦ χοοβ 
80 ΤᾺΣ 85 ἴο ἱπιπιδία [ῃδΐ 1 15 ποῖ ἱπιργο Δ Ὁ0]6 
{μδῖ οὖν [μογὰ μἰπιϑεϊ ββαγεά ἰῃ (8153 εστοῆθοιιβ 

ἐ 1} αἱ ἐδειε ἐδίπρι δὲ γε] ρ4.} ΒΥ ἐδειε 
ἐδέπρ: Μὰ βου] ΡΥΟΌΔΟΙΥ υπάἀεγϑίδη 81} ἴῃς 
ΡΓΟΡΏΟΞΕΟ ἴο ἰῇ ὙγὙογθα 11, τοροῖμεῦ 
ἢ (Π6 δοΐυδὶ] σογηϊηρ οὗ [6 ϑοη οὗ Μδη ἴῃ 
5 Κιηγάοπι, νυνῆϊο ἢ ἔογοῖθὶ! 85 Ὥθδυ. 
Απάὰ ἴῃ συ τῆς ϑοὴ οὗ Μδῃ ἐϊά 50 Ἴοχῃβϑ. 
Βοΐοσε παὶ σεηεγαίΐοη ᾿δὰ ραϑϑοά διναῦ, ἴῃ 6 
Οἤυγοῖ, νη ἢ δοκηον)]εάρεά Ηΐ ἃ5 ΠΟΥ 
Ἡεδὰᾶ πὰ ΠΟΥ δυφγεργοβεηῖ 1ογά, δα ρσοης 
ἔοστ ἢ σοπαμογηρ ἀπά ἴο σοπαιεσ, στδάι}}} 
Ὀυΐ ΞΌΓΡΕΙΥ τιλκίηρ ΠΟΙ ὙΑΥ͂ ἴο ΒΌΡΓΟΙΠΔΟΥ ΟΥ̓ΘΓ 
(Π6 Κιηραοτηῃ5 οὗ ἴπ6 νον ; ἀπά [6 ἀεϑίγυο- 
ἴοη οὗ [6 [ον 88 τειηρὶα δηὰ Ὡδοῃ διδά 
ταδάς [Πς 1,οτγὰ οὗ [δὲ Οπυτοῖὶ Κηονη ἴο τηΔη- 
κἰηἃ 5 ες ἰῷ ψποπὶ δίοης οουϊὰ δα ἢ] Π]1εὰ 
(26 Ῥτορἤῆθοῖοβ νυν Ὡς Ογοϊοϊ ἃ τὰς Μεβ512}}5 
Κιηγάοπι. (8εε δῦουε ΟἹ Ὑὑεσβε 14) πὰ οἡ 
οἢ, Χ, 23, ΧΥΪ. 28.) 

86. Ηανεν από ἐαγὲ «δα ρα95 ααυαν, θ᾽. 
ΤΠεθ6 οσβ ἀγα ποῖ ἴο Ὀ6 τεραγάεα 85 δ6- 
Ἰοηρίης ἴο ἰδ ἰογεχοίηρ ἀεβορέοη οὗ ἴπῸ 
οοπης οὗ ἔπ ϑοη οὗ Μη. ΤΟΥ͂ ΔΓῸ ΠΊΟΓΕΙΥ 

Ἄναν Ζ7::2.---- οἱ, 1. 

ΟἸ, ΜΑΤΤΗΕΝ. ΧΧΙΝ. 

46 4Βυς οὗ ταὶ ἀᾶγ δηά δου 
ἱκηονγεῖ πὸ γισπ, πο. ποῖ (ἢς δῃρεὶβ 
οἵ ἤδᾶνεπ, θυῖ τὴν Ελίθεγ οη]γ. 

427 Βυῖ 48 ἴῃς ἀδγβ8 οἵ Νόοο τύεγε, 
80 8ἢ4]] 4͵80 ἴῃς σοπηίηρ οὗ τῆς ϑοη οὗ 
τλδῃ ὃ6. 

᾿ταρασπαστρπευκαπαναν -περόσα, 

ΡΑγθη οἶς], ἱπιοηἀθαὰ ἴο ἜΧργο95 ἰῃ 8δηῃ ὁπ» 
Ῥίδίϊς πλϑπηοῦ (ὃς ἐπα Ν οὗ ΟΠ τ 58 ννογάβ. 
Οοιρδζε [86 ι.96 οἵ ἃ δἰηγ2γ οοταρατίϑοη ἢ 
ἃ ἀἰδογεοηΐ ςοηίοχί, οἢ. ν. 18, δηά [ὺΠΚ6 χγΥϊ, 
17. ΤὨ5 νυϑῦβο, ἱμογοίοσγο, πλυϑὲ ποῖ Ὀ6 ςοη- 
βδίσυοά 45 [υγηἰβηΐηρ Δῃ δηϊοοεάςηϊ ἴο [Π6 ποχῖ. 
(Οἔ Μεγεῦ οἱ συϑῦϑα 29.) 

86. Βμὲ 97) ἐδαΐ 4α7 απά δόμων ἀπμοαυεί "0 
"παη, Ὁ ΤὍΠα ἴογπβ ἀα7 δηὰ δον τηυδὲ Ὁ 
υπάογθίοοά ζεΠΟΓΔΙΥ οὗ ἴδε {{π|6, κε τῆς 
ἐρηῃε: ἃπὰ “εασοης: οὗ Αςῖἴβ ἱ, 7, ποῖ 5ρεςίδ!ν 
οὔἴηε ρῬαγίουϊαν ΟΑΥ ΟΥΎ δουγτ. ὙΔ6δῈ ψογάς 
αἰοης, ἃραγί ἔγοπι 81} οἴβογ σοῃβι ἀ γα ΠΟ ἢ, ἃτε 
δβυϊηςϊοηῖ ἴο τεξυϊο (ῃ6 Ὠγροῖποϑὶβ οἵ ἴπο86 
οὐἰςβ νῆο Ποϊά (δαΐ οὖν 1 ,ογὰ ΗΙπιβο ἢ, ΟΣ 
186 Ενδηρο δὶ βρελκίηρ ἰη Η 5 ἤλτηο, ἐχροςίοα 
δῃ αϊαιοθεις ΔΡΡγοδοῖ οὔτ οηὰ οὗ 8}} [Π]ηρ5. 
(δὴ ἰξ δὲ βϑογί ου Β] Υ βυρροϑβθὰ [δδΐ [815 ϑοϊεσηη 
δηηουηῃοεσηδηΐ οὗ ἃ {{π|6 πηκηονσι ἴο πιο δηά 
ΔΉ; 615 ΣΏθΔη5 ὯῸ9 τηοτὸ ἴμδη ἴπδὲ {ΠΟΥ Κηονν 
ποῖ ἴμε εχδοῖ ἀδὺ οὗ 8δη ενεηΐ ψὩ]οἢ νγᾶ5 ἴο 
ἴλκο ρἷδοα νη τΠ6 ποχὶ ἔδνν γθᾶγβ᾽ ΘΌΓΟΙΥ 
τῆς ψΠοἷο ἕογος οὗ ἴῃε ψοσγάβ γεαιγοβ (δὶ 
[ΠΟΥ 5ῃου]ά θὲ ἰηϊεγργείθα 28 σοηίγαϑηῃς [᾿ς 
ἴνο δνεηΐβ, ηοΐ 8458 ἰἀοη σης. ΤΟ οἰ ρἢ 4518 
οὗ ἴδε ςοηϊγαβῖ γεϑίβ οὐ ἴῃ6 πὸ ῬγΓΟΠΟ 5. 
Τδειε ταϊηρβ (ταῦτα) 5}8}} ἴ4Κ6 ρἷδοὶ ὑ] ΐη 
[18 βεηοσδίίοη; θυΐϊ δαὶ ΟΔΥ (ἡ ἡμέρα ἐκεί» 
γῃὴ} 8 Κηογῃ ἴὁ ἢοη δυξ [δὲ ΕΔΙΠΟΥΡ. 
“ ὕξγο," [δὲ] 58γ5 Βεηρεῖ, “" ἔδοϊϊ δὰ ἀπε πῃεΐοῃ, 
εἴ ταῦτα, αὕτη, δέε, ϑρεοϊδηξ ἴῃ Ῥχγοχίπηδ; ἐΐίο 
[περὶ ἐκείνης; ἀδ ἐἰ]ο], ἴπ Ἰοπείπαιυπι ὙΘ 
ὕποίο] ἁ δρρὶ!ςατίοη οἵ ἴπε Ὀγευιουβ Ἰδηρυδξε 
8 ὨΟΥ͂Υ ΙΕ ΠΟΕΥ ϑἤενο, δηα [6 ἔνο δνθηῖβ 
τλλικοὰ ΟἹ ἔγοπιη θοῦ οἴδεσ. ὙὍὙΠθ ΘΑΓΤΠΪΥ 
Κιπράοπι οὗ (γίβί 514}} Ὀ6 τπιδηϊ θεῖο ἴο (18 
ξοπεγδοη ; Η!5 ΘΑ ΏΪΥ Κιπχάοπι 5}}4}} σοῖς 
δῖ 4 ὕπιο ΙΓ ἢ Οοὐα ΟἿΪΥ Κπονβ. ὙΤθο οχ- 
ῥτοβϑίοη ἐδαὶ ἐαγ 15 οἰβενσθοτε υδεᾶ, 85 ΒΕΤΟ, 
σους ΔΩΥ ΟΧρτοβθοα δηϊοοθάρηϊ ἴο 5 ΣῊ ΠΥ 
ἴδε ὨΔΥ οὗ ἐρο Αθαν σε Μαᾷ. νι. 22; 
κ6 χ. 12. (αἱ. Μαῖίϊ χ τς; Μαγῖς νἱ. αἱ ; 
2 Τίπι. 1. 12, 18, ἱν. 8.) Εογ ἴδ ἱπιροτγίδηϊ 
δαάϊτίοη τηδάς ἴο [ἢ15 συϑῦβα ἰὴ δῖ, Μασ β 
δοςοουηῖ, δπα ἴῃ βοὴ δηςίοηΐϊ Μ55 Βοσορ, 866 
ποῖε οὐ Μαγῖ ΧΙ. 32. 

87. Βμῤ αἱ ἐδε ἀαγε φῇ Νοε, ὦ ".7ὺ Ἐτοπὶ 
{118 Ροϊηϊ ἴο ἴδε ἐπὰ οὗτῆθ σπαρῖογ, δηά 4͵50 
ἴῃ οἷ. χχγν., Οὔ ἀοβοῦῖδεβ Ηἰ8 Ϊδ5ῖ 
σοπιίηνς ἴο Ἰυάχε [πε ποτ], νῃ]οἢ μαὰ Ὀδδη 
Ὀγουψῆξ ουΐ 85 ἃ ἀϊδ[ίηςϊ οδ͵οςϊ οὔςοηίοπιρ]8- 
ἘΙΟῺ ἴῃ γεῦθα 36. ὍΤἼο {της οὗ [παῖ Ἰυάστηεηϊ 
8 ὈΠΚΠΟΝΏ ἴο πηρη, δηά {Πογεΐοσο ΤΊΔΩΥ Ὑ711] 
᾿νε σᾶ 659} δηὰ Ὀε ονοτίδκοη δγ ἰἴ υμάννγαγοβ. 

;, 

146 



146 51, ΜΑΤΤΗΒΡΝ. ΧΧΙΨΡ. [ν. 38---46. 

᾿ ὅκα. 7. 8 'Εογ ἃ5 ἴῃ τῆε ἀλγβ ταδὶ σψγεῖεὲ Κηον ποῖ ψψῆδὲ ποὺγ γουγ [,ογά ἀοτῃ 
ἴμκειγ. δείοτε τῆς βοοά {πε} ψεγε εατίηρ ςοπια. 
"6. δηὰ ἀτγίπκίηρ, πιαιγγίπρ δηά ρἰνίηρ ἴῃ 

ταλιγίδσα, ὑπ} τῆς ἀδγ τῃδλῖ Νος εη- 
τεγςά ἱπίο ἴπΠῸ ἂγκ, 

9 Απὰά ἴκπενν ποῖ ὑπι}} τπε βοοὰ 

43 Βυῖ Κπονν τὴ ϊ8. (δὲ ἱξ τῇῆα “1υκε 15. 
δοοάπιλη οὗὁὨ τῆς ἤουβε Πδά ἰζηοννῃ ἴῃ 3ϑγῃε:, ς, 
ψγἢδὲὶ νχαῖςἢ (ἢε «πεῖ του ]ά σοηα, Πα 5. 
ὑψοῦ ὰ πᾶνε νγαϊςῃεά, ἀπὰ ννουὰ ποῖ ὅρων: 

ἜΤΚο 
17. 36. 

" Μαϊῖς τὮ. 
4.5. 

ςδηιδ, ἀπά ἴοοῖκ τῆδπὶ 411 Ἄνγᾶὺ; 30 
82}} αἷϑο τς ςοηχίηρ οὗ ἴῃς δοη οὗ 
τλλη ὃς. 

40 “ὝΒΕη 884}} ψχο δα ἱῃ τῇς 
βεϊά ; τῆς οπα 83.141} 6 ἴἌκεη. δηά τΠ6 
οἴδεῦ ἰεξ. 

41 ἼΤνο τυσριη «αἰ δέ στιπάϊηρ δὲ 
τῆς π1}}} ; τῆς οης 881} Ὀε τλκεη, δηά 
τῆς οἴδοτγ ἰεῖ. 

42 ἅ “Ννδιςῖ τῃογοίοτε : ἴὺσ γε 

ἢδνε βυβογεά 8 ποιιβε ἴο 6 Ὀτοκδη 
"Ρ. 

44 Τπογείους δὲ γε 4130 γεδγ: 
ἴογ ἰῃ βδυςοῖῦ δὴ ἤοιιγ 45 γε {Π]ΠΚ ποῖ 
τῆς ϑοη οὗ πᾶ ςοπλεῖῃ. 

4ς ὟΝο τῇεδῃ ἰ8 ἃ (δι δηὰ 9 τμκε τς. 
υγῖϑε ϑ8εινδηῖ, ῆοπιὶ 8 ἰογὰ ἤδίὴ “ἡ 
πιλάς συΐϊεγ ονεῦ ἢ8 Πουϑβεῃοϊά, (ο 
σῖνε (δηλ πιολί ἰῃ ἀν:6 56Άβοῃ καὶ 

46 ΒΙεββεὰ ἐς τῆλι βεγνδηῖ, τυ ῇοπὶ 

ἱξηογδηοο 15 ἴο ὃς ἴπ6 στουηά οὗἉ [πεῖς νγαῖςἢ- ἌοΙ865 237-41 ἃῖα ψίγθη ἴῃ ἃ αἰ ἴργοηξ οοηϊεχὶ 
ὃν 581. 1ὑὐὺΚ6 (χνίϊ, 26, 27, 35, 36). 866 ἃδονς 
ΟὨ γαῖα 26. 

40. Τδεη δα] ἰαυο δέ ἐπ ἐδὲ Μείά, Φε.} 
τοι [Π15 νοῦβα ἴο {ῃς εηὰ οὗ ἴπε σπδρίογ [Π6 
ἀἰδοουγθα ὑγοςεθάς ἱἢ ἃ βρυγαῦνε ἀθ58. ρ- 
ὕοη οὔτε ἤη4] σοπιίης οἵ (τσ, ἱπτεηάοά ἴο 
ΓΟΠΥΕΥ͂ ἴνο ἰ6880η8, (1) [ἢαϊ {πὸ οἷεςξ 5}14]} 
δὲ πηι εα ψἱτὰ τὰς τοβὶ οὗ [6 ψνοσ] Ε11 [Π 6 
οπὰ: δηὰ, (2) ἴδδὲ (δόγὸ 18 πθοὰ οὗ νγαϊομῆι]- 
πέβδ, Ὀδοᾶυ5ε ἴα ἔπιε οὗ [πδΐ οοπχίηρ ἰδ υη- 
Κκηονπι, ΤῊΪ5 ἰδηρσυάαρε 15 ἀενοϊοροά τηἴο [Π6 
οοπηρ εἴα ραγδῦὶο ἴῃ ἴ16 ποχὶ οπδρῖοσ. 

ἑαάοπ. .. {.} Ταζεη, ἰ. ς. ὉΥ ἴδε δηζεΐβ 
85 οὔϑ οὗ ἴδ εἰοςῖ, τόσδα 1:1. (Ἃε [οἤη χίν. 3, 
ΜΏσΙΟ [06 84π|ὸ Οὐθοκ νογὰ [8 σοηδοσγοά 
γεκείυέε: ἰο, ἰ. ε. ἀχοϊ υάοά ἔγοπι Ο γ 5.5 Κίηρ- 
ἀοπι. ΤὮς ἀοοπὶ οὗ (δς τεὐες(οα ἰ5 ΠΕ ἐχ- 
Ργεεϑθὰ ΟὨΪΥ͂ πεξδίίνεϊυ : [ΒΕΥ͂ ἅτε ποῖ ἴδκεῃ ; 
1 ἰ5 5ἰδίοα ἴῃ ἃ πιοσὸ ροβίεινε ἔοσῃ, οἰ. χὶϊὶ. 
41, 42) 49, 5οβ. ὅδε Ἰυάρτηοηϊ οὗ οί ἰς 
Θαυδγ ἱπιρ ϊοά, δηὰ τποτείοσε ἴμογα 18 ΠΟ γθ8- 
δ0ὴ ἴο ἰηίεγρτεῖ {18 νεῦβο, στ ΑἸέογά, οἵ 
{πὸ γκαϊδογίης οὗἨ 186 οἱεςῖ δὲ ἴπὸ τ] πη 4] 
ἀἰδρεηβδϊίοη. δυο Ῥαθβᾶρθβ 845 ςἢ. χῇ!. 40, 
41, 49, 50, ΧΧΥ. 31, 32) ΔΓ ΓΑΐδΕΙ δζδίῃηϑὶ [ἤδη 
ἴη ἕδλνουγ οὗ βοὴ 8η ἱπιογργεϊδιοη. 

41. Ταυο «υονιεη «ῥα! ὁε στίπαάδπς, 6.7 ὙΠΟ 
λ8κ οἵ κατ παϊηρς αἵ δδηδ-πι}}}18 νν85 δης! ἜΠΕΪγ, 
δηά 5 51}}} ἴὴ ἴ!ε Εδϑῖ, οἢἹΠῪ ρεγογπχοὰ ὃν 
πολθη. (ὅ8εε Εχοά. χὶ. ς ; [82]. χὶνῇ. 2; δηὰ 
ςξ. Ἀοδίηβοη, “ ἈΘβοαγοῖοβ, νοὶ], 1. ἢ. 181; 
ΤΠοζηϑου, “ΤΟ 1,δηά δηά ἴδε Βοοκ,᾽ Ρ. 526. 

42. Ὑαίεῦ ἐδεγεΐογε, "6 ὍὮδ υβς οὗ (δ6 
ϑοσοῃά ΡεΥβο ἀοδϑ ἢοΐ ΠΕΟΟβϑΑΓΪΥ ἱΠΊΡΙΥ, 89 
Μεγεῖῦ τοιδὶπίδίπβ, πΐ οὐὐγ 1 ,οσγὰ στοργεϑοπίβ 
Ηἰ5 φγεβεῆςε ἴῃ ἰυάρτηεης 45 ςοπχίηξ ἀυτίηρ, 
(6 δε πθ οὗἩ ἴῃς ἀϊδεῖρ].8. ΤὭΏΘΥ, Κὸ ἴῃς 
τεϑὶ οἵ πηδηκίπά, σὲ ἴο ὕε Κορῖ ἴἢ ἱρῃογάδῆςθ 
οὔτπαῖ ΟΔΥ (νεγϑα 16; οἔ Αςῖϑ 1. 7): {Π|5 ὙΘΓῪ 

ξι]η6 55. δηά ἰΐ 5 Θαυδ}}} {μοῖν ἀυγ δηά {πὶ 
οὗ 8]} πιόῃ ἴο νναΐϊςϊ, νποῖποσ ἴῃς ἀδγ 5 ἤχοὰ 
ἴη Οοὐδβ οουηϑεῖ9 νη {ποεῖν ονση 1 Ἐπ|Ὸ ΟΥ 
τοί. (Οἔ Μεασᾷκ χίν. 17.) 

αυδαὲ πὰ (ΤῈε οἱάεοςῖ Μ95, ἱποϊυσϊης 
Ὦ ἃπάϊ οὗ πιγὰ δυϊδουι ἴῃ [15 Ρογίίο 
αν «υδαὶ 4αγ: Ὀυϊ ἴῃς Α. . 5 δυρροτί 
ΌΥ οἵδες Μϑ9, δηὰ ΟΥ̓ τηοβὶ οὗ [86 δηςϊεηξ 
γεγβίοῃβ. Ε, Ε, 6.) 

43. Βμὶ ἐποευ ἐδίς, Ὁ ὙΠ5 δηὰ [δὸς 
τοτηδϊηἰηρ γοῦβαβ ἴο {π6 οηά οὗ ἴῃ ολαρίογ ἃγε 
εἰνεη Ὁγ 81, [κὸ (ΧΙ, 39-46) ἴῃ ἃ ἀϊβεγεηῖ 
ςοπίοχί, δηδ ΔΡΡΑΓΘΠΕΥ 48 Ὀεϊοηρίης ἴο δὴ 
ΘΓ ΟΥ Ῥογιοὰ οὗ οὐῦ [ογὰ Β τη 5117. ΤΠ6 
οχίτοπια αἰ ΒΊς ΟΠ Υ οὗὨ ἀστδηρίης [18 ρογέοηῃ οὗ 
δῖ. ὐκεῖς Οοδρεὶ μδ5 Ὀδθη ποϊοεά Ὀεῖοτοε ; 
Ὀυΐ ν᾿ τοραγὰ ἴο ἴΠ6 ργοϑθηΐ ραββαρθ, (ἢ 6 
ΡΓΟὈΔΌΙΠΥ βοθπβ ἴο Ὀ6 (παῖ 51, {ὐ|Κ6᾽8 Ὡδιτᾶ- 
εἶνε θοϊοηρβ ἴο ἃ ἀϊογεηΐ δη δλγ]οΓ οσοδβίοη, 
οὔ ψΨΒΙΟΝ δἰπλαγ ννοτὰ8 Εγς βρόκοη ἴο ἴῃοβε 
τεοογάθα Ποῖα ὉΥ δῖ. Μαϊζμδενν. (ὅ8εὲ ποῖβ αἱ 
[π6 ἐοπά οὗ «οἷ. χνὶ!].) Τ 8 νἱεῦν 18 ρεγῆδρϑβ 
ςοπβιτηεα ΌΥ [6 εἰγουπιδίδηοε {παξ (ἢ ἰΔῃ- 
ξυδεο οὗ ἃ ρτγενίουβϑ γοῦβο ([υΚὸ χΙϊ, 6), “ ΒΟ 
γε κα υπῖο πιθὴ {πὶ νναῖξ ἴογ περ [ογὰ 
«υδεη δὲ «υἱδ γείμγη 7 γοηι 1δε «υεάδῖηρ,,) Βεοτ8 
᾿ἰκο δὴ φαγογ ἔοττα οὗ τς τπουρσῃξ ΠΟ 18 
ἐχραηῃάθά ἰη τῆς ργεϑοηΐῖ ςοηϊεχί ἰηΐο [ἢ6 
Ράτγαῦϊε οὗ ἴδε Το Νιγρίη8, (8ε6 ΑἸίοσὰ οὔ 
1η15 ρδςβ.) 

45. }72ο ἐδοη ἡ ἃ αἰ δύμὶ ἀπά «ὐἱδὸ “εγυαπί, 
Ὅ Τῆς 116] ραβϑαρὲ ({μ|κὸ χιὶ, 42) 
βῆονβ ἰῃδὶ τῆς 4]] 500) μετα 15 Ῥυποὶ ρα γ ἴο 
[Π6 Αροϑβίϊεβ, νἤοπι Ηδ ἰ8 πον δι γοββϑίηρ, 
δηά ἴἰο [οβ6 ννγῇο δῆογ (ἢ Αροϑίὶεβ 5841} ὃς 
Ῥἰδοθὰ ἴῃ ροβίοη οὗ βἴενναγαβ οὗ [Π6 τηγείεγιεβ 
οὗ Οοά. ΤΠεΓγα 15 Ρεγθδρ5 ἃ γείδσγεηςς ἴο ἴΠ6 
Κα μῖ σογυσηξ ἰὼ ἴῃς Ἰληρυᾶρε οὗ 81. Ραδυὶ] 
(1: Οογ. ἱν. 1, 2). Ὁ 5ᾶτηθ 5 !!τυάς ἰ8, 
δονγονεσ, ΔΡρ]ςδ 6 ἴο ΘΡΕΓΥ ἸΏΔ} ἰῇ Ῥιόοροῦ- 



β ἡ 
ν. 47---.} 51. ΜΑΤΤΗΕΨΥ͂. ΧΚΙΝ. ΧΧΥ. 

᾿ηἰ9 Ἰοτά τνῆδη ἣς ςοπλεῖὴ 8841} ἢ )ἃ 50 
ἀοΐηρ. 
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5Ὶ Απά 5141] 'συξ Ἀΐπὶ δϑιιπάσγ, ᾿ οσ, ἐμὲ 
διά δρροὶπε ἀέπι μἰ8 ροττίοη ψίἢ τῆς ἀπ 5. 

47 εῦγ 1 810ὺ υπίο γου, ΤΠδῖ 
ἢς 5})4}} παγαῖς ᾿ἷπὶ σι ]θῦ ονοῦ 411 ἢ 8 

8. 
48 Βυὲ «τηὰ ΙΓ τπδῖ ον] βογνδηῖ 

8}2}} 840 ἱπ δ8 βιεατς, Μγ Ἰοτὰ ἀε- 
ἰδγεῖῃ ἢἷ8 σοπλίηρ : Ὁ 

49 Απὰ 53}411} Ὀερίῃ ἴο βηγτε ἦς 
[Ἐ]]ονγτϑεγνδηῖβ, δηά ἴὸ δἂὲ δηά ἀγηκ 
ἢ τῆς ἀγυηζκοη ; 

δο Τῆς Ἰοτά οὗ τῃδξ βεγνδης 5}}]]} 
σοπια ἰῃ ἃ ἀΔΥ ψγμεπ ἢς ἰοοίκει ἢ ποῖ 
ἔογ ἠέπι, ἀπά ἴῃ δὴ δουγ τπδῖ Πα ἰ8 ποῖ 
αὐγαῖε οἵ, 

ἴοη ἴο (δες ἄερτες οὗ ἴσυϑῖ οοτηγη[[ςἀ ἴο Πίΐτη, 
88 15 Βῃεσῃ ἰὴ ἴῆ6 ποχί οδαρῖοσς οὔ ἴῃς Ρασγδῦϊς 
οὔ [6 Ταϊεη. 

47. δὲ “δα ναῖε διε γεΐάοσγ, "6 ἢ Ῥτο- 
ὈΔΌΪΥ τεΐεστίης ἴο [Π6 Πιδίοιγ οὗ [οβερῆ. (Οςη. 
ΧΧχῖχ, 4.) 

48. Μη ἰογά ἀείαγειὁ δὲς εονμἶπ5.] ὙΠαβα 
το δθέτὰ (0 ἱπάιϊοδίο [Π4ἰ ΟἿ γΙδῖ 5 σου πρ, 
ΤΆΔΥ ὃ6 ἀεϊαγεά Ὀεγοηῃά πηρ 8 ὀχροςιδι! ἢ 8, 
δηὰ ᾿5 ηοΐ (Ππογοΐογε δηποιηορά 85 ἱγηπηθ ἴον 
αἵ αηδ. (ΟΚ 2 Ρεί. 1}. 9.) 

δ1. “ῥα! εἰμ δίηι αφωπάεγ. [1 4. ϑυϊ Ηἰἶπὶ 
ἴο ἀσοδίδ ἢ [815 τηδηηοσ, ((ἴ. 2 88η). χὶϊ. 31: 
τ Οἤγου. χχ. 3; [δῃ. ἱϊ. ς ; ϑυβδῆῃα 55) 59 
ΗΦεὍ. ἱν. 12, Χὶ. 27. 8566 4δἷδο Ἡοτσοά, 1). 139, 
Υἱἱ, 29; ϑυεΐοη. (ΔΙ. 27.) ΤΟ ἴηδὶ 
ΓΟΠοΣΏΡ, οἷ δίρι οἵἷ, 18. ποῖ τγαστδηϊθὰ ὃγ 
υϑᾶγο, ὙΏΙΟΝ 15 4190 ἴη6 οᾶ86 ἢ οΟδοῦ δἷ- 
τετρί5 ἴο 5ιιδαςζυϊε ἃ [658 ὄοχίτεπηα ρυπη 53}- 
Ἰηθηῖ, β0. ἢ 825 ὁ“ 5οοῦγρο," “ἢον," “458 ἢ 
(Κυύποεϊ, ΟἸπηδυϑδη), ΟΥ “τι 1]αἴο " (Κοβοη- 
ταῦ! θυ). ὍΤΠε οδ͵οςου ἴμδὲ (6 ΤΟ] ον ς 
γογἀβ ἀγΓῸ Ἰποοι ρΔ δ ]6 ἢ [Π6 ἰάεα οὗ ἀφαῖῃ 
Ϊθ οὗ ῶο ἔοσοο. Τῇα ἱπιᾶρα οὗ ἴῃς δ]ς 
[1561 15. δἰεηάοὰ ὙΠῚ π6 τϑα 7 πιο [Π6 
ΡΆΓΣΔΌΪΟς δἰρηὶῆοβ; τπῸ Ἰδουσῆξ οὗ [6 Βυπηδη 
Τλϑῖοσ ΠΟ οδῃ Ῥυ 5} ἢ]15 βίδνθβ ἢ ἰδπ)» 
Ρογὰὶ ἀδθδῖϊβ ραϑ865 ἰηΐο ἴμαὶ οὗ [Π6 Ὠϊνίπο 
πάρε, πο οδη ρῥυηΐδη ψ τ βρίγζυλὶ ἀραῖμ, 

ἐπὶ δὲγε δίς βογβέομ φυΐδ᾽ ἐδὲ ὀγῤῥοεγίξε:. 
Οἴ δον. χχὶ. 8. δϑοεδοεϊίοη αυοῖεβ ἴνο Ρᾶ5- 
ϑᾶρ85 ἔγοῖα (ῃ6 Ταϊπιυά οὐ 1Π6 ῬιυπηΙΒηπιοηΐ οὗ 
Πγροοσῖοβ: “ ΕὝΘΥΥ τη8η ἴῃ Ποῦ] ἰ5 Πγρο- 
ΟΥΕΥ͂ ἰ5 ολϑὶ ἰηΐο Οεἤοηη8; δηὰ ἴδεγὸ ἅγὸ 
ἐνον ἐπαφνξο νη πὰ 8ο δπάφῷ ποῖ δἰίδίῃ ἴο 

οἴςδθ ὸ ᾿ΒΡΊΟΥ --- ὁ Πγροοτζοβ, ΠΟ ΚΕΓ5 
1215, δηά ἐπρο" αὠρεὶ δ ᾿ 

ΠΗΑΡ, ΧΧΡΝ.---τ τ. ΤῊΞ ΤῈΝ ΝΊΙΒΟΙΝΒ. 

1. Τῤεη “δα ἐδὲ ἀὶπράονι, (9.71 ΤῊ Ϊ5. δηὰ 
ἴῆε ποχί Ῥαγδοὶο {|Ἰ]υσῖγαῖο ἴἢ6 βυδήοςϊ νῆΐϊοῆ 
ςοποϊυάεβ {με λϑὲ ςπδρίεσ, ἤοπλ συεῦϑε 36. 

ΠΥΡροογῖαβ: (ἤδτα 314] Ὀ}ς ψεερίηρς 
δηά ρῃδβῃϊηρ οἵἉ ἴδει. 

ΓΟΗΑΡΤΕᾺΚ ΧΧν. 

1 7}λὲ 2αγαδῶ οΥ τ.ε ἐδ» υἱγρίν», 14. ἀνα 97 λέ 
ἑαίοης. 4τ Αδο 2146 ἀἐκονῥέονη 77 1Δε ἐπεί 
)μρνε εν, 

ΗΕΝ 5588}41] (ἢε Κίπράοπι οὔ 
Πεάᾶνεπ Ὅς [ἱκεπεά υπῖο ἴδῃ 

νἱγρίπβ, τυ ἢ ἴοοῖκ τπαὶγ ἰδπλρβ, δηὰ 
τγεηῖ ἔτ ἴο πιοεῖ ἴῃς ὈΠαερτοοη,. 

Ετοσὰ (δαὶ τεῖϑο, τἴὴ6 Δ]]υϑίοη ἰο ΟἾγ οι 8 
ἄγϑὶ ςογηϊηρ ἴῃ (6 δϑι δ] }5ῃηπιοηΐς οὗ Ἠ!ς 
μυχοῦ οὐ φαγί μα ςεαβοα, δηὰ ἴπθ ἐ6- 
οουγδς ἀνεὶς οὐ ἴδε πεϑορβϑῦ οὗ σαῖς ἢ» 
δαΐη685 δηὰ ργεραγαϊίοη ἔοῦ 186 ἀδὺ οὗ Ηἰς 
βοοοηᾶ οοπιηᾳ. ὍΤδα 58816 βιυ]εςῖ 19 
Ὠγνεὶγ οοηἰαίηεά ἰπ [πΠ6 ργεϑοηῖ ραάγαῦϊθ. Τδε 
ἀἰηράορε 9 δεαύεη 581} 5 π1ῆ65, 45 υδυδὶ, [6 
ΟΒυγοῦ οὗ ΟὨγίβι, Ὀυῖ ἰξ 15 [ἢ ΟΒυχοῖ δὲ οῆς 
Ραγίίουϊγ ῥιᾶϑε οὗ ἢεῖ οχίβδίθῃοδ ; ὨΆΔΠΊΟΙΥ, 
ὙΏΘΏ ΒΟΥ [ἰπλ6 οὗἁ {Γ12] οὐ δα 5 δδουΐ ἴο 
εηὰ, ἀπά πεὲῦ {ἰυπιρμδηΐ τείχη ἴῃ Ἠεάνθη ἴο 
Ὀορίη. ὙΠ6 ορίηίοη οὗ ϑδοπλδ τποάσσῃ ἰῃΐοτς. 
Ῥτγοΐοσβ, γγῆο ἐχρίδιη (6 ἔπο ἕο] οννίηρ μαγαῦ 65 
ἃ5 Γοίοστίηρ ἴο {πε ἀεδίγυσξίοη οὗἁὨ [εΓυϑαίθτι, 
ἷ8 τεοίυϊεὰ δὲ ἰεησίῃ ὈΥ Κυϊηοεῖ οἡ {ἢ }8 
ῬΪΔ66. : 

1. ἐε υἱγρὶ.. ὍΕῺ ννᾶ8 ῬΓΟΌΔΟΪΥ ἃ υὑδ0.2] 
ὨΌΓΊΌΘΓ Οὐ 5υςἢ οσοβϑίοηϑβ. ᾿ΤἼὮ 6 ΘΟΙΏΡΘΗΥ οἵ 

᾿4Ποδο ψῆο αἱϊοηάδοα οὐ Σ]ΟΌΓΏΘΓΒ δ ἃ ἤιηο- 

-- 

ΓᾺ] νγὰβ ἄχεα ΟΥ̓ ΓΑ ϊηϊςαὶ δυ  ΒΟΓΙΥ ἴο τεΏ αἱ 
Ἰοαϑσῖ, δηῃὰ [15 Ὠυ ΠΟΙ 5θοη5 ἴο ἧἤανὸ Ὀδοη 
του ὨΘΟΘΒΘΑΤΥ ἴο ἕοττῃ ἃ σοϊῆραηγ. [{ 15 
ΡῬγοῦδοϊο τμδὲ, τ δεῖθοσ δὲ ἔπ γα ὶβ ΟΥ [ηΔ:- 
τίδσοβ, τἴθ6 ἡυπιθοῦ βεϊάοτῃ [6}} 5μογί οὗ {ἢ]5, 
Βουξὰ ἰξ ΤΑῚ οἴξῃ ἢδνε οχοθοάβαά {, (566 
1ἰεπεοοι.) [1 ϑεθιβ Δ ΟΥΓῸΣ ἴο δἰϊεπιρῖ, 
Ὁ ΤΊΔΗΥ Ποπητηδηϊδίοσβ, ἴο αἰϑοουοῦ ἃ β8ρὶ- 
τϊυ2] 5ἰξηϊβοδηος ἴῃ [6 αἱγχίη., 85 1δ (ἢ ϊ8 
ἴογπ ἀδηοῖοα ἴῃο56 ΞΡΕΓΙΔΠΥ ἀονοίεά ἴο Θεοὶ, 
ὙΠΟ Ὦ ποοοβϑιίδίος ἃ ἰογοθα ᾿ἰηἰογργοίδεοη οὗ 
{Π6 ςοποϊυπίοη οὗ [ἢ 6 06. Το νἱγρῖοβ 
Ὑ ΓΟ [6 υδι14] σοῃρδηϊοηβ οὗ {86 Ὀγιάθ, δηά 
ΠΟΙ ΡΓΌΡΕΓ β[ίεηάδηϊβ ΟὨ 8:0 ἢ ἂἃπ Οσςδϑίοη. 
(Οξ, Ῥ5, χῖὶν. 14.) ὙΒΟΥ͂ ἃγὲ {μογείοσε Ὡδίυ- 
ΓΑΙ ἱηϊτοάυοεά 45 ρατί οὗ ἰῃ6 ἱπιροτΥ οὗ ἰῃς 
ῬΑΓΔΌΪΘΟ. 

ἐδεὶγ ἰασηβ..} Αὐλοὴρς [πε [εν8, 45 ἀηοηνς 
[πὸ Οτοεκβ δηὰ Ἐοπηδηβ, ἴδ6 Ὀγιάθ ννᾶ8 σοῦ" 
ἀυοϊοὰ ἴο [6 ὑτἀοχτοοπιβ Βουδα ἰη ρῥῖὸ- 
ςοϑβϑϑίοῃ, δηά δ ὩΙΡΏΓ(}1], Ὁ. τπ6 ᾿ σης οὗὨ Ἰαπὶρθ 
ΟΥ ἴογοοβ. Ηρσπος ἴδε τεαιεηΐ Δ]] υ8ίοη 1Π 
οἰαϑβϑϑῖςδὶ νυτίἴεσβ ἴὸ ἴδ 6 πυρίλὶ ἰοσοθεβ, (566 

;,2 
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2 Απά ἔνε οὗ ἴδηι ψγεῦα ᾿νῖδο. ἀπά 
ἢνε τυεγε [οΟ] 15}. 

4 ἼΠεν τῃδὲ τυεγ ἔσο 8}. τοοΚ {Πεὶγ 
ἰλρβ, ἀπά ἴοοΐκ πο οἱἱ νυἱτῇ ἐμ δπὶ : 

4 Βιυὲ τῆς νυ ῖϑε τοοἷς οἱἱ ἴῃ τῆεῖγ 
γαβ565 νντἢ τΠεὶγ ἰΔΠλρ8. 

ς ὍΝ ΒΠε τὰς δυίάερτοοπι ἰαττίεά, 
{ΠΥ 411 5 τ θεγθα δηὰ 8]ερί. 

σ.ς. Ἐυτρ. “ῬΗσΣηΪ535. 344; Αὐβίορῃ. “Ραχ, 
1317; Υἱγεὶ, “ Ες! νυἱῖϊ. 29; Ονἱά, " Ηεγ. νἱ. 
45.) ἴη τῆς ργεϑεηῖ οἂϑὲ ἴπε ἑαγερ: ἀτὸ ποῖ 
τοτο 658, τοῦ 5 ἴδ ΡΙΌΡΕΙ 5ἰψη:ποδίίοη οὗ 
λαμπάδες ἴῃ οἰλεδίςα] Οτεεκ, δυὲ ἰΔπιρ8 ἴῃ ἴῃς 
τιοάθγῃ 56π56, δὰ ἢ ΟἱἹ ΠΤῸΠι ἃ ϑερασγδῖβ 
γοβϑοὶ. [1 15 ὑγοόῦδῦϊο (πδὲ ἔπ686 ἭΤΕΣῈ ΤΟΤΕ 
ΘΟΠΏΟΩΪΥ υδεὰ ὈΥ [πε [οννγϑ. 

10 γιρεΐ δε ὀγίδεγοονι.} Αταοηρ ἴδε ἴεν, 
ἃ5 διηποηρ ἴΠ6 Οτεεῖκο, 1 ννᾶ9 ὑπ] ἴον ἴῃ 6 
Ὀτίάἀορτοοπι 1 ἷ5 ἔτἸςη 5 ἴο Ἔδοοτί (πε Ὀτιὰς 
ἔτοπι δεν ἔδ|Π|ογ᾽8 δοιιϑε ἴο ἢ]5 ονγῇ, ἴῃ 6 1127 - 
τίδρε ἔξασῖ, τυ ῃῖςῖ σοποϊυάεοα [6 ΠΕΓΟΠΊΟΩΥ, 
τλκιηρς ρίασα δὲ 186 ἰδίζϊεσ. (1 Μᾶδςς. ἰχ, 19; 
Τυάρ. χῖν. το; [οῇῃ ἰϊ. 9, το) δϑοπὴς οοπὶν 
τηοηίδλίογβ Βυρροϑε ἴπαὶ [Π6 τρλστίαρε ἴῃ ἴῃς 
Ὀγόϑεηΐ ρδαγδῦϊε 18 τερτεβεηϊο 45 ἰδ κιηρ ὈΪδοδ 
αἱ ἴῃς ὑτιἀο8. Ὦουδο, Ὀυΐ ΤΠόῖῈ ἰ8 πο ποορὰ ἴο 
ΒΌΡΡοΞΚε ϑιιςἢ 4 ἀερασίυτε τοσ [ἢ 6 0.502] οσὐ5- 
ἴοπι, ΤὮς ὑσιὰ ΤΏΔΥ δε 51 ἴο 
νᾶ ροὴς ἴο ξείςοἢ [6 ὕστε, (δ νιγρίῃβ ἅΓῸ 
ἴο ᾿οίῃ ἴῃς Ὀτγ44] ργοσθϑϑίοῃ οὐ ἰϊ5 ὑυᾶὺ δος 
ἴο ἴδε Ὀγιάορτοοιμιβ Ὠουε, δηὰ τὲ νυν ὶπρ δ 
8ο:6 ἱη(οττηοάϊδίο ρὶδοθ. (δες ΤΎδηςὮ οὐ [6 
4 ῬΑγΔΌΪΕ5, Ρ. 229, Ἐκ, 1860.) 

Δ. «αυἷτέ... .«ἡἹοοίκδ ἢ ὙὍὌδθ τ ῃο]ς ΒΟΥ οὗ 
ἴδο Οδυτοῖ δ ἴῃς πιο οὗ δοεσ 1 ογα δ σοτηϊης 
Ψ}}} 6 αἰνιἀοα ἱπῖο {{||56 ἴννο οἾ45565---[Ποβὲ 
0 ὅγε, δηὰ ἴῃοϑὲ γῆο ἅτε ποῖ, ργορασοά ἴο 
ταοεῖ Ηϊπι. 

8. πο οἱ] ῬὙΒΕΥ Πα ἃ 5Π181] ΞΌΡΡΙΥ ἱπ τῆς 
ἰλιῃρα 1ποπηβεῖνοβ, θυϊ πὸ ποτε σγθδη [Πδὶ 
νγ)ὰ58 Θχῃδυσιοα, (ἢ. ΓΕΞΟΙ δ] ἑπρ τἢοϑὲ ἴῃ {Π6 
ἀμήρομς οὔ ἴῃς δοννοῦ, ψγῇο δηάιιγςε ἴοσ ἃ ὑν ἢ 116, 
υἱὐ παν πο τοοῖ. Οὗ ἴῃς 5ρ  ΥἹ02] ς στ πόληος 

οὗ 1ῃ6 ΟἹ] ἴξ 15 ποῖ ὨΘΟΟΒΒΑΙΎ ἴο οσοπ͵οοῖυζα 
ΤΏΟΤΟ πη νυπαὶ ἴδ ἱππᾶσὲ ΞΟ ϑιιρροδίς. 
Τῆς ἤδιης οὗ [Π6 ἰδτὴρ 15 ουϊινατὰ δηὰ υἹϑιῦϊε : 
ἴῃ οἱ] ννηῖς ἔδοάς ἴἴ 15. ἱηνγαγὰ δηὰ ἰηνίβι δ. 
Το Τ00]15ἢ υἱγρίη58 Βδὰ δὴ ουϊνγαγά ϑῆον οὗ 
τε χίοη, Ὀυϊ ψεγε ἀεβοίοης ἴῃ [Π6 ἱηνγαγά 
ΒΟΌΓΟΘ ἔγοπι ἩΠΙΓὮ {ΓῸ6 τε ρΊοη βργίηρβ, δηὰ 
ὉΥ νυνὶ ἢ [τ ἰ5 τηδίπαϊποά. Α58 Αῦρ. Ττσεηςὴ 
848, {ΠΕΥ ἀγα “ποῖ Ὠγροσγζεβ, ῃοῖ 9ε]ἔποου- 
ϑ.ίουβ αἰ 5596 Ὁ] 65, πιυ σῇ 6858 [ἢ 6 ΟΡΘΏΪΥ Ρτὸ- 
ἔλῃς δπὰ υπροῦϊγ; δυΐ [ἢ Ὡερ] σοηξ ἴῃ ΡΓΑΥΟΣ, 
{Π6 5δἱοίπέιν! ἰῃ πογὰ, δηά 411} ἰοδο τῆοβο 
βοδβεῖης οὗ ἃ (ἢ γϑιίδη [1ῆπ 15 ἰλϊὰ ουἱ ἴο 54:57 
[ῃΠ6 εγα5 οὗ τηεξῇ, δη ηοΐ ἴο ρίελϑε Ηἶπὶ νγῇο 
βοεί ἴῃ ϑεςσεῖ," ὙὍΒΕΥ ἃγὸ ἴδοϑε γῆ0 περίοθςοξ 

51. ΜΑΤΊΗΕΝ. ΧΧν. [ν. 2-.-8. 

6 Απά δὲ πιιάηιρῆς ἤθε νγᾶ8 ἃ 
ΟἿ πιδάε, Βεμοὶά, τῆς Ὀτγίάερτγοοπι 
ςοιησῖῃ ; ΡῸ Ἵ ουξζ ἴο πιεεῖ ἢϊπ|. 

7 ὙΠ εη 41} τποβα νἱγρὶῃ8 ἄγοββ, ἀπά 
ππηηγεά ἘΠ εῖγ ἰΔΠ1ρ8. 

8 Απά {ἰδ ἐοο βἢ 8414 πο (ἢς 
ννῖβε, Οἷνε υ8 οὗ γουγ οἱϊ ; ἔοσ. ουγ 
ἰδῃρβ ἀγα 'ἴροης ουξ. 

ἴο δ:1Γ ὰρ [ἰῸ οἱ οὗ ἴῃς ΗοἱΙγ ϑρίγιῖ, 80 {παῖ 
ἴξ Ὀδοοπιθ8 φμεπεδεαά νυϊτῃΐη (ἤσπι. Οὗ τ ΤΏΘ98. 
Υ͂. 19, ΠΕ [ἢ6 584Π26 ᾿νΟσὰ 15 ιι966 25 ΠΕΙῸ ἰῃ 
γεῖβε 8, “ ΟΥἿἹ' ἰΔπὴρ5 ἅγὲ ρὺπὲ οἱ. 

δ. ᾿»δίϊε ἐδε ὀγίδεσγοορε ἱαγγίο.}] ““ΤΏΘ 
ἰαιτγίης οἵ [ἢ ὈΓΙΔΘΡΤΟΟΠῚ γγα ΤΊΔΥ ὨΌΠΡΟΓ 
διηοηρ ἴΠ6 ΤΩΔΩΥ͂ μ᾽ πἰ5 γος ΟΠ γίσὶ σάνς, ἴΠδἱ 
(ὃς πιο οὗ ΗἾ8 τεϊυγη τϊρηϊ ΡοβϑιΪν ὃς ἀδ- 
ἰαγεὰ Ὀεγοηά (δε ἐεχρεςσϊδοη οἵ Η!5 ἀἰϑοὶρ 65." 
(Ανρ. Τσεης.) δες δῦονο, ςἢ, χχίγ. 48. 

ἐδεῦ αἱ] «ἰωρηδεγεά απάᾶ «1.11 ὙὍὙῊῈς 516 ρ οὗ 
811 [86 υἱγρίῃϑ δἰῖκο ἰ8 ἴο ἴΠ6 ᾿ΠΊΔΡΈΤΥ 
οὗ [6 ρμαγδῦϊθε. Ὑηὲ Ὀγίἀθρτοοσα ἰ8 ἴο οοπις 
διάἀάθη!υ δηά πἱιϊμουΐϊ ποῦςς ἴο 84], ψ ἢ 
ψνουὰ ποῖ δ6 [ἢ ο8486 1 ϑοπλε ὑγεῦὸ ἄνγακε δηὰ 
ςουὰ 866 ἰπ6 ῥγοςσθβδϑίοῃ ἔγοπι ἃ αἰπίδηςεδ. 
ΎΤΒοΙΕ 185 ΠῸ πεοὰ [0 ῥγθβϑβ [18 ἱπιαρὲ ἴο ἃ 
ἔυτ ΠῈΣ βἰσηϊβοληος ἴο υηάεγοίδηά ΟΥ̓ “ἰκεῤ, 
εἴμοῦ ἀεδίῃ, οὐ ἴθοϑα ἰπβ οὗ ἱπβιτη ῦῦ ἴο 
νΒοἢ 411 ἄγ 1140]6.0 Ὅς ἱπιαρα 15 βαἰἰϑῆθα 
ΕΥ͂ βυρροβίηρ 411 ἴο Ὀ6 ἴῃ ἃ βίἰδίε ἴπ ψ Ὡς ἴῃς 
δάνεοηϊ οὗ τῆς ὑγάἀερτοοπι οου]ά ποῖ ὃ6 ἔοτε- 
δεοη. ΤΠ νυδίς]η655 οὗ (6 τῖϑε υἱγρὶ 
ςοπδίϑίε, ποῖ 1 Κηονίηρ θη ἴΠ6 Ὀτιά6- 
ξτοοσὶ νγὰ5 σοπληρ, δυΐ ἴῃ Ὀεΐηρ ῥγεραγοὰ 
δ η ἢθ σᾶπα βυάάθρη)γ. 

Θ. αἱ »άπρ δὲ ἐδεγε «υας α ε77.] 866 δη͵αγάδβ 
“Ψιεν οὗ (ῃὨ6 ΗἸπάοοβ, νοὶ. ἱϊ. Ρ. 29, φυοίεὰ 
ΌΥ Ατομοίβδορ Τγεηςἢ ση [818 Ραγάαῦϊο, ἕὸ σ δῇ 
ἰηςογεβίίης δοςουηῖΐ οὗ Δἢ ΘΧΔΟΙΪΥ 51Π}}}2. ὀοςὺγ- 
Τοηοα δὲ ἃ νεδάϊηρ ἴῃ [ηἀϊᾶ. 

Βεδοϊά, ἐδὲ ὀγάρρτοο» εοηιεί.} (Οτ, Βεῤοϊά 
ἐδὲ ὀγίἀεσγοο  ΓΏΘ νογὰ οοριεί ὁ 'ἴ6 οσηϊτοα 
Ὁγ [ὃς οἰάεδι Μ9595, δηὰ βοπιὸ δηςίθδηϊ νογβίοξιϑ. 

.) 
7. ἐγρηγιρα ἐῤεῖν ἰαγπρ5.1 “ ἘΝΕΥΥ͂ ος δἱ 

[ἢ Ιαϑὲ Ῥγεραγεϑ ἴο γίνε δη δοοοῦπί οὗ ἢἷ5 
ψοΣκβ, ἸΠ4υγῈ8 ἱπίο ἴ[π6 ἴουηάδίίοη οὗ ἢί5 
[αἰτἢ, 5εγ Οὐ ΒΥ βου ε8 ΒΟΊΠΟΣ ἢ158 118 Βλ5 
Ὀδοη ος νεῖ ννἢ}} Βανὸ ὕγαῖϑθθ, ποῖ σλετεὶῦ 
οὗ τχρῃ, ἴοσγ {πᾶϊ βὸ πονν ἔδεϊβ ψν1}}} δυδὶὶ πο- 
την, ουΐϊ αἰϑο οὗ Οσοά. Μδηγν ρυΐϊ οἱ (}15 
ὈΥγ πε οὗ τὰς στουηά8 οὗ {πεῖν Δ, δὰ ορςὲ 
ἴο ἴῃς ἰαβϑί πιοιηθηῖ ; ΠΔΑΥ͂, βοὴ ἴο 
ἀοίδγ τἴ, ἢ 41} τῆ πχίϑογαῦ]α αἰἰθοουοσίοβ 
ψὩ ἢ Ψν1}} ἤθη Ὅς πηδάς, θεγοπὰ ἴδε σγαῦς, 
ἐσθ Ὁ]} {πε ἀδγ οὗἩ ἡυάσπηιοηί---υῖ ἔυσίθον 
σληηοῖ ὃς ἀεξεττεά." (Αὔρ. Ὑγεηοδ.) 

8. αγὸ 390πῸ ομἑ.] Μὸοτσε ΤΟΓΓΘΟΙ͂Υ, 845 ἰῃ [86 
Τηλγγίπ, τὸ ρσοὶπῃ ουἱ. 

Ι οι, 4 σὲ 

σμέ. 



ν. 9--} 5. 

9 Βυς τῆς ννῖϑε δηβυγεγεά, βαυϊηρ, 
νοὶ ὁ; Ἰεβῖ τῇεγε δὲ ποῖ επουρῇ ἴογ 
1.8 Δη4 γοῖι : διιῖ ρῸ γε ΓΑΙΠΕΓ ἴο [δαὶ 
[ἢδῖ 561}, δῃηἀ Ῥυγ ἔογ γοιυγϑεῖναβ. 

Ιο Απμά ψ}]6 ΤΠΕΥ ψνεηξ ἴο Βυγ, 
τῆς Ὀάἀορτοοηι ολπιε; δηά {πον [δὲ 
ὙΝΈΓΕ Ἐκ ννεηῖ ἴῃ ἢ ἢϊπὶ ἴο τῆς 
ΠΛΆΓΓΙΑΡῈ : Δηά τς ἀ00Γ νν3 8ῃεῖ, 

11 ΑΠἰεινναγά σᾶπηα 4180 τῆς οἵδεγ 
ὙἹΓρΡΊΏ8, βαγίηρ, μοτά, Ἰψογά, ορεη ἴο 
118. 

10. 29 ἐδε "μαγτίασεο.) 16. ἴο [86 τλλτιτῖαρο 
ἴδαϑὲ ἴῃ 86 Ὀγιἀοςτοοιὴ β ἤοιιϑθό. Τμὶ8 τννᾶβ 
ςοηῃϑιἀογεὰ οἢδ οὗ ἴδ τηοβέ ἱπηρογίδηϊ ρασίβ οὗ 
[86 ΠΙΔΓΓΙΆΚΘ, 80 ΠΊυςΓΒ 80, [Π4 ἴῃς ννογά γάμος 
νγ838 ΒΟ: 6 ΕΠ|658 δρΟΟΙΔ ΠΥ υϑεὰ ἴον [Π6 τηδττίδρε 
ἴοαϑὶ δἴοπο, διὰ ὄυθη ἔοσ ἃ ἔδαβί ἢ ζόῃοσαὶ, 85 
ἰη [86 ΕΧΧ. νεσβίοῃ οὗ Εβίδοσ ;. ς, ἰχ, 22 (δε 
Ἰαϊΐογ ἴῃ ἴῃς ρῥίιγαὶ, 35 Βογο). 

10. 1 ἔποαὺ γοιι ποὶ.}] 1.6. ἵ τϑοορηϑε γοῦ 
Ὡοῖ 85 της (εἶ, Ϊοδη χ. 14). ΑΌρΡ. Ττεηοὴ 
ὨΟΌςαΒ ἃ ἐϊεγοησε Ὀθεϊνψεθη [ἢ]5 ράγαθὶο δὰ 
παῖ οὗ ἴα τηδττίδρε οὗ {πε Κίηρ᾽ 5 8οη ((ἢ. χχίϊ. 
1-11}, ΒΑΙΊΟΙΥ, (Παϊ ποτα τἢ6 τηδὴ νου ἃ 
νούάϊηρ χαγτηθηῖ 15 δἀπιοὰ ἴο (ἢς ἔδαϑβξ, Ὀυΐζ 
δῇἰογινναγαάβ οδϑῖ ουὐΐ; ννῆογθαβ Βόῦο (ὃς [00] 58 
ΥἹΓρη5 ἃσα ποῖ δάιηἰοὰ αἱ 411. ΤΒε σοᾶβοη, 
85 ἢδ6 ΘΧρΡ δίη5, 15 [δὶ ἰῃ ἴδ ΌΣΤΩΘΥ Ῥδγαῦὶα 
6 ἔεαϑδὶ σοργεβθηίβ (ες Οδυγοῖ τ] πε ὕροη 
οαγῖῃ, ἰῃ νοὰ (6 ΟΥ̓] ἀτὸ της νυ τΠῸ 
ξοοά; ψΠογεδ5 ἤΟΓῸ 1ἴ τοργεβοηΐβ [ἢ6 ΟΠιγοῖ 
ὈΠΟΣΙΡΠδηΐ ἴῃ δοάγθῃ, ἱπῖο ΒΊΟΝ ΤΠΟΓῈ 5382}]} 
ἴῃ ποιυνίβα δηῖοσ δηγίμιηρ [μδὲὶ ἀς]εῖἢ (866 ου 
οἷ, χχὶν. 2, το). [1 οδὴ 566 ποίδίηρ ἴῃ [Π6 
Ράᾶσγδῦϊε ἴο βιιρρογῖ εδη ΑἸξογά 5 ἰηιογργείδ- 
ὕοη [Πδῖ ἰξ τεργεϑθηΐβ ποῖ Ομ σσ ̓ 5 η8] σοπγὶης 
ἴο Ἰυάστηεπί, δὰ ἴδε οοπιπιεποεπηεπί οὗ Η 5 
το Ἰοπηἶδὶ τοῖση Ὡροῦ οαγίῃ, ἀπά ἴπαὶ (Πογ6- 
ἴοτε ἴδ Ἔχοϊυσίοῃ 18 ποῖ ἴο δε οοπβιἀθσοὰ ἃ5 
βηδὶ, ((ξ Ττεηςῖ, Ρ. 258, 8(} εὐ.) 

18, αυδεγεὶπ ἐδέ ϑὸη 97) νιαη εογιεί δ. (ΤΏ 656 
ττογάβ ἅσα οπγ το ΕΥ̓͂ ἴπε Ὀεϑὲ δηςίθηϊς Μϑ598, 
Ἰποϊυάϊηρ Α, Ο", ἀπά Ὁ, ἀπά ὃγῪ Ευβεθιι8, 
Αἰμδηδϑίυβ, 8511, ΟΝ γγβοδίοῃη, Οτγσίρεῃ, 
ΗϊϊλτΥ, δῃὰ οἴμετβ. Ε. Ὁ. Ο.) 

τ ἘΑΚΔΈΣΕ ΟΕ ΤῊΕ ΤΑΙΕΝΤΕ.---ΤῊΙς 
6 Οἰδεβ 'ἰπ ΤΩΔΠΥ ᾿πηροσίδηϊ σοβροςοῖβ 

τὰ {παϊ οὗ [6 Ρυυηάς ([υκὸ χίχ, 111-27), 
Ὡς ἢ, πενεσίμοίοβθ, βοιὴθ ὀχροϑίίοσβ (Μδ]- 
ἀοηδίι, δίγαυϑ8, Εννα]ὰ, Μογεῦ) αἰζεπιρὲ ἴο 
Ἰάεην ἢ [ἰ 28 δηοῖθεῦ σεροσῖ οὗ ἴῃς ϑᾶσηθ 
ἀΐβοουτθοθ. ὙΠ ἰδίζοσ ρβαγδῦὶθ νγᾶ8 βροίδθῃ δΊ᾽ 
]εποδο, ἴῃ ἴα Βουκα οἵ Ζαςοςδδυ8, ἴο 411 ἴῃ 6 

5 1Πεη ὑγόϑεηῖ, Τῆῖβ ἰ8 βροίζθῃ οὐ ἴδε 
οιμπί οὗ ΟἸἶνε8, ἴο ἴῃς ἀϊεςοῖρ]65 δίομθ. Το 

ἴρη βουυδῃῖβ ἅσγὸ τηδηςοηϑὰ : πόσο, ἴἄγϑο ; ἴΠογὰ 
1.6 βᾶτηθ 80πι (1 τη Ξε γαῖ βου τηοσο ἴδδη 42. 
ἘΠ Ρ 5) 8 οπἰτυϑίεά (0 δδοἢ βεγυδηῖ:; ὮοΓς, 

51. ΜΑΤΤΊΗΕΨΝ. ΧΧν. 

12 Βυῖδε δηβνγεγεὰ δηά ϑαϊά, ᾿ εὐ]γ 
1 5Δ4Υ υπίο γοιι 1 Κηον γοιῖι ποῖ. 

12. “δῖοι τπεγείογε, ἔοσ γε Κποὺν “ οἷ. 54. 
ποίτηεγ τῆς ἀδγ ποῖ τῆς πους ψνῃεγείῃ ζω .. 

33. τῆς ὅϑοῃ οὗ τδῃ ςοπιοίῇ. 
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14 4 ὁ ον ἐἦεέ ἀιίηχάονι οΥ δεσύυση 1: δΊαικε το. 
83 ἃ τῇληῃ {γλν 6] ]}]ηρ ΠΟ ἃ 
«υἦό «Δ]]ςἀ ἢ18 οὐ ϑβεγνδηΐβ, δηά ἀε- 
Ἰϊνεγοά υπίο τἢεπὶ ἢἷ8 σοοάϑ. 

Ις Απά υπῖο οὔς ἢε ραν ἔνε ΕΑ ἑαΐσπι 
Σδγέ. το; 

"ΔΙ θηῖβ, ἴο Δποῖδοῦ ἴννο. δπὰ ἴο 8Δῃ- εἰ. 18. 24 

αἀἰβετγοηΐ 5υπι5 ἀηὰ πιυςὶ οὔδ8. Τοῖς 
6 τευνασά 8 γοργεβεηϊοαὰ υηᾶδοῦ τῆς φασί} 
ἱπιᾶρε οὗ τυ]ς οὐδ οἰ[!65; Βεσς ὉΥ͂ ἴῃς τηογὸ 
αἴγεςαν ΒΡ  ΓΙΓΌΔ] οχ ἴοη, “16 Ἰογ οὗὨ [ὮγΥ 
1ιοτάὰ." [ἡ 81. υκο, τ εγε ἴῃ6 Ῥαγδῦϊς 19 
δαἀάγεβϑεά ἴο ἴῃ ρεορὶς, ἔδεσε 15 ἃ ἀϊγεςΐ 411.- 
ϑίοπ ἴο οὔγ 1 ογ β δρργοδοδίηρ σεὐθοτίοη ὉΥ 
ΗΙ5 οσῆ οουῃ ἢ, δηά ἴο {86 ᾿πάρτηρηΐ 
ΠΙΟΝ ννᾶ5 ἴο ἔο!ονν ἴῃ ἴδ6 ἀοδιγυςοῃ οἱ 
7εγυβαίοτα ; ἴῃ 81. Μαδίβεν, ψῃεγε [ἢ 6 Ράγϑῦ]α 
15 δά ἀγεβοεά ἴο ἴ86 αἴβοῖρὶςβ δἱοῃς, 1 18 τηοσοὶν 
ἃ ςοππιυδίοη οὗ Ηἰ5 100}8 ἀἰδοοῦγϑα Τὸ- 
κατάϊης Ηἰ5 πιΐυστο σοτχηπηρς ἰη Ἰυάδρτηοπί. ΤῊΪ5 
Ἰαϑὶ εαἰγουπγείδηςς [5 ἃ 5: ΠΟ] πη Δ ϑινοσ ἴο (Π056 
οὐςβ ψῆο οοηβίάἀεν ἴἃ ἱπογεά]6 ταὶ οὐΓ 
1 ογὰ βῃουϊά δᾶνε βροκϑη {5 5 Ρ] ΟΣ ἰςε 
αἴ ἃ Ἰαῖεν ρεγίοά ἴδδη [Π6 ποσα σου ρίοχ οἠς 
ἰη 851.10κ6. (866 ϑοἢ]εἰοστηδοθοῦ ου 81. υκς, 
Ρ. 251, Επρ. Τὰ) Τῆε αἰεγεησε οὗ εἰγουπι» 
βίδποαβ ὑπάεγ ΜΨῃ]ςῖι, ἀπά [ἢε Ρεγϑοβ ἴο ΨΠΟπι, 
ΘΔ ςἢ νγᾶβ βϑροίκοη Ψ}1}} βυ δὴ ο ΠΠΥ ἐχρ δίῃ 188 
οδδσδοῖοσ οὗ ἴῃς ἴνο ρασγδῦ 65, 

14-5290. ΡΑΒΑΒΙῈ ΟΕ ΤῊΕ ΤΑΙΈΝΤΒ. 

14, δὲς οαυπ “ἐγυαη..) Μοτα ὌΧΘΟΙΥ δὲδ 
ΟὟΙ δ᾽αυοα." “1ἰἰ6 (δῖ νὰ Κϑὲρ 
ἴῃ τηϊηὰ {Π6 τεϊδείοη οὗ πηδβίοῦβ δηὰ 5ἰδνθβ ἴῃ δη- 
ὉσυΥ ; ἔογ τΠδἴ Ὀεϊννθοη πλδϑίοτβ δηὰ ϑοσυδηΐβ, 
ἃ5 ἴξ ΠΟΥ Ἔχ ϑῖβ ΔΙΏΟΙς 0.5, ΟἶδοΥβ 0 βα ἰ8ἴ3ς- 
[ΟΥΥ εχρ δηδίίοῃ. . . .. δίδνεβ ἴῃ δηθαυ 
Μεγ οἴση δγίβδηβ, ΟὐὁἨ γεσε δ] ονσεά οἱποσ- 
υνῖβο ἴο δηγαϑε ἤ εἶγ ἰῃ Ὀυ5π655, ῬΑΥΏΚ, 85 
τ ννὰβ δθαυςηεῦν δἰτδηρθά, ἃ ἤχοα γὙϑΑΥ}Υ 511 
ἴο 1πΠοῖγ τηδϑίοῦ ; ΟΥ̓ΤΏΟΥ πδὰ πΊΟΠΟΥ (ΟΙἢ-» 
τηπίοά ἴο {ποῖ ποσόν ἴο ἰγδάς οἡ 18 
δοςουπηῖ, ΟΥ ΠΝ ννοἢ ἴο δηΐαγσε ἴπεὶγ Ὀυ.51- 
Πέ58, δηά Ὀτγίπς ἰὴ ἴο Ηἷπὶ ἃ 58ῃδσε οὗ [Πεὶσ ὕγο- 
βι3." (Αδρ. Τσγεηςμ.) ((ἔ, Χεπορῆ. “Μοπι 
ἰϊ. 7, 1.6: Π)οπιοβίβ. " ς. Αρδοῦ.᾽ 1. 4; .Εβο η68 
ἐς, ΤΙπιατοὶ,᾽ ς. 19; δηὰ ΟΥεσεὶ, ὁ ῬΑΓΔΌΪΕΒ8, 
νοὶ. ν᾿ Ῥῖ. 2, Ρ. 27, 544.) 

16. ῆυε ἑαίεη..}] ὙὍῆε τηοάεγῃ 56 οὗ [6 
σογὰ ἠαΐεμί:, ἴο δ᾽ ΚΠ πηοηίλὶ οηδοντηθηῖβ, 
ΪθΘ ἃ νἱίηεββ ἴο {86 Ὡδίυγαὶ ἱπίεγργείδίίοη οὗ 
1,18 ρασγδῦὶς, ἀῃὰ ἃ δροῃίβδηδξουβ σοηίεβϑίοῃ οὗ 
ΤΩΔ} 8 ΤΕΒΡΟΠΒΙ ΠΥ ἰῃ (6 εἰρη οὗ Οοά ἴογ 
[6 υϑὲ οὗ [πΠ6 Δ᾽ ε5 τοι Οοα 88 ψίνεῃ 

ν 

σουπίγγ, το 
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ἢ ᾿ 

ΟΙδεΓ Ομ; ἴο ΘΕ πιδῃ δοςογάϊῃρ 
ἴο ἢ]5 ϑενογαδὶ ΔΌ ΠΥ ; δηά βἴγαὶ ρ μΕΥΤΑΥ 
[ΟΟΚ ἢΪ8 ἸουΓηοΥ. 

16 ἼΠεη ἢς τπδὲ δά τεςεϊνεά (ἢς 
ἔνε ἰαἰεηῖβ ψψεπὶ δηά τγλάθὰ στὰ 
τῆς 84π|6, δῃά τηδλάς ἐδέγι οἴδες ἔνε 
τΑἰβηῖβ. 

17 Απά [Πἰκοννῖβε μα τπδὲ ἀσά γε: 
εεἰυσά ἴντο, ἢς 4ἶ5ο ραἰπεά οὐδοῦ ινο. 

18 Βιιξ ἢς τᾶς Πδά τεςεἰνεὰ οἠς 
ψνεηῖ δηά ἀϊρρεά ἴῃ τῆς εαπῖῃ, δηά 
Ἀϊὰ 5 ἰογα 8 τηόοπογ. 

19 Αἴτεγ ἃ ἰοὴηρ τἴπις τῆς ἰογά οὗ 
ἴἢοϑθ6 βεγνδηῖβ οοπιείῃ, δηὰ γεοϊζοηοιῃ 
στῇ τῆεπι. 

20 Απά 80 δε τιαῖ Πλὰ τερεϊνεά 
ἔνε ταἰεπίβ σάπια δηά Ὀτγοιρῆς οἴδεσ 
ἢνς τα]επῖβ, βαγίηρ, [ωογὰ, του ἀε- 
᾿ϊνεγεάβε ὑπο πλς ἔνε ταἰθηῖβ: Ὀεμο]ά, 
Ι[ᾶνε ραϊπεά δεδιάς τποτῃ ἤνε (Δἰςηῖβ 
ΤΔΟΓα. 

2Ὶ Ηἰϊς Ἰἰοτά εαϊὰ υπίο πηι, ἮΝ εἰ] 

δίπα, Ὑεῖ τῃουρῆ ἴδε ραγαῦϊς υπάουδίεα]γ 
[898 {Π18 σΘΏΘΓΑΙὶ δρρὶἰσδίοη, τὸ πιυξί ΓΟ] Π}- 
θοῦ, 85 Αὐρ. Τγεηςὶ οὔϑβογναβ, [Πδΐ ᾿ἰ τυᾶβ τ! - 
ΤΆΔΕ δ ἀγεββοὰ ἴο ἴπῃ6 Αροϑβίϊεβ δίοπε, διὰ 
(Πδξ ϑοπὶθ οὗ 115 ἀεἰδι]5 μανθ ἃ ρβεοι αγ βρης 
βοᾶπος 8ἃ5 80 δα ἀσεββεά. Ὑμεῖς Μαβίεσ ννγᾶϑ 
δῦους ἴο ἀορατῖί ἤοπι ἴποπλ, “ἱπίο ἃ ἔῶὩσ 
σουηΐγ. Ηε ιδά ρίνοη [ποπὶ, δηὰ ννγᾶ8 
δδουΐ ἴο γίνε ποῦο ΔΡυ Πα ΔΠΕΪΥ, ἀϊνοῦβ βρί Γτιι δὶ 
εἰλβ ἴο Ὀς επηρὶογεὰ ὉΥ͂ ἴῇετὶ ἴῃ Η!5 ψοσῖκ ; 
δηά (656, Ἔ5ρθςοῖ Δ! 45 σοτημλυηϊςαῖεά οἡ {86 
ἈΑΥ οὗ Ῥεηίεοοβῖ, ΠΙΔΥ͂ Ὀε τοχαγάθα 88 ἴῃ [ἢ ς 
ἢγϑοὶ ἰηϑδίδησς δίψηιποάὰ ὉΥ ἴδε ἰΔἸεηῖβ οὗ (ἢ6 
Ῥαγδῦϊο. 

18. ἀϊσρεά ἐπ δὲ εαγὶ δ ἴῃ Τυκοὸ χίχ. 20 
[δε ὑπρτοΠίδ]εϑογυδηῖΐ ἰ5 Γεργοβοηϊθα 45 νην 
ἰλίάᾷ ὉΡ δἷβ8 ρουπά ἰῃ ἃ παρκίὶπ. Τὴ 5 ἀἰβοτ- 
δηοο, ἃ5 Μσ. Οσόϑνεῖ δηὰ Αὔρ. Ττεηςὴ οὔ- 
ΒΕΓΥ6, 15 ἰῃ κοορίης ψ ἢ τῆς ἀϊότεηςς οὗ [Π6 
ἴνο 5:1::π|85.. 80 ἰάσγῷζε δὴ διπουηΐ 25 ἃ (δίθηϊ 
οουἱά ποῖ ἤᾶγνε Ὀδεῆ 80 ἰδίά υρ. Τϊ5 ἐχδςῖ 
Κοορίηρ ἰῃ ἀεῖ11}}5 158 ΞΌΓΟΙΥ δὴ ενϊάθηςς (πδὲ 
ἴδε ἵννο Ῥαγαῦϊθϑ ἂῦε ογἱ ρίηδὶ δηὰ ἀϊξιϊηςὶ ἔγοτὶ 
ΘΔΟἢ ΟΠΕΓ; ἃ ΠΊΟΓΟ νδχιδίίοη ἴῃ ἴδε δα ίοη 
οὗ (ἢς βᾶπηθ παστδῖίνε νουὰ ΒδγΪγ πᾶνα Ὀδθη 
80 ςοηπίϑἴοηϊ, 

19. 43εν α ἰομρ ἰἐνι..}ὺ ὙΠοθε του 8. ΤΊΔῪ 
ὉὈε δὐάεά ἴο οἷ. χχίν. 48 45 ἀῃοῖδεῦ ἱηςπηδίίοη 
(παι 186 οοπηηρ οὗ ἴπ6 1 ,ογὰ 18 ποῖ ὨΘΟΟΒΒΑΤΙΪΥ 
ἴο δὲ τεγαγασδὰ 45 οἶοϑβδε δ δδηά. 

Ω1. ἐδε ἷν 97 ἐδ ον. [1 18 ΒΑΡ ΪΥ πεςο9- 
ΒΑΤΥ ἴο υῃηάογβίδηα {Π656 νγνογαβ 45 β'ψηϊγίὶηρσ 
ἃ ἔραϑὶ ἰῃ Ββοποὺγ οὗ [86 τηδϑίοτ 5 γείυσῃ, οὗ 

51. ΜΑΤΈΗΕΨ,. ΧΧΥ. [ν. 16--24. 

ἄοῃπα, ἐἦσει δηᾶ (ΠΑ 8εγνδηῖ: 
ἴῆου παϑὲ θεεη ἢ] ονεγ ἃ ἔδνν 
(ηρβ, 1 Μ11 παῖζε τες τυΐοῦ ονογ 
ΤΩΔΠΥ͂ τὨΐηρβ : δηΐεγ ποι ἰπῖο ἴῃς ΟΥ̓ 
οὗ τὴγ Ἰογά. 

22 Ἧς αἶβο ται μδά γεςεϊνεὰ ἴγο 
ἰΑἰεηῖβ ολπὶς δηά διαϊά, [,ογά, τοι 
ἀεἸνεγεάβε ὑπο πὶς ἔσο τΑ]θηῖ8 : δ6- 
Πο]ά, 1 μανε ραϊπϑά πο οἵδεγ τίθης 
Ὀδε54ς τ π. 

23 Ηἰς Ἰογά βαἱά ὑπο ἢΐπι, ὟΝ εἰ] 
ἄοῃε, ροοὰ Δηά ἐλιτΠι] δεγνδηῖ ; ἴδοι 
ἢδλϑὲ θδαη ἐδ} ονὲγ ἃ ἔδνν τὨϊηρ8, 
1 ν}}} πιαίκε τῇδε συ ]εῦ ΟΥΟΓ ΓΩΔΗΥ͂ 
τὨϊηρϑ: δηΐογ του ἱπῖο τῆς ἸΟΥ οὗ 
ΤΥ ἴρτα. 

24 Το ἢὲ νοῦ Βδά τεςεϊνεά 
τῆς ομα ἴδίεηϊς σᾶπης δηά δά, [ογά, 1 
Κηενν τες τῆλ που ἀγῖ Δη αγά πηδῃ, 
Γελρίηρ ψεγα τῆου ἢδδῖ ποῖ 80 νη, 
Δηά σαῖμεπηρ ψ Πετς ἴδοι Παθῖ ἠοῖ 
βίγανγαά : 

ψΒΙςοΐ (ἢ6 βεγυδηΐ ἰ5 ἰηνιεαὰ ἴο ραγῖδκο (δὲ 
νεῖϊο, Ττεηςῖ, ὅτο.). Το ἰδησιαρσε Ρ45563 
ἴον {86 πηοτηδηΐ ἔοπι ἴπ6 ἤρυγο οὗ ἴπΠ6 ραγδῦϊο 
ἴο ἴδε [πίῃς 5ἰξηϊδοά---ἢς )ο᾽ (Ηδῦ. χίὶ!. 2) οὗ 
ΟἸ γϑι 5 ΠΟΔΎΘΩΪ Κίησάοπι, ἱπῖο πο Ηϊ5 
ΓΑ ἢ] φεγνδηΐβ 5Π2]} Ὀ6 σεοεϊνοά---6 εἴογηδὶ 
11ἴδ Ῥγομηβοά ἴο (ἢς γἱρϊοου, γεσϑε 46. Ηρτχε, 
85 ἰη ἴῆς ράγδῦϊο οὗ ἴπ6 1 ουΓο 5 ἰη [Π6 ΝΊη6- 
γατάὰ, ἴπ6 ἴπνγο ϑεγυδηίβ, που δὰ ἴΠ6 τηδλίοσιαὶ 
γάαϊυς οὗ 1πεὶγ Ἰαθουτν 15 ἀϊβετγεηΐ, τοοεῖνα [Π6 
58π|6 Γουνασαὰ ; ΠΟΓΘΔΒ ἴῃ Τὺκς6 χίχ, 17, 19 
(6 τουναγάὰ 8 ρῥγορογίἰομεά ἴο ἴμε δπιουηΐ 
εαϊηεὰ, Εδοῖὶ ΓοργοϑεπίδΕοη ᾿ρ]165 ἃ ἀϊἔεγοηὶ 
01} : τὴς ἔχει, τηδξ εἴθ τη) ᾿1ξδ 15 οἴεγεά το 8}} 
ΑἸ; (ἢς βεςοπά, [μαῖ νυ πίη ταὶ 11ἴ6 ΤΠ 6Γς 
ΤΩΔΥ γεῖ 6 νδσίουβ Ἴαρϑοῖ[ἰ65 δῃηά ἀερτεεβ οἵ 
τονατὰ δάἀδρίοα ἴο 686}. 

4. εὐδέγε ἰδοιι δαὶ ποὲ σἰγαςυεά.) Μοτο 
ΟΟΙΤΕΘΟΙΥ, “ὙΒοποο ἴδοι Βαδί ποῖ δοδῖ- 
τοτθὰ" (ὅθεν οὐ διεσκόρπισας). ὙΠΕ6 οτίρίπδ] 
γεγὺ 185 ΠΟ ΠΟΤῈ εἶδα ἴῃ ἴῃς Νεὲνν Ταβίδηεηΐϊ 
υδεἀ πῃ ἴπε6 56η86 οὗ 5δἴγενίηρ ες ἴῃ δονίηρ, 
δυῖ δἰνγαγβ ἴῃ (ῃδί οὗὨ ἀἰβρογϑβίηρ, ΟΣ βοδίζεγίης 
αὐτοδά, (δες εἢ, χχυΐ. 321: [ὺΚ6 1. 51, ΧΥ. 
13.) ΧΥΪ. τ [οἢῃ χὶ. 52; Αςΐβ Υ. 37; δηά 
οοιρασγο Μαῖίϊ. χὶῖ. 30; 1Κὰ χὶ. 231, ἡ Ὠοἢ 
αἰ εσ ΟἿΪΥ ἰη (ἢς υϑὲ οὗἁ ἴΠπ6 δἰπηρὶο ἰηβδίεδὰ οὗ 
[86 οοιηρουηά νογῦ.) Ὅὕ[ὸ 58πὶ6 18 4130 [6 
Ἰ50.8] πιοδηϊηρ οὔθ τνοσὰ ἴπ (Ὁ ΧΧ. Ὑὲ 
δου] {πογεΐοσε ἱπίεγργεξ 1ξ 1π (ΠΪ8 ρίδος, ηοῖ 
5 ΟἿΚ ΚΓΔηϑἰδίοιβ βθὸπὶ ἴο πᾶν ἀοηῆθ, 85 ἃ 
ΤΏΘΓΕ Γερείοη οὗ ἴῃς ῥγονίουβ οἶδιι8ς, δυῖ 88 
ἱπισοάδυσίηρ ἃ ἢν ἰάρθα, μὲ οὗ ἀσί νἱηρ ΑΥΝΑΥ͂ 
τὴς ἙΤΠδῆ ἴῃ τϊηπονίηρ. ὍΤὨΐθ ἱπιοτργεϊδιίοη 



περ δες 51. ΜΑΤΤΗΕΨ. ΧΧΥ. 
2ς Απά] ννλ8 δίγαϊά, δπά ννεπῖ δπά 

Ηϊὰ τὴγ (Δ]επὲ ἴῃ τῆς φασί : ἰο, ἐδέγε 
του ἢδβι ἐδ αὶ ἐς (Ὠϊπε. 

26 Η!κ Ἰοτά διηιδυνεγεά δηὰ βαἰά υπίο 
ἢϊπλ, σε ψὶιοκεὰ δηά 8] μι} 8ετ- 
ναηῖ, του Κηοννεϑὲ τῆι 1 τεᾶρ ετε 

15Τ 

πη, Δ ρίνε “7 υπῖο δϊηὶ νὨοἢ Βδιὴ 
ἴεη τας ηἴϑβ. 

29 “Εογ υηΐο ἐνετΥ οης ἴΠ4ϊ ΠΑ « οἰ. 1. 
84}} θὲ ρίνεη, δηά ἣἢς 5}}4]} ἤδνε δωμ 
Δουπάδποα : δαῖϊ ἔτοπι ᾿ἷπὶ τῆι ἢ ἢ 15..ς 
ποῖ 804} θ6 τὰκδὴ ἀνὰ Ἔνθῃ {παῖ 8. 18. 

1 Ξονγεά ποῖ, ἀπά γψαῖπεγ γβεγε 1 ἤᾶνε 
ποῖ 8ιγανναά : 

27 Του οὐυρβέεβι τπεγείοτγε ἴο ἤλνα 
Ρυζ ΠΥ ΠΊΟΠΟΥ ἴο τῆς Ἡἰτρα τὸ, θδω δηὰ 
ἐδόη δὶ ΤῊΥ Τοπηίηρ 1 δῃου ά ἢδλνςο τε- 
οαἰνοά πλης οὐνῃ ν] ἢ τἰβΌΓΥ. 

28 Τᾶκε τποτγοίογε τῆ τλϊεηΐ Ποῖ, 

δονδάβε ποῖ, δηὰ γαϊπογίηρς (κταΐη ἔγοτι ἴῃς 
βοοτ) ψβϑηος (δου ἐἰάθὲ ποῖ ἀγίνε ἀΥΑΥ {86 
ΓΗ͂, 

46. Τδοι «υἱελεά απᾶ «ἰοὐ δεῖ σερυαη!. ΤῊς 
ϑογυδηΐ 8 σοργουθὰ Ὁ δ᾽ οἱ Β]ηθϑ6, ποῖ ἴου 
ἀμν (δὲ ψνογὰ ὀκνηρός Μ1]1 θᾶ Ὀοίἢ 
86η36ε5, δυΐϊ ςὗ, σπι. χὶϊ. 11). Ηδμος [δὲ 
δα δὲ μα νγᾶβ αἰγαϊά οὗ ἢ15 πλδβίοσ 86:8 ἴο 

τεὐοοϊοαὰ 8ἃ5 ἃ βυδίογέιρε, δηὰ ἢἷ58 ςοπάιιςϊ 
αἴ δυϊοά ἴο [15 ἴσυς σδιι56, δἰοι δέ] π655. ΤΠ6 
ἰεξβοη οὗ (δε ρασγδῦϊς βεθῖβ ποῖ (0 ὃς ἀϊγεςϊοα 
ϑαϊπδὶ ἴπῆοβα γὴοὸ βῃγπκ ἔγοτλ ἃ ὈΑΥΓΟΌΪΑΓ 
ὍΟΓΚ (δυο! 8ἃ5 πλϊηϊσῖγν ἴῃ ἴῃς ΟΠυγΟὨ) 
τῆτουχῇ πηορίνίηρβ 45 ἴο {πεῖ οὐ ὑπῆβίηε58, 
δυῖ δργαίηβε ἴβοδα πτῆο {πγοὺσῃ ἱπάοϊεησε 
πορίεςῖ (Π6 ἀυζ,ε5 οὗ [με δίδίίοη ἴῃ οἷ (ΠΟΥ 
ΓΤ 

ἔδοι ἐπεαυεεί. ΤῊ 8. ϑεπίθηος ἰπ τς οΥἹ- 
εἰηαὶ 5ῃου]ά σαῖποῦ Ὀς ῥγϊηϊεὰ 85 δὴ ἱπίοσσο- 

ἔοη, δηἃ τοηδογοὰ “ Κηενεβὶ του} [ἰ 
8 ποῖ δη δάμπηιββίοη οὔ [6 δοςσυδαίοη οὗ [6 
βογυδηΐῖ, δυιὲ ἃ συεπίίοη οὗ δϑιοηβῃπιοηῖ, 1π|- 
ΡΙγίηΣ, πονγόνογ, [μδὲ Ἔνθ ἴ ἴῃς σὔλγρε γετα 
ἴγυς, [6 βεγνδηξ νγὰ8 ποῖ {πογεΐοσε ᾿υπε βεα ἴῃ 
5 οοπάυςῖ, Οὗ [υκὸ χίχ. 22, νος (ἢ6 
βᾶτῃθ (πους 15 σοηνεγοά ἴῃ ἀποῖπεγ ἴοστῃ ὉΥ͂ 
(ἢς ἱηιτοαυςξίοη οὗ ἴπΠ6 ννογά8, “ Ουξ οὗ {π|η6 
οὐνῆ πιο Μ1}} 1 7υάχε ἴἢδ6,᾿ ᾿ρ] γἱηρ [Πδὲ 
τῆς Ἰυάρτοθηϊ ΤΩΔῪ Ὀ6 ξίνθη οὐθῇ οἡ ἴδε ρα 
πγροὰ ὉΥ͂ ἴῃς δεγνδηῖ, νίπουῖ δάπιην ἰκ5 
συῖῃ. ἴῃ {{Ππ|5Φ ἰδίίοσ υϑῦϑο, 4'ϑο, [6 βεηΐθηςθ 
5 ἰῃ βοπὶθ δὐϊζίοπβ ὑγηϊθαὰ 845 δη ἰηζειτορᾶ- 
τίου, νιῃἰςἢ, Βονγευοσ, ἰ5 ποῖ ΠΟ ΟΒΒΑΤΥ͂ ἔῸσ ἴμε᾿ 
ΘΕΟΏ56 

47. 10 ἐδὲ ἐχεῤαηφεγυ. Μόοτε Ἐχδοῖγ, “το 
80 ΔῈ, οΥ 8." (τοῖς τραπεζίταις), Οἵ, υΚ6 
Χῖχ, 23, ἐπίο δε δαπὲ (ἐπὶ τράπεζαν)Ί ΤὍΠδ 
ΤΓΔΡΟΖΙΖ ἡ γο ὈΔΏΚΟΥΒ, γγῆο τγϑοοϊνθα το 
Οὐ ἀεροδίξ δηὰ μαϊὰ ἰηπίεγεδί ἴοσ [ἴ5 υ6 (εἴ. 
Ῥ]δυΐωδ, Οδρί, ἱ. 2, 83}, Δῃηά 4150 Ϊεπί πιὸ 
ΟὨ ἰπίογεβὶ, Τῆς »ποπεγεεδαησεγ: (κολλυβισταί 
οἵ οἢ. χχί. 12 τεργεβεηΐ ἴδε βᾶτηε ρεγβοῦβ, Ὀυΐ 
ΜΠ} τεΐσσοηςς ἴο ἃ ἀἰβογοηῖ Ὀγάποῖὶ οὗἁ [ΠΕῚΓΡ 

νυ] οἢ ἣς παῖ. 
20 Απά οδϑὲ γε ἴῃς πηρτοπίδθ]ε 

βαγνδηΐ ἰηΐο οὐογ ἀλγίηθβϑ: {πε 
88} ὕε νεερίηρ ἀπά ρηῃδϑηίηρ οὗ 
ἴοο(ἢ. 

41 4 Πεη ἴῃς ϑοη οὗ πιδῃ 3}4}} 
οοπῖα ἴῃ ἢΪ8 ρίογυ, δπά 411} τῆς ΠΟῪ 

Ὀυδβίηεβα, Τἢε δύρυθθηΐ 15 8 τεδπιδίοη οὗ 
{π6 ϑεγυδηῖΐ οὐ ἢΐβ οὐγῇ ῬῈΝ νυ οἢ ἢἷδ οὐτῃ 
οοηάδυσξ δεν ἴο ὃς Πεοιἰουδ.ι. Ηδὰ Βς 
ΓΟΆΪΪ Ὀοοη δοίυδίεα ΌΥ̓ ΠΟ οἴδεγ πιοϊϊνς ἴπδη 
ἴδαγ οὔ 815 πηλϑίο 8 ὄἜχδοίοῃβ, ποῖος νγὰ8 ἃ 
ΤΟΔΟῪ ὙΨΑΥ͂ ἴο πηροῖ ἴβοῖλ ψἱζμοιῖ ἀδΏρογ ἴο 
Βἰπη56 1} ΗΔ πιίγῃξ δανς Ὀδθη δἴγαϊά οὗ ἴ86 
Τίβὶς οὗ ἰσδάϊηρ οὔ δ΄'58 οὐνγῃ δοςοιυηΐῖ, ἰκὸ ἢἰς 
[ε]]ονν-ϑεσνδηίβ, Ὀυϊ δα πηρηῖ αἱ ᾿εαϑῖ ἤδνα 
Το θὰ ἃ τηοάεγαϊο ἰηΐεγοβὶ ΌΥ ἰεπάϊηρ ϊς 
ΤΏΟΠΕΥ ἴο ἴδ6 δαηκογβ. Ηἰ5 ποῖ βανίηρ ἀοῃς 
80 νγᾶβ 8ῆ ουϊάδηςε οὗἉ 5]οΒέ11η 6865 γί οΓ [ΠΔη 
οὔδασ. Μεῖὲὸ Εἰ οὐ οδυϊίοη 15 ηοῖ Τ6- 
Ργονεᾶ, ὑη]εβ ἰΐ ] ἴο ἱπαοϊΐίΐοη. ΤἈυδ 
᾿πίεγργεϊηρ, ([Π6 γεγβα, νγε τΊΔΥ δάορί ΟἸβῆδυ- 
965 ἱπρθῃϊοιΒ Δρρ]οδίίοη οὗ [ἢ ]8 ἱπιᾶρε: 
“Μοτὸ Επιιὰ πδίυγοβ, νῇο ἀγὸ ποῖ δάδρίεα 
ἴον ἰηδερεηάοηϊ ἰάθουγσ οἡ Ὀδ6Π} οὗ [ἢ Κιηρ- 
ἄἀοτῃ οἵ σού, ὅγε ἢον δέν βοὰ δὲ Ἰϑδϑοὶ ἴο 3550- 
εἰδῖς {βοηγβεῖνεβ ἢ ῬΕΓΞΟΩ5Β οὗ ρμτεαδίογ 
ϑΊΓΘΩΣΙΒ, ὈΠῸΟΥ σι οϑα συϊάλποθρ ΠΟῪ ΠΊΔΥ 
ΕΙΊΡΙΟΥ ἰδμεὶγ οἱ ἣβ ἴο τῆς ϑεγνίοθῦ οὗ [86 
ΟΒυτγςοΐ." 

48. 71χξε ἐδεγεζονε ἐδε ἑαίεπὶ 7γονε δίνει, ὦδε. 
ὙΝνΒοῖδοῦ [686 ννοτὰβ γ0}}} δᾶνς {πεῖν Ι 
βρί γι] σουπίεγρατγὶ δ (ἢ6 ΠΥ οὗ [πἀρτηθρηῖ, 
οὐ ὙνΒΕΒΕΓ ΠΟΥ ΓΟ ΠΊΘΓΟΙΥ ἀδϑίρηοά το 11|10.5- 
{ταῖο (6 ποῦ ζΘΠΘΓΔΙ {ΓῸ}} δίδιοα ἴῃ ἴδ6ὸ 
Ὠοχῖ τϑῦβο, γγὸ Δ.Ὸ ποῖ δὲ ργεβθηῖ ροϊτηϊτοά ἴο 
Κηονν; Ὀυῖ ἴ ΠΙΔΥ Ὀὲ οὐδογνεα [Πδῖ βοιηει ίπρς 
δηδίορουϑ ἴο [ἢ 5 βδεηίθηςο ἴδίκθβ ρἷδοο ἰη Οοά᾿ 8 
ξονογηχηθηΐ οὗ ἴ[ἢ6 ῥγθβοηΐ νοσ]--- οὐ β γῆς 
ἅτε οί ἰεδ υηρτοάυςίίνε, Ὀδσδυθε ομὸ ἴο 
ὅν οπὶ ΠΟΥ ἅΓὸ οηϊγυπίο ἠσρίοςῖβ ἢ]5 ἀπ ςγ. 
80 ἴδγ 45 δ. μ᾽ ἔς ἅγε ἰγδηξίθγδυϊε, {ΠῸῪ 
Α΄ οἤδξη, 45 84 πιδίζοσ οὗ ἕδοϊ, ἴδκθῆ δννΑΥ 
ἔγοιῃα ἷπὶ ΝΟ ἀοα8 ποῖ υδὲ [ποτὰ ἀεὶ σῃΐ, ἀπά 
εἴνεη ἴο δποῖβεσ. Τδυ5 ἰδ ΚΙΏΡΙΥ ΡΟΨῈΓ 
ψ οἷ 5401 τηϊϑυιϑεοά νγα8 ἰδίκδῃ ἔγοπι ἰπὶ δηὰ 
εἰἴνοη ἴο αν ά. Τι5 {86 Κίπράοιῃ οὗ Οοά 
γγ88 ἸΔΚΘΏ ΔΑΥ ἴγοτι ἴῃ6 [εἴνβ, δηά ρίνεη ἴο 
ἃ Ὡδίίοη Ὀγίηρίης ἔοσῖ [δ ἔσο ἰΒοτγεοῦ, 

321-46. ΤῊΕ ΑΒΤ ΌΡΟΜΕΝΤ. 

81, δε ἐδὲ δοὴ οὗ πάη “ῥαὶ] κοι, Φθ᾽ . 



152 

ἴξκοκ. 18. 
7 

ΔηρεΪ8 τ ἢ - πῖπι, τῇδ 58}4]} ᾿ς δἰζ 
ρου ἴῃς (ἤγοης οὗἉ ἢϊ5 δΊΟΙΥ : 

22 Αηὰ Ρείοτε αἰπι 53ῃ4]} ὃὉς ρδ- 
(Πεγεὰ 411 πδιοῃβ : δπά ἢς 8}8]] βερδ- 
Γλῖα {πεπὶ οἠς ἔτζοπι Ἀποίδεγ, 48 ἃ 
Βῃπερμετά αἰϊνίἀδῖἢ δ: βῆεερ ἔτοιῃ [ἢς 

ἴβ : 

22 Απά ἢς 58}24]] 58εῖ (ἢ6 5ῆεερ οἡ 
Ἂρ Πρδς Παηά, θυ (ἢ ροαῖβ οἡ τῃς 
εξ. 
34 ἼΠΕη 58}4}} τῆς Κίηρ 887 υπίο 

τπθπὶ οἡ ἢἰ8 τίρῃς παπᾶ, (οηιε, γε 
δΙεββεά οὗ πὶ Βδίπογ, ᾿πῃεπὶ ὡς 

“ Ἰεαΐ. “β, Κίηράοπι ργεραγεά ἔοσγ γοὺ ἔτοπι [ἢς 
ἑουπάλίοη οὗ τῆς νοῦ] ά : 

ἧς “Εογ] νγ»β Δη Ὠιμηρτοά, δηά γε 

5Τ. ΜΑΤΤΗΕ. ΧΧν. [ν. 32---40. 

δᾶνε πιὲ πιεδλῖ :  νγᾶϑ (Ὠἰγεῖγ, δηά 
γε ρᾶνε τῆς ἀγίηκ: 1 νν88 ἃ βἴ γδηρετζ, 
Διὰ υς ἴοοκ πιὲ ἴῃ: 
"ὦ Νακεά, δπὰ γε εἰοιῃεά τπε : 1 

ννᾺ8 5ἰοἷς, ἀπά γε νἱ᾽βϑιϊεἀ τὴε: 1 νγῶϑ 
ἴῃ ρηϑοῃ, δπά γε οᾶπης ᾿πΠῖο Πη6. 

47 Το 53}4}} τῆς τἱσῃΐεουδ λη- 
ΒΕΓ ἢΐπι, βαγίηρ, [ψμογά, ἤθη ϑ8ᾳὺν 
ψε ἴῆες δὴ πυηρταά, πὰ δα λεέεῇ οἵ 
(ὨΙτϑῖγ. δηὰ ρᾶνε 4:.ες ἀπ ὶ 
Υ̓ ἌΝ Βεη 8ᾳνγ ᾿νε ἴἢες Δ ΒίΓΔΏΡΈΓ, 

Δηὰ τοοῖκ ἐῤεέ ἰπ ἡ οἵἦγ παίκοά, δηὰ 
Ἑἰοιῃ ά “ἦτε ῥ᾽ 

49 Οἵ ψῆεπ βαὺν Μὲ ἴῆες 58|οἶ, οὐ 
ἴῃ ργίβοῃ, δηά Ἵληλα υπῖο τπεεὶ 

40 Απά {δε Κίηρ; 514}] δπβυγεῦ δηά 
ππαταπεο στ εεσπ αν ταὶ ν ἐανε σπμωιαιπενς ἔκα, αν πίριπεαποιιταων, ὅταν 

Μογε εχδοῖγ, “Βπ1" πῆοη, ὅζο. (ὅταν δὲ 
ἔλθῃ), νι Ὠϊοι, Βονγονυοσ, ποοὰ οῖ 6 υὑπάογ- 
βιοοά (τ ΟἸϑῆδυ86η) 48 ᾿πα!οδιίηρ ἃ ςοη- 
σδϑὲ ἴο [86 5υδ)εςῖ οὗ [86 ργενίουβ ραγδῦϊεβ. 
Ιη (Πεϑς ρασγαῦϊεβ ἃ νναγηΐῃρ 15 ρίνθ ἴο νγαῖο ἢ" 
ἔυ]η655 δηὰ αἰ] σοηςο, ἰη νἱοὸνν οὗ ἴδ6 Ἰυάρηηοηί 
ὙΕἰολ ὙΣ}} σοπια βυάάξηϊγ. [πὸ ἴμε ῥγεβεηΐ 
γΕῦβ6 ἴδε ΟὨΪΥ ἰγδηβί[οη 18 ἴο {πε ἐεξδίυγεβ οὗ 
(δα )υάρτησηί 1[56]1{| ἀϊδεηρσαροά ἔτουῃ [ἢ ἱπιᾶρο5 
οἵ ἴῃς ραγαῦ!ε5. [1158 μασαάϊγ ροϑβϑϑιῦὶε ἴο γεραγὰ 
1018 ἀδβοσιριίοη οἰ θσννϑε [ἤδη 25 τεΐοστίηρ ἴο 
1Π6 ἤηδ] ςοταίης οὗ ΟἸγίδῖ ἴο ρα ἴΠ6 νγογ]ά. 
ΤΗΐς, ΜΒΙΟΒ νγᾶ8 (ἢ6 ῥγίης!ραὶ πχϑδηΐηρ οὗ (με 
δἰ 0}1}2Γ ἰδησυᾶσο ἰπ οἷ. ΧΧΙ͂Υ. 20, 31, 85 ΠΟΥ 
Ὀοςοθ [6 5016 πϑδηίϊηρ, ἴῃς τ ποὶο ἀἰβοουγϑο 
ἔτοχτα οἷ. χχίν. 36 δανίης αυἱϊίεά (πε βιῤ͵εςῖ 
οὗ ἴῃς ἀεπίγιςςίοη οἵ Ϊογυβαίοπὶ ἴο ἀννε} εχ" 
οἰ υϑἰνεὶγ οὐ ἴδς ἰυάρτηοπί οὗ τννϑϊο 18δὲ ἀ6- 
διτυςιοη 58 ἴῃ ἴγρε. ὙὍὨε τοπλδίπάοσ οὗ [ἢ 5 
ομδρίεσ ἀθβοσίθεβ ἴῃ αἶγες ἰδηρυᾶρο ἴΠ6 5Δπ|6 
Ἰυάρτηοπε οὗ πιο δοοογάϊηρ ἴο {πεῖν νογῖϑ, 
ῃῖοὰ δὰ θοοη ἢρυγδί νεῖν οἰ σηϊβεα ἰῃ τῆς 
Ὦνο ργοςοδαϊηρ μκε οὶ ὁπ 

88. αἰ καἰο. Τῆς πδῖυγαὶ ἱπίογρτγεῖδ- 
ὕοη οὗἁ {μεϑὲ νγογάβ 15 ἴῃ {πεῖγ νεβὲ βἰζη!- 
βοδίοη, ἴο ἀεδηοίς 411} πιδηκιπὰ. Τὰς τνἱοῖν 
δἀορίοἃ ὉΥ Ο. Α. σ. ΚεΙϊ δά ΟἸδβδυβεῃη, 
δΔηἃ ἱὨΡΘΏΪΟΙΒΙΥ ἀείοπάοα ὈΥ Μτ. Οτεκννεὶ} 
(' Ῥαγαῦϊοβ, νυν. Ρ. 573), ἰβαῖ ποη- γι ϑίδηβ 
δἰοῆε ἅγε ἱπίοηθοα, 96 618 ἱηςοηδίϑβίοηί ἢ 
(06 ἰαησύᾶχε οὗ νεγϑὲ 34. Ου 1ἢς οἵἴπεσ μδηά, 
(δε ἱ ἴοῃ οὗ ϑοπὶς οἵ ἴπ6 οἷον ἐχρο- 
βἰῖοτβ (1 ,δεϊδηϊ. “ [η51{.᾽ Υἱῖ. 20), [Ο] ονγοὰ ὉΥ͂ 
Οτοιίυς ἀπά Μεγενῦ, νοὶ ᾿ἰπιῖβ ἴῃς Ἰυά χπιοηΐ 
ἴο Ομ γϑ[ίδης Ἰοῦς, δδό}8 ἴο ποῖτοῦῖν ἴοο υςἢ 
τῆς οοιμιργεδοπϑῖνο ἰδησυδϑο οὗ [15 νογϑε, δηὰ 
5. ΒΑΓΑΪΥ τεηυϊγοὰ ὈΥ [Π6 οοπίοχί, τ Β]ς ἢ ἄννε}}5 
ποῖ δρϑοίδ!!γ οα [6 Ῥγέϑεπος οὐ δῦβοηςθ οὗ 
Ομγβιίδη ἢ δηὰ 5 δοςοπιραπίπιεηϊβ, δῖ 
ΘΏΟΘΓΔΙΥ οὐ πιογαὶ ἀυ|658 ἀἰϑοεγηΐίθ]ς ὉῪ (ἢς 
σις οὗ ὑδΐυγο, αηὰ γεᾳυΐϊγοὰ οὗ ΟΒτϑιΔη8 δηὰ 

ΟἾ ΠΟΙ αἰϊκο (εξ Άοπι. ἰϊ. 12: 2 ΟΟΣ. τ. 10.) 
ΎΤΒΟ 5υδ]οςϊ 18 ἀϊδουβθοά αἱ ἰεηρίῃ ΕΥ̓ Η. Α. 
ϑοδοῖξ, “ (οχηπιθηϊασ8 ἰῇ οοὺ8 Οἰ τι 861- 
ταοης8, ἄτα, [6ηᾶ, 1820, Ῥ. 189, “ε4.,) δῃὰ ΕΥ͂ 
Κυϊποεῖ οἡ [ἢ15 ῥΪδος. 

“δε... .. 5οα!:. ΤὨΘ ἱπιᾶρὸ ΓΟΒΟΠ1 0165 
ταὶ οὗ ΕΖεκίοὶ χχχῖν. 17, θυΐ ἢ ἃ ναυδοη 
δοσοογαάϊηρ ἴο ἴῃς αἰογεηος οὗἨ δρρὶἰϊοβίίοη. 
ΎΠΟΓο [6 6Υ]}} ἀπά 5ἴσγοηρ τα 6 γ8 οὗ [86 ροορὶἊς 
41 Ἰἰκοεηοά ἴο (Π)6 ταὴβ δηὰ ἢ , 8πὰ 
οοηϊταϑίοα ψπῸ ἴπς ΒΟ ]6Υ Ῥεορὶς, πὸ ὈΟΑΥ͂ 
οὔ ἴῃς ἤοςκ, Ηετγε ἴδογο 18 ἢ0 ἀἰδιϊηςίίοη οὗ 
ΤΑΏΪ, ΟΥ ΡΟΥΤΕΓ; 8}} δἰδπά αἰῖκε Ὀείογε {δεὶγ 
]Ἰυάγε, ἀιδεϊησυϊηοα ΟΠ 45 ἴνο ἤοςκε οὔ 
βιηδίϊοῦ σδεῖ]ς, “ὄρ δῃηὰ σοαΐξς, οΥἩ ταῖμοτ ἀξά: 
(ἔριφοι). [Ιπ Ὀο(δ ραβδασεβ, μβονγουοσ, σου β 
Ρεορίε δὲ σὲ πἰοὰ ὑπάεν [πε Τςοπιπιοη 
᾿πιᾶξε οὗ Η!ς : δηὰ ἰη Ὀοῖἢ ΟἸ γίϑὶ ἰ8 [86 
διορμογὰ; ἴθοτα τη Ηἰ5 Κιίηράοπη οἡ φασὶ ; 
ἤογο ἰῃ Ηἰδ ἰυδρτηρηί-δοδλί αἱ (με εηά οὗ 4]} 
τΐηχβ. ΤῊΟ οοπίγαβί Ὀεϊνγθεη βῆθορ δπὰ κι ἀ8 
ΡΓΟΌΔΟΪΥ 48 ὯὨῸ σείδγεπος ἴο ἴ86 ἰδβδοϊνϊουβ 
Ὠδλίιγε οὗ ἴδ6 κοαδῖ, Ὀυϊ ποτ ὶν ἴο ἰ(5 δηλ 6 
ναὶ ἴῃ [86 ἐγε οὗ [6 58:60 (Οἔ Τοοοσ. 
“14γ}}.᾽ ν΄. 2ς, 26.) 

84. 2δὲ ἀὶπρ ον ῬΟΤΟΤῈΕ ,)ν γομ)] ὌΤΠοϑα 
τνογβ τηιὲ 50 ΓΕΙΥ τεῖοσ το ΟἸγ51δ οἱοςξ (ςἢ. 
χχῖν. 11), δηά οδη Παγάϊγ δὲ ἱπίεγργοϊδα ἴο [ἢ 6 
ὀχοϊυβίοη οἵ ἴ[Βοϑο ῇο δᾶνα Ὀεεη Η [5 ἔο ον- 
6Γ5 ἴῃ (Ποῦ ΘΑΓΒ]Υ Ἰῖν65. ΟἸββδυβοη, (βουρῇ 
ἢἷ5 ᾿ἰπ λἝοη οὗ [πε ἰυάχταοηϊ ἴο ὑηθο] θυ 5 
δίοηθ ϑθθ5 υπίοηδοϊο, [835 δῇ δρροϑίΐϊε γσεπιαγ 
Οἱ 1Π|15 γοῦϑθο δηά υοῦϑα 41. Ηδ οὔϑεσγνεβ ἴπδῖ 
[Π6 τγογὰβ 3,0»: ἐδὲ ἡομπάαίον ο1δὲ «υονἰά ἅτὰ 
ἴουηά ἴῃ ἴδ ἔοστηοσ οηΐγ, ποῖ ἰῃ [Π6 ἰδεϊον, 
δηά ἰδὲ “"ΟΆδη 85 ἴῃ 6 εἰδεςϊίοη οὗ θ6] ΟΥ̓ 5 15 
Τοργοβοηϊοὰ ἰη [Π6 Νὸν Τεβίαπιοηϊ 45 οἴοσὴδὶ 
Δα ἀορεηάοης ὕροὴ ἴτε γος πδέοη οὗ 
Οοά, ἴξ 8 πεύοσ βεαἰὰ οἵ ἔπε νἱοκεοὰ δὲ [ΠΕΥ 
ἃτὰῈ ρτοαἀοβι παίοᾳ 49 διιςὴ.ἢ 



51. ΜΑΤΤΗΒΝν. ΧΧν. ΧΧΥ.. 

ΒΔΥ ἸΠῖῸ ἴπεπὶ, ΝΟΓΪΥ 1 547 υπίο 
γου, Ιπαϑθυο ἢ Ὧ5 γε μᾶνεῈ ἄοῃς ἐξ 
πηῖο οπς οἵ τῆς ]6δδϑδῖ οὗ {πεϑεὲ ΠΥ 
δγεΐμγεη, γε μανς ἄοπε “ζ υπἴο πης. 

41 ΤΠ αη 8}|8}} ἢς 847 αἷβο πο 
{Π6η οἡ τῆς ἰεῖς παπά, “ερατὶ ἔτοπὶ ΓΟΗΑΡΤῈΒ ΧΧΥῚ 
ἴὯ6, γὲ Οουγβεά, ἰηΐο δνεγίαϑείηρ ἤἔγε, ᾿ ' 
ΡΓερδγεά ἔογ τῆς ἀδν} δῃὰ ἢΐ8 δῆρεὶβ : Σ 732 γμζον- ἡῤρέημ θῇ ἀζαίοὶ Ολνίί. 6 ΤΕ 

“υογμαρ ἀποὶνμέείλ ἀὲ . “μάας τεἰξεί 48 οτ 1 στὰς δὴ Βυπετοά, ἀπά γς τῶ Ολ α, καικά μὴ βάλ: 26 ἐπ. 
τα ϑᾶνθ τὴς ἢῸ ἀτίηκ: ἐμὰ γι αι μι “7 ἐγαρφάν ον ἀδρνὴς ἍΝ 
᾿ 431 νβ3 ἃ ΒΕΓΔΏΡΟΓ, δηὰ γε ἴοος 57." οανγίαά ἐρ (αίαρλαν, ὅς απά ἀσεία φ' 
τὴ ποῖ ἰπ : παϊςεά, λπά γε οἰοιῃεά πις 

Ῥείεν. 

ποῖ : 81. Κ, δῃά ἴῃ ργίβοῃ, δηά γε ν᾽ βἰϊεὰ 
τλ6 ποῖ. 

44 ΤΏδη 51|4}1] {ΠΕῪ 4ἰϑὸ Ἄπδνγεγ 
πα, ϑαγίηρ,, 1 ,οτά, νυ ἤδη 8αὺν γε (πες 
8ηὴ Ὠυηρτεά, ΟΥ ΔΙ ΙΓβῖ, ΟΓ ἃ ΒΙΓΔΠΡΈΓ, 
ΟΥ παϊκεά, οἵ βίοϊς. ογ ἰῇ ργίβοῃ, δῃηά 
ἀϊά ῃοξ πιϊπίβίογ υηῖοὸ ἐπεὶ 
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46 Απά “1{πεϑὲ 5}4} ρὸ ἈΥΨΑΥ͂ 7 Ῥκο . 
Ἰηἴο δνεγ[ δϑεϊηρ; ρα πηδηῖ: δῖ τῃς ΤΉ ΕΥ ΤΣ 
ΓΙρδίδοιιδ ἰπῖο ᾿ϊξε εἴογηδὶ. 

ν. 41---3.} 

ΦῬ-͵ 6. 8. 
ςἢ. 7. 23. 

ΝῺ ἴε ςᾶπις [ο ρδ88, υγῆδη 6βι18 
μαά βηϊδηεά 411 τῆεβϑε βαγίηρβ, 

ἢς 8414 υπῖο ἢ 15 ἀἰ8ς 168, 
2 ΕΥς Κπονν [Πδὶ δῇεγ ἔνο ἐ4γ8 “ Μαΐι 

15 “δε 7εατὶ ὁ τῆς ράβϑονθσ, ἀπά τῆς ϑοη ἴζκς «α. 
οὗ πιδῃ 8 δεϊγαγεά ἴο ὃς ογιιοϊδθά, ἴζμη ::. ν. 

2 ἢ ΤΠΘη Δ5βθ} ]εὰ τορεῖπεγ Ἐπ ἃ Τοβ ας. 
45 Τἤδη 8841} με δηϑνεγ τΠ θη), 

ΒΑ] Ωρ, ΘΓΙΪΥ 1 5ΔΥ υπΐο γου, [π45- 
ΤΩῸΟΝ 48 γε αἰά 2: ποῖ ἴο οπε οὗ τῆς 
Ἰεαβὲ οὐ τῆεβε, γε ἀϊά ἐξ ποῖ ἴο πι6. 

40. 2δι:ε »17 ὀγείόγεπ.)] ΑἹ] τῆς βαποϊϊβοά 
διηοης τηδηϊκίπά ἃγὰ οδ]οὰ ΟΠ σϑι 5 Ὀγείδγεη 
(Ηεδ. ᾿. τ᾿. Οὗ Κοπι. νυἱῖ, 29). ΒΥ [πὲ 
πογὰ ἐόερε, ἴῃς Κἰπρ 15 [οἀ 45 ροιϊπίϊηρ 
τος ξοηοΓΪ ὈΟΟΥ͂ οἱ (οϑ6Ὲ οὔ ἢϊ8 σίρὰϊ 

41. γε εμγ!εά.}] Νοῖ { »Ὡ} Ἑαῤδεν, 85 15 βδὰ 
οὔ [ες Ὀ]οβθοά. ὙὍὌμο Ὀϊεδδίηρ 5 (ῃς6 ΙΗ οὗ 
Οοά; ἴδε ουγϑε 15 (δε ἔγυϊς οὗὨ τιδη 5 οννῃ 
510. 

ευεγίατέίας Ξγε 866 δον οὐ ςὮ. χυ]ὶὶ. 8. 
46. ευεγ ασίης βερλ δηλθηΣ. .. . ΠΣ εἰεγπαὶ. 

[115 ἴο δε τεχτειοά {παῖ οὐἷἦ ἰγδῃβϑίαῖοσβ 5η0} 
μᾶνο υϑοὰ ἴνο αἰεγοηϊ δἀϊθοῖίνεϑ 48 σοπάοῦς 
ἴῃρ8 οὗ οὔς δηά {86 βδᾶπι6 οσγί ξίπαὶ (αἰώνιος). 
Δ Βαΐενοσ ἀουδίβ ΤΏΔΥ δὲ Γαϊϑεά 5 ἴο τῆς 
τρεδηΐηρ οὗ [815 ποσὰ, ἰἰ 18 δ ἰοαδί εἶθαγ [Παΐ 
50 2Γ 43 [ἴ 15 Δρρ]!ς80]6 ἴο 72, 11 18. Δρρ  Ἰ Ὁ ]6 
ἴο 2ιπέεῤηιεπὲ 415ο. Τῆς ννογάβ ὨΘΑΥΪΥ οΟΣ- 
Τεβροηά ἴο [πε 1 ΧΧ γχοηάδεγίης οἵ  δη. 
χὶϊ, 2, ἀναστήσονται, οἱ μὲν εἰς ζωὴν αἰώνιον, οἱ 
δὲ εἰς ὀνειδισμόν, οἱ δὲ εἰς διασπορὰν καὶ 
αἰσχύνην αἰώνιον, ψὮετε ἴς Ἡδεῦτειν ψοτγὰ 

(Ὁ) 15 αἷδο τερελίοά. 

ΓΗΑΡ. ΧΧΝ].---τος, ΟΟΝΒΌΣΤΑΤΙΟΝ ΟΕ 
ΤῊΕ ΘΑΝΒΕΡΕΙΜ. 

Ὡ. αϑὲν ἑαυο 4ωγ.:.) ΤὮδ ἴπτο ἀ8γ5 βῃου]ά 
ῬΓΟΌΔΟΪΙΥ θὲ τοοκοηδὰ 845 ἱποϊυάϊης ἴπεῈ ΟΔΥ 
οὐ ΠΟ ἴμ6 ΟΣ ᾿πεσῈ δροίεη, Ὀυϊ ἐχ- 

σΠϊοΓ ργθβῖβ, δῃά (6 80 γ 68. ἀπά τῆς “7 
εἰάετγβ οὗ τῆς ρεβορΐς, υπῖο τε ραΐδος 
οὗ 16 διρῇ ῥηοβί, ννῆο νγαβ οδ᾽]θά 
Ολίδρδϑ. 

εἰυάῆῇῆ2Ῥος δαὶ οὗ (δε Ῥάββθουεσ ἰἰϑθῖξ δ66 
αῦονε οὐ ἢ. χχὶ. 1. [1 80, [86 ρῥγεβθηΐῖ 
ΟδΔΥ 8 (Π6 τῇ Νίβδη. Βυΐ [Π6 δνεηΐβ δηά 
ἀἰδοουγϑοβ ἔγογη οἷ. χχὶ. 19 ἴο χχύῦ. 46 Ἷδῃ 
ΒΑΓΟΪΥ πᾶν θδθη σοποϊυάεα {Π] Πραεὶγ [Πα 
οπά οὗ ἴῃς {πϊγὰ ἀδγ οὗ ἴπε ννεεὶς, οὐ Τ ἸἘϑ δῦ 
(ϑεε αὔονε οὔ Ἵἢ. χχὶ. 19), ψνῃ]ς ἢ σᾶ κοβ ἴὲ 
Ῥγοῦδοίϊς (ἢαὶ οὖῦ 1, ογα 5 ργθάϊςξϊοη, ἀπά {Π6 
εἰν ρρὶς γε θεὲ οοπβιϊίδίοη οὗὁἨ [Π6 δδηθοάστ, 
τηαυδῖ αϑϑζηεά ἴο [86 ΤὈ]]ονν πη; ἀΑγ, [Π6 
νεάπεβάδυ, [Ἃἢ [Π15 οδϑε ΕΥ̓ ΔΥ, (ἢ ἀδΥ οὗ 
[6 Οτυςπχίοη, νΜν}}} 6. τ86 τφῖῃ Νίβδῃ, [86 
ΔΥ οὗ ἴδε Ῥαδββϑουεσ. ὅ66 ποῖδ δ (ἢς εηὰ οὗ 
[6 ῥγεϑεηΐ οδδρῖου. 

8. ἐδέ βαίαεε 9 ἐδὲ δὶ ῥγίο" } αὐλή, 
ῬΤΟΡΕΙ͂Υ [Π6 σουχί, ΟΥ̓ ΟΡΘΏ βράςς, γουπά τ οἢ 
[ῃ6 ἤουϑε ννᾶ58 θυ}. (86ες θεῖον οἡ γεῦβϑο 58.) 
Το τηεπίίοη οὗ [5 ρίδος 566 π|5 ἴο ἱπΊρ]Υ (μδὲ 
[6 Δ5ΘΟΠΔΌΪΥ γνᾶβ8 ηοΐ ἃ γέρο δγ βοβϑίοῃ οὗ [86 
ΘΑ ΒΘ ΤΊΠΙ, ζω ΡΓΟΌΔΟΙΥ ΟἿΪΥ 4 ρῥγίναίε τηθεῖ- 
ἴηρ οὗ ϑοπηβ οὗ [15 ππετηῦοτβ. [{ ΠΊΔΥ ρεσθδρ8 
δε ἱπίεγστοα, ἔγοτῃ οἢ. χχυΐ!. 6, [μαὶ ἴπ6 ρίδοθ οὗ 
το τη ς γγὰβ ΟΠ ΘΕ Π|658 ἴῃ ἴἢ6 Τ᾽ ΘΏΊΡΪΟ ; τοὶ 
αὔτοεβ 10 (Πδ ἰγδα!οη τηεποησα ὃγ 1 ἰσι- 
ἔοοῖ, οὗ [6 τεῆοναὶ οὗ ἴδ σους] 5δογῖ 
Ὀείοτε ι||8 ὕπιε ἴτοπὶ ἴδ ΤσΠδτη ΒΟΥ ΟΔ]] 
Οαζῆῃ, ἴο 4 ρίαςς οδ᾽εὰ “ [πὸ δῃη6α 5," ἰὴ (86 
οουτί οὗ ἴῃς ΟεηΈ} 65. Τ 5 δ Ποη πηθη- 
[ἰοηβ ὙΔΓΟΌ5 ὉΪδοθβ οὗ τηθείηρς, αἱ αἀἰδογοης 
ἔπιες, Ὀυὲ 54γ5. ποϊδιηρς οὗ ἴπε Πἰρἢ ῥσίοϑί β 
Ραΐδοθ. Τμδῖ (ἢ ἰδίζογ ρίδςος, οννενοσ, νγὰβ 
86 ῸΓ οσοδβίοηδὶ στηροϊίηρβ ἀρρθᾶσ θοίὶ, 
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Ματῖκ τά. 

ἦἤομα τι. -. Βείδδηγ, ἴῃ τῆς πουδβε οὗ ϑίπιοη τῆς 

4 Απά ςοπϑυϊιεὰ τηλὲ ΤΟΥ πιρὴς 
ἰλκα [ε808 ὈΥ 800 ΠΠγ, δηά [(1}1 λέπι, 

ς Βυῖ {πεν 8εἱά, Ἦοι ου ἴῃς ἔεαβε 
αν. ἰεβὶ τοῖα Ὀ6 δῃ Ὀρτοᾶσ Δπιοῦρ 
τε ρεορΐε. 

6 ΦἾΝον ψῆεη 7|εϑ80ὺ3 ννᾶ8 ἴῃ 

Ιερουῦ, 

5Τ, ΜΑΤΊΤΊΗΕΝ. ΧΧΥΙ. ίν. 4-. 

7 ὙΒεγο σᾶπις τπίο Ὠΐπὶ 4 ννομηᾶτι 
Βανίης, δὴ δἰδδαϑίογ ὕοχ οἵ νεῖ ῥγε- 
οἰουβ οἰητπηοπῖ, αὐμὶ ρουγεὰ ἴξ οἡ ἢ 18 
ἢελά, 48 ἢς 881 δὲ γιφαί. 

8 Βυῖ ψῃδη ἰδ ἀἰβοῖρ]ε8 8λὺν 122, 
{πεν μά ἱπάϊρπδείοπ, βαγίηρ, 1 νγῃδῖ 
Ρυγροβς ἐς {Π18 νγδϑῖεὶ 

9 Εογ τἢ1]|8 οἰπιπιεηὶ τηῖρης πᾶνε 

ἴτοτῃι [8 ραββαρὸ δηά ΖῸΠ} ὙΕΙΒῈ 57. (δες 
Ὡοῖς οὐ Μασ.) 

απἰαῤδα:. ΗΓ οτρίπδὶ πδπο νγὰ5 Ϊοϑερἢ 
Ξ Ὁ ΠΡΝ, .Αηΐϊ,᾽ χΥ δ. 2, ὃ 2) ΤΒε δάὰι- 
Εἰοπαὶ πᾶπιὸ οἵ (αίδρηλδϑ ἰβ ργοῦδθὶν Ἰάἀεπιίςαὶ 
νι Αγαμηδὶς ΟορἤδΔ5, βρη γίηρ ἃ βἴοῃα οσ 
ΤοΟΚ. (Α [686 ργοῦδδὶς [δουρῇ ποσὰ υδυ2] 
ἀεγνδοη 8 Όσα Ασαπιδίς, δὲ 83, ἀεργε:510.) 
Ἧς νυᾶβ τοαδάδ μἰζῇ ὑγίεβὶ ὉῚ Ναϊοσίυβ Οσδίυ, 
τς ργεάθοδδβοσ οὗ Ρι]αΐθ, ἰουγασγάβ ἴδε οἶοϑβϑε οὗ 
818 Ργοοσυγδίουβῃ!ρ, ρχγοῦδοϊυ δρουΐ Α.Ὁ. 2ς, δηά 
ΨΔ5 ἀεροβεὰ Α.Ὁ. 37, ὈΥ 1.. ν16}}1ι8, Ῥγεΐεςϊ 
οὗ ϑγσγίδ, δον [ῃε σεθονδὶ οὗ Ρι δῖα ἔτοπὶ [6 
ὑγοσυγδίουβῃ! ( οϑερᾷ. “ Δηϊ.᾽ χϑἱὶ, 4, δ 3). 

δ. Νοὲ οκ ἐδε Ξωα ἀαγ.}ὺ Τῆς πνοσγάβ 
βδῃουϊ 4 γχαῖποῦ Ὅθ τεπάεγεά “ποῖ ἀυγὶπβ 
89 71666ϊ,᾽ ὦ... ποῖ Οὔ ΔΗΩΥ οὗ (6 εἰφὰϊ 
ἀλγβ, ἰηοϊυδίηνς ἴΠ6 δεΐυδὶ ΟΑΥ οὗ ἴῃς Ῥά58- 
οὐοσ, ἀυπης σὰϊοῖ τῃ6 ἔδαδὲ ἰαϑίοἁ, Ὅδὲ 
Ὠυμθοῖβ Ὠϊοῖ ἂδἱ (8 {πὸ εΓῈ 556 1- 
Ὀϊοεὰ ἰῃ ἴΠ6 ΟἿ τοδλάθ δὴ ὉΡΓΟΔΣΓ πιΟΙς 
ῬγοῦΔ0]6 δηδ τῆογε ἀδηρεσουβ. ὙὯς ἘΓΘΔΟΠΟΣΥ 
οἵ υἀδ5 επδοϊθὰ ἴδηι ἴο ἀνοϊὰ {{||5 τ] βἰκ. 

ότι4. ΤῊΕ ΑΝΟΙΝΤΙΝΟ ΑΥ̓ ΒΕΤΗΑΝΥ. 

Θ. Ννοευ ευδέη τ: «υὐα: ἐπ Βείδαηγ. 1. ἐ. 
ἀυτίηρ Ηἰ5 5ίδυ ἴω Βεῖῃδηυ, οὐ (ἢς εὐθηΐης 
δεΐοτε Ηἰ5 {ΠΡ μ4] ΘΠΕΥ͂ ἱπίο [ογυδβαίθηη. 
δῖ. Μαίπεν δηὰ 81. Μασκ εἶνε ἢο ποῖς οἵ (ῃς 
ἔπι οὗ [Π15 τγδηβδςοϊίίοῃ, θυ δῖ. [πη οἰ ατῖγ 
ἤχοβ ἰξ ἴο [6 δῦονε ἀδίβ. Ας ἴδε ἴνγο ἔοσγῃηεσ 
Ενδηρο] δὶ ἄο ποῖ πιοπίίοη 1118 νἱβὶ: ἴὸ Βεῖἢ- 
ΔΏΥ, δηὰ δα {δπογεΐοσε ἢο οςσοδϑίοη ἴο ἱπίτο- 
ἄυςοε ἴΠῸ ἱποϊάδηξ ἴῃ 15 σδγοποϊορίοδὶ ρἷδος, ἱξ 
8 πδῖῃ ΓΑ] ἴο ΒΌρροβο {Ππ|δῖ 11 [5 ἱπιτοάυοοά Πογα 
85 ΔΏ ορίβοας, ρουῃδρ5 ἔγοτῃ ἴϊ5 οοηπεςοη νὙ[ἢ 
]υἀδλ5 (που ἢ ἢ]8 πᾶτης 18 ἢοΐ τηεπιοηεξά οχ- 
σορὲ ὃγ 81. [οἤη), δηὰ 45 ἔπ ἱπίγοάυςίοτγ 
ἴο ἴδ παγταῖίνε οἵ [ἢς δείγαγαὶ. ὍΘ δἰ πλ} δγ 
ἱποίάθης τεοογάδαὰ ΕΥ̓ 8ῖ. υκὸ (Υἱ!, 26) ἰ5 
Οἰοασὶγ ἀϊδιίπςις ἔτοτλ ἴῃς ργεϑεηῖϊ οὔθ. ΤὩς 
πιο, [Π6 ρἷδοθ, Ὡς αἰγουπιδίδηςεβ, ἴΒ6 ρυΓ- 
Ῥοϑ6, οὗ [6 ἴννο δυεηΐβ, ἅσὸ 411} ἀϊδεγοηΐ; γεῖ 
ἴβεγ ἀγὲ ἱγεδῖθα 45 ἰάθηξςςδὶ ΟΥ̓ Ξοπιεὸ ἐχροϑὶ- 
ἴοΥβ, δηοίθηϊ δηά πιοάσσῃ, 45 ὈΥ δῖ. Ὁἤτγϑο- 
βίοπι, ἰηῃ Μαίί. “" Ηοπι.᾽ Ιχχχ, δηά οἴδοιβ 
τιθητοπθὰ ΕΥ̓ ὙΔΒΘΟΡΉγ͵Αςϊ, 28 νν6}} 85 ὉΥ 
Οτοϊϊ5 οὐ [5 ῥίδος, ΟΥ̓ δ. οἰ ουτυδο θοῦ 
οὐ δῖ. [υυΚς, δηὰ ὉΥ͂ Ενναϊά, “1,1 οὗ ΘΟ γεῖ; 
Ρ. 263, ἔῃ. ΤΙ. 

δύμοη 4δε ἰκρεγ.} ῬτΥΟΌΔΒΙΥ ἠοῖ δὴ δοῖϊιαὶ 
Ἐρα; Ὀυῖ οης ψνῆο δά ὈδΟΏ 80: ρεῦθᾶρ5 Πα 
ψὴο δὰ Ὀδεη Ποαϊοὰ ΕΥ̓͂ ουὖῦ [ογὰ. Ἐσοπὶ 
δου ΧΙ, 2, ἰξ 845 Ὀδοη οςοηϊοοϊυγεα ἰδδῖ 
᾿Οὴ τννᾶ8 ἴ86 δυδθδληά οὗ Μαγίδδ, ννῆο 8ρ- 

ῬεᾶΓβ ἴο δᾶνα δείθαὰ 85 τη ϑιγε55 οἵ ἴπ6 ἤουϑα. 
Αποῖβοσς οοπ͵εοϊυγα 15 τδῖ ϑιπιοῦ ννᾶ8 [ἢ 6 
ἔλῖμοσ οὗ [6 ἐδηνγ, γῆο νγᾶ8 ἢονν ἀσδά, 
του [Π6 ουδὲ ννᾶϑβ 581}}} δ᾽ ]οὰ Ὀγ ἢ18 ὨδπΊο. 
(ὙβεορἈγίδοϊ ἰη Μαῖξ, χχνὶ. Οἕ. Εννδ]ά, “1ἰξς 
οὗ (γιδῖ, Ρ. 219, Επν. Τὰ.) 

7. α «υο»παη.] ΜΆΓΥ, ἴῃ 5ἰδίοσ οὗ 1,ΔΖΆΓΌ 8. 
Ιῃ [οδη χίὶ. 23. ΤῸ (τδαϊου, υἱοῦ! νοϊά οὗ 
ΔΩΥ͂ ϑετ]ρίυγαὶ Ἰουηάαίίοη, τ᾿ ΏΙΟΝ ΙΔοη 65 ἴ86 
“ ἡγοΔἢ ὙνΒῖοΒ γὰ5 8 δίπποσ" οὗ 1ὐκο νἱ!. 
27 ἢ ΜΑΣ Μανάλίθῃθ, ΠΙΔΥ ῬΟΞ5: Ὀ]Υ μάνα 
ἀιίβοη ὅοπὶ ἃ Ἴοοηϊιβίοη δεΐννεεη {Π6 ἢγϑβὶ 
ΔηοΙΪηρ δηὰ ἴῃς βεοοπά, ἀπά Ὀεΐννεθη ΜΆΓΥ͂ 
Μαγάλιεμε δηὰ Βεσ παλθϑᾶκε, ΜΑῪ οὗἁ Β6- 
[Πδῃγ. 

ὧπ αἰαδα:εν δοκ. εἰν βδρι “ λῃ Δ]δδαβίοσ." 
ΤῊ νγἂϑ (δ σομηπλοη πιοάς οὗ ρῥγοβεσνίης 
Ὀπρυδηίδ, 80 πιυςἢ 80, δαὶ ἴπ6 ἴοστῃ “84η 
Δἰαθδϑίοσ, {κὸ ΟἿΣ οὐνὮ Ὄχργθβϑίοῃ “ἃ ᾧ͵455," 
5 ἰγδηϑίοσσοῦ ΠῸΠπΊὶ [μ6 τηδίοσίαὶ ἴο ἴῃς 
γοϑϑοὶ υϑοὰ ἔογ (5 ρυγροθε. ὅ6εε [86 δυῖπο- 
τιτἰο5 οἰϊοὰ ᾿η Οτόϑννο! ]} "5  Ὠ᾿βϑοσίδιϊοῃβ, νοὶ. 1), 
Ρ. 557, 2η4 οὐ. ΤῬΤῆα Ὡδπὶε νγᾶϑ ϑοιης Πι65 
τεϊδίηεα, ὄυθ ἤθη [ἢ νϑϑβοὶ νγὰϑ τήδάδ οὗ 
ἃ ἀἰβεγοηί πιδίοσίὶ. ὅ6ε “ ΤὭροςτ. [4γ]].᾿ὄ χν. 
114. ὙΒ686 ὈΟΧΟΒ τ50.8}}}7 δε] 4 ρουπὰ 
(λίτρα Ξε ταῖπου τῆογε ἴδῃ 1τὲ 02. ἁνοϊγάυ- 
ΟΝ δηδ ἷ8 αὐληίν ἰ8 οροοϊβεὰ ὉΥ 5ί. 

οπ δέ; δεα. Αποϊηξίηρ ἴΠ6 ποδὰ οὗ δπ 
Ὠοπουγοά κιυεβῖ νγᾶς ποῖ δὴ ὑηυ502] ργδςίίςς ; 
οὗ 1Τυκο τι. 46. Τα ἔτεαυεσηΐ ργδοῖος οἵὗ 
εδϑίίης σὰ (6 ποδᾶὰ δηοϊηί {εξ της 
ΠΟΣΏΘΓΟΙΒ Γεεγοηςε8 ἴῃ ΟὝαβινε]}, “ 1) 5ϑεσίδ- 
τἰοπ5,᾽ νοὶ]. 11, ΡΡ. 574) 575) πιᾶΚεβ ἴἰξ ρτοσ 
ὈαΑὉΪ6 1μδὲ τΠϊ8 ρασί ψουἹὰ ὃς οπιίοά, ενθη 
ὙΏΘΠ, 845 ἤεγὰ (85ε6 [οδη χὶϊ. 3), ἴδε ἔδεϊ με Γα 
4580 ἱποϊυάορά. Τηυβ {πΠ6 ἔνο δοοουηῖβ ἃσα 
ΡΕΓοΓΕΥ Τοπϑίϑιθηϊς στ δας οἴδετγ. 

8. δὶ, ἐμερίε..7 8ἴ. Ἰοῆῃ βρεςῆες [445 
Ιϑολσίοῖ 485 (ἢ6 αἰβεῖρίς ῆο πιδάθ [15 σοι» 
Ρἰαἰηῖ. Ιζ 5 ροβϑϊ δες παῖ ϑοπις οὗ πε οἵδε 
ἀἰϑοῖρίθθ σΏΑΥ ἢανε σοπουττεῖ ἴῃ τ, ἀπά [Πδὶ 
δῖ. ἰοδη τηθπίίουβ [υἀλ8 48 ἴπε ἰοδάεσ, δηὰ 
(6 οδ ᾿ΐοϑε οοπάυςϊξ μα δὰ Ὠἰτηοοὶ ποϊοοὰ, 



“ Ὅευϊ. τς. 
τι. 

ν. 1ο---α7.] 

θ6αθη 8014 ἔογ τυςῆ, δηὰ ρσίνεη ἴο τῆς 
ἴι 

10 ΝΒεη εβ8ὺ8 υπάετϑίοοά ἐξ, ἢς 
84 υπίο τῆοπι, ΝΥ τγουδὶε γε τὴς 
ὑνοπλλη ἢ ἴογ δῇς μαῖἢ νγουρδί ἃ ροοά 
υγοῦίς ἸΡΟΩ πηξ. 

11 “Εογ ζ- μανς τῆς ΡΟΟΓ Αἰννδγβ 
ἢ γοι; δυῖϊ πὲ γε πᾶνα τοΐ Α]- 
ΥγΆΥ8. 

12 ογ ἰπ (δῖ δῆς πδιὴῆ ρουγεὰ 
- 118. οἰπίπχθηξς οἡ ΠΥ Ὀοάγ, 8ῃς ἀϊά ἐΐ 
ἴογ ΤΩΥ͂ Ὀυτίλὶ. 

123 Ν' ἘΠῚ ἰ 88Υ υπῖο γου, ἸΒεγε- 
ΒΟανοΥ [18 ρΌΒΡ6Ϊ] 581} Ὀ6Ὲ ργεδοῃεά 
'ἰπ τῆε ψθοῖὶς νγοῦ]Ἱά, 2λεγε 3}0.4}1 4180 
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18. τῇδε τὴῖ8. τυγοσηδη παῖ ἄοης, δε 
τοϊά ἔογ ἃ πιεπιογιδὶ οὗ ἢΠοσ. 

14 Δ Ἴεη οης οὗ τλς ἔννεῖνα, ὁ Μαικ ις 
οΔ]1οἀ [υἀλ8 ἰδολγίοῖ, γεηῖ ὑπο (Π6 Ὶ 
οἰδεῖ ρηαϑ8.8, 

ϊῖς Απὰ αἰά ὡὠπΐίο ἐδόμι, Ναὶ 
Ψ}] γε ρίνε πιθ, δῃὰ 1 νυ} ἀε- 
᾿νε ἢἰπὶ ὑπο γουΐὺ Απάᾶ {ΠΕΥ͂ 
οονεηδηϊεά νυν] Ὠἰπὶ ἕογ ἘΠΊ ΓΕ ΡΐΘο 8 
οὗ 58ϊϊνογ. 

16 Απά ἔτοηι παῖ εἶπες ἢς βουρῆξ 
ορρογίιηι Ὑ ἴο Ὀεῖγαν ἢ πὶ. 

17) ΤΝον τῆς ἢγθε {αν οὗ τῆς ἐ Μη τς 

αε! ὁ απ]εανεηεά Ὀγεδά τἢ 6 αἰδοῖ! ρ 68 ἴαικε 2. 
οᾶπια ἴο |68ι.8, βαγίῃρ ὑπο ἢΐπι, 7 

θ. 3ῶ2ν »:ὦ 8.1 585ῖ. Μασκ δπὰ δ ἴοι πο 
[Ππ 5 845 100 ΟΥ̓ ΤΏΟΓΟ. ἢυη- 
ἀγεὰ ἀοπατ (αδουΐ τοΐ, 125. δά. Επρἢ15}}} νγᾶ8 
δῃ ΟΥΑΙ ΠΔΙΎ ὑτγίςς οὗ 5οπὶὸ οὗ ἴ86 ποσγε νδ]0" 
ΔΌΪ6 ὑπρυεξηῖθ. ΤὨυ8 τῆς ϑγτίδη τηϑ Δ δι ἤτιτΣ 
νν28 πε πιδῖοα αὖ 100 ἀδηδε! ἃ ρουηὰ (Ρ]ΏΥ, 
Η.Ν᾿ χὶϊ. ς9), δηὰ ϑοΐδ υηχιιθηΐδ 8.6 τη ἢ- 
οποά 45 ἐχοθοάϊηρ 400 ἀδηαγιὶ (1). ΧΙ, 4). 

12. 7ὸὃν »Ὺ δαγία] ΑἸ]υάϊηρ ἴο ἴῃς [ἐν ]88 
ουϑίοηι οὗ ψταρΡΡίηρ Ρ ἴῃ6 ὈΟΑΥ͂ ψῈΠ 5ρῖ 65 
ΒὴΝ οἰηϊπιεηῖβ (}ὁ08η χίχ. φο; οὗ Πυυχς χχλ, 
56). 

185. Ῥεγειοευεν ἐδ: ροιρεϊ “ῥα δε 
2γεσεδεά.) ὨΪ8 ἃιηχουηίβ ἴο ἃ ἀϊξίϊηοϊ ὑγο- 

εὔς τεσορηϊίοη ΕΥ̓͂ οὐῦΓ Ἰ,οτγὰ οὗ ἴδε εχ- 
Ἰδίεσηος οὗ σεοοσάβ ἴῃ δὶς ἢ (6 ἀερά 5Βουϊὰ 
θὲ τεϊδίεδ, Ἄγε ΤΩΔΥ ͵5ὸ οὔβεσνε παῖ (ἢε 
νογὰ σοωρεὶ 15 Πρ Βογθ, ἃ5 ξΌΠΟσΑΪ ἰῃ 
ϑοσίρίυγο, ὅῸΣ. ἴδε σεοοσγὰ οὗ οὖὐγ [οσγὰ δβ 
Ἰιξδ ὕροῦ οαγίδ, δὰ οἵ ἴδ ρυζροθς οὗ [δαΐ 
16 δηά ἀεαῖῃ. ΤῊ8 15 ὈΣ ΕΗ βιαϊοὰ Ὁγ 81. 
Ῥαυὶ 25 ἴδε βυλδϑΐδηςς οἵ ἔς Οοβρεὶ ψ ὶςἢ πα 
Ργεδοδεά (1 (οσ. χυύ. 1-6). 

14-16, ΤΒΕΑΟΘΗΕΕΥ ΟΡ Ισ}.8. 

16. “πῶ δεν εουεπαπίοα «υἱὴό δένι, δε 
Ἅογε Ἐχδοῦν, “ Απά ἴπεῪ πψοϊρβοᾶ ἴο Βέπι" 
το Ρρίεςθϑ οὗ δϊνοσ. ῬΤδαε οσί νογὰ 15 
[86 582Πη16 858 ἰη {86 ΓΠΧΧ νογβίοη ( ΧΙ. 12), 
ἴο τδὶοἢ [86 Ενδηροῖσὲ ονϊάθηι ; 
δηά ἴδε βᾶπιο Βηρ 8} γεηάεσίης δδοι ἃ μᾶνς 
Ὀεδοη είνεη. ΤῊς ννοσγὰ 18 ὑγοῦ δον Βοτα υϑεὰ 
βρσυγαῖνε!Υ ἔοσ “ξᾶγυς Βίπι," ἔγοτα ἴῃ δησίεης 
οὐυΞξίοπι ΕΠ τπποπεῦ ὉΥ ψεῖχῃί. ὙΒε 
νεγὺ νν1}} ῖϑο Ὀδαγ τῆς πηρδηϊηρ σίνεη ΟΥ̓ ΟὐΓ 
(γδηβίδίοσβ ; Ὀυὲ δῖ. Μασκ δηά 81. [ὺυκς, τ 8ο 
ἅΓΕ 50 ΠΟ Π)65 οἰϊεὰ ἴῃ Ξυρροσί οὗ [Πἰ5 56η56, 
ιυ9ὲ ἀϊβεγοηῖ ΟΥθοῖκ ννοσγάϑβ ἴο Ἔχργε88 1 (ἐπηγ- 
γειλάντο---συνέθεντο), ἀπ Πᾶνα ὯΟ Γεΐογεηοο 
ἴο Ζοοδαγίδῆ, δηὰ Ὡοὸ τηοηΐοη οἵ ἴδε δεῖζιιδὶ 
βϑ0χ: 88 ργεάϊςϊδα ὉΥ δίτη, 

»ίεοε: φῇ «“ἰϑεγ.}] 1.6. 5ΒἈεΚοΪβ οὗ ἴδε 5Δης- 

. ΧχΙΐϊ, 7), ὙΒΙΟΝ 15. 4130 

Κυλγγ, ἴδε 5μεῖκοὶ θείην δαυϊναϊεπξ ἴο ἔουγ 
Αἰτὶς ἀγδοῖπης, ογ ἀῦουΐ 3:.. ΕΠ Ρ}158. (ϑ8ὅεε 
αῦονε οἡ οἷ. χνυὶ. 2.) Τῶθ ψδοῖὶς βυγὴ 
νουϊὰ (8 διιουηῖ ἴο δδουΐ 41 το.. ΕΠ 5}, 
ΤῊΪΥ 5μοῖκοὶς οὗ βἰϊνεσ νγὰ8 ἴΠ6 ναϊὰς ἢ 
οἡ ἃ 5ἴανε (Εχοά. χχὶ. 32). “80 ὕτυε," 5878 
Ἡκπιιοηά, “͵5 [πα 5Ξἰαϊεπιθπε οὗ 81. Ρδυὶ, 
δὲ ΟἸτδὲ Ζοοξ μροη δίρε δε ζόγηι οὗ ἃ “ἐγ- 
“ταμὶ, 

1710. ΤῊΕ ΠΑΒῚ ΘΌΡΡΕΕ. 

17. 1286 ἥγοὶ ἀαγ, δ᾽. 1εραὶὶγ ἴδε ἤτγθί 
ἀδγ οὗ τοι ιρθὲ ο Ὀγοδὰ ννδβ ἴῃς δῆς ΟΔΥ 
οὗ Νίβδη οὐ ΑὈἱρ, οοτηπιοποίηρ οἡ ἴῃς Ἔνθηΐη 
οὗ ἴτε ἔουχίεοεπί ἀδγ, δὔϊεσ [ες Ῥδβοῇδὶ ἰδ 
τνᾶϑ οδίδῃ ; δηά (ἢ οὗ υηϊεανοηδα Ὀγελὰ 
Ἰλϑῖοά βουθ ἀλγ8, {Π] 86 ονυθηΐϊηρ οὗ [δς 
τυνοηϊγοῆγϑι ἐγ οὗ ἴδε τπιοηῖῃ. (δες Εχοά. 
ΧΙΙ, 18, 19; ΧΧΙΪ!, 15.) ὙΤ υ5 Τοβερῆυβ (΄ Απὶ 
1. το, ὃ 5) οὗ {6 οἵ ἴδ! υἢ- 
Ἰεανεηθ Ὁ 88 Ὀερίηηίηρ οὐ ἴῃς δἤεεηίι 
ἀδγ οὗ ἴῃς πιοηῖδ, ἴῃς ἰεχαὶ ΑΥ̓͂ σουπαμθησηΡ 
αἴεγ βυηβεῖί. Βυΐ {πΠ6 ἀδΥ͂ πεῖεὲ πιοδηΐ 15 
οΟἰοα ἴῃς ἔουτίεεηξι, Ὀείηρ [μδῖ οὐ Μοὶ 
[ὰς ῬΆΞθοΥεσ νγὰ8 5ἰαίῃ {ῸῸ ΣΙ Ι 1 ΓΕ 

οὗ ΕΥ̓͂ [Ὀϑερδυδβ 
ἴῃ δηοΐμοσ ρἷδος (' Β. [ὃν 3) ὃ 1) 85 ἴῃ Ὀ6- 
εἰοηίηρ οὗ ἴπε ἔξαϑί οὗ υηϊεανεηεὰ Ὀγεδά. Οἡ 
1Π15 ἀΔΥ [ἴ νγὰβ8 υδυλ], (που ποῖ ΠΕΟΕβ8ΔΓΎ, 
ἴο ἀὐροίδίη ἔγοτα ἰοάνθη (9εε Σἰρδθοοῖ οα Μαγὶς 
χὶν. 12); δηὰ ὈΥ̓ ἱπο]υάϊηρ ἰξ, {πε ἴεαδὲ νγὰβ 
βοιηοιίπιο5 τγεοκοπεὰ 89 ' " “6 ἀδλγϑ8 
866 ἢ, “Απί.᾽ 1, 15, ὃ 1). 4ι65- 
τὸ Γι ὐμό να πᾳ ἴῃς ρατὶ οὗ ἴδε ἀδῪ 
ἴο ψΕϊοῦ τὰς Ενδηρο οι 5 ννοσγὰβ σεῖοσ. [Ὁ ἴο 
18 Ἰεχαὶ Ὀερίπηίπς, ἐ.6. ἴο δε ενεπίηρ ἔθ] ]ον- 
ἴῃς ἴδε βυπϑεὶ οὗ τὰς (πἰγίοεηία, ἰς 18 Ροβϑίθ]ς 
(μδῖ ἔβε ργερασγαίίοῃ πλὶσιξ ὃς πιδάθ, δῃὰ [Βς 
ῬΑββουεῦ δΐθη ὉγΥ ουὖῦ [ογὰ δηά ΗΐΪβ ἀϊβς:ρ 68 
8ἃ ΑΥ̓͂ ολυϊεσ ἴθδη [Π6 υὑϑυ8] {ἰπ|6. Απά (ἢ ]8 
5, Ρετμδρ5, (με πηοϑὲ δίυγαὶ τιοὰς οὗ τεζοη- 
ΟἰΠἸς (ἰς δοςουπηῖ οὗ {πε ϑγπορεϑβίθ ἢ τμδῖ 
οἵ 8ῖ. Ϊοβῃ. δ6ς ἴδ6 ἴνο ποχί ποῖββ. 

ο. 
ἴακε 22. 
3 
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ὝνΒεγε νῆε τῆου τῆδὲ νγε ργερᾶγε ἴὼγ 
[πες ἴο οδῖ (πε ρδϑβϑονεγὶ 

18 Αμπά ἢε 544, ο ἱπέο δε οἰ 
ἴο β8ιςἢ ἃ πιδῆη. ἃπὰ ϑβ4ΑΥ͂ υπῖο 
ἢΐπι, ΤῈ Μάδβίοσ βαἰτῆ, ΜῪΥ εἰπε 
15 δι παπά; 1 ν}}}} Κεερ τῆε ρ458- 

51. ΜΑΤΤΗΒΕΙ͂Ν. ΧΧΥΙ. [ν. 18----20. 

οναγῦ δὲ [γΥ πουβϑὲ τ τὴν ἀ[8- 
ςἰΡ]68. 

19 Απά τῃ6 ἀϊβοΐὶρ 68 ἐἰά Δ5 ]ε8υ8  Ματῖ 14. 

μά δρροϊητθά τπεπὶ; ἀηά ΤῆΕΥ πιδάε :8. 
Ταλὰγ τῆς ΡΆΞΒΟΥΕΓ. 

20 Νον νψβεὴ (ἢς δνθὴ ννγνὰβ 

ἤξξδενγε ευλἱὲ ἐδοι ἐδαὶ αὐό βῥγέβαγε 72 γ ἔδεε, 
σε.) Αςοογαάϊηρ ἴο ἴῃς Μίϑβῃηδ (Ροβδςοῆ. ς. ἰν. 
ὃ 5; ςἔ, ννεβίςοίξζ, “ [πισγοὰ, ἴο Οοβροεῖὶϑβ, Ῥ. 
3216), ἰΐ τγχὯβ Ουδίοτηδιυ ἴῃ [υάεξὰ ἴο ψογκ 
ἘΠῚ ποοῦ οἡ ἴῃς ἀδΥ ργεοθάϊηρ ἴπ6 Ῥάβϑουδῦ 
(1.6. 16 τ4ἴἢ ΝΙ54η), νῃογοᾶβ ἰῇ Οὐδ θα ἢο 
ΟΥΚ δ 4}} ψαϑ ἄοῃθε οὐ ἰπδὲ ἀδύ, (πουρῇ 
ἴδ δοβοοΐβ οὗ ϑῃδιηπιδὶ δὰ Η:11οἱ ἀιβοσγοὰ 85 
ἴο ἴδε ἰαννι!]ηε85 οὐ ψουκ οὐ ἴπ6 ῥγϑοράϊηνς 
εὐθηΐϊηρ. [{{}}15 βίδίοσηεηϊ σεργεϑεηβ [Π6 ργδο- 
τἰςς ἰὴ οὔν ϑαυϊουγβ ὕπ)θ, 1 νου Β6 ἢδίιΓαὶ 
ἴον {με ἀϊδβοῖρίε8 ψῆο γεγο ΟΔ 1] οδη8, ουθη ἰξ 
(ΠΟΥ ἴοοϊκ ἔδ6 τῆογε ᾿ἰθεσγαὶ νίενν 45 τοραγάβ [ἢ 6 
ονθηϊηρ, ἴο σοιημήθηοθ [ΠΟΙ ργερασγδίοη 1π|- 
τηθάϊδζοϊυ δὔἶοσ διδεῖ οπ [ἢς {ΠΙ γΙ ΠΤ, ἐ, ἐ. 
αἵ (ἢ Ἰεχαὶ σοπηπιοησοιηθηΐ οὗὁὨ [π6 Τουσίθο πη ἢ, 
του (ἢ6 γπν οὗ Τ[υάδα ταὶρῃΐς ροβίροῃς 
1018 ἰλϑὶς {1} τῆς ἰΟ] νης τηοτηΐησ. ὍΤ86 
ἀἰϑοῖρ 65, ἰῇ ἀβκῖηρ ἴπῸ αυδϑίίοη, ΠΊΔΥ Πᾶνα 
185 δά ἃ νἱονν ἴο ἃ ΡΆΞϑουοσ ἴο δε δλΐθη ου 
ἴδε ἔο!Ποννίηρ ἀδγ, (μδουρἢ οὖν [ογὰ Η 96} Ὁ 
ἔξαγε ἀἰγεσοῃβ ἴογ 115 θείην εδίδῃ [86 δδπηὸ 
ουθηΐης. Τῆδ ΟΥΑΙ ΠΑΓΣΥ διτδηρειηθηΐβ ἔοσ ἴῃ 6 
Ῥδβϑουοῦ ἱποϊυάεαὰ [η6 ΚΙ] Ἰρ οὗ ἴῃς Ἰαπιῦ ἴῃ 
ἴῃ6 οουγί οὗ ἴΠ6 ἴοηρὶς (2 ΟἾγ. χχχ, τό, χ7; 
ΧΧΧΥ. ς, 6; Τοβερὶι. " Β. [.᾿ νἱ. 9, 83; Μίβδπηδ, 
Ῥεβδοῖ. Υ. 5), δηά [6 ργερασζδίίοη οὗ [πε υη- 
Ἰεανεποὰ Ὀγοδά, 45 νγῈ}} 245 (ἢς σπηδκίηρ ΤαΔΑΥ͂ 
ἴοσ ἴδε πηρὰὶ ἴὴ ἴπῸ σδθεσ. ὍΒ6 εἰγουπι- 
δίλῃσο (δὲ {πὸ δὲ δἱοης 15 τωοη!οποὰ ὉΥ 
[86 Ενδηρε ϑῖ, 5866 Ππ|8 ἴο ἱΠΊΡΪΥ μ2ῖ ἴ6 ΟΠΕΓ 
Ῥγερασγδίίοης ῃδά ΔΙΓΟδΥ ὕδοῃ ὑγίναϊε!υ στηδάσ, 
88 ἵ ΤῸΣ ἃ ρΆ55ονεῦ δἴ Δἢ ὑπυ508] {ἰπη6. 

18. 29 “μοῦ α νιαν.)}] Πρὸς τὸν δεῖνα. ΤΉ 5 
Θχργοβϑίοῃ 15 ου θη} ηοὶ [Π 6 δοῖυδὶ οὐς υϑοὰ 
ὉΥ οἂν 1,οτὰ, Ὀυϊ ἃ δυδδεςυϊζίοη οὗ [Πς Ενδη- 
δεϊϊδὶ ἴο ἀεηοῖς ἱπάοβη Εἰ βοῆς οὴς {80 
δῖ ἴῃς πιε νγὰ9 ἰηάϊολίοα ἴῃ 4 πιοῖε ἀσῆηϊζε 
ΤΑΔΏΠΕΥ. ΤΠΟΙΟ 18 ἢ0 ποοα, δούουου, ἴο 89» 
δυπιθ, ὙΠ Μέεγοεῖ, (δὲ μὲ νγαβ ἰηάϊςαῖθα ὉΥῪ 
ὨΔΙ6, δηὰ τπογείοσε (παὶ δῖ, ΜδίπονΒ δο- 
οουηΐ ͵5 Ἱποοτηρδίϊδ]ε τ ἴῆοδα οἵ ἴῃς οἴδος 
δγυηορβίιβΊι ὙΤηδ ΡῬΘΙΒΟΏ ΤΩΔΥ͂ πᾶσα Ὀδοῦ 
Ῥοϊηϊοά ουξ ὈΥ̓͂ Οἴδεν πιδᾶη8, βυςἢ 48 ἴδ οβἊς 
Παιταῖοα ἴῃ Μαγῖκ χίν. 12 (σῇ ογα 566 ποῖε): 
1ὐκς χχὶΐ. 1ο, 11; δηά ἴξ 15. ποῖ πηργοῦδθῖο, 
485 ὙΒοοραγίδοῖ δηαὰ οἴδειβ πᾶν ρροτο, 
τῆδί [86 ἤᾶπιθ νγὰ8 ῬυγΡοΟβεὶν οπτοὰ, {᾿ς 
ΡΪδος οὗ πηϑεϊίηρ βδῃου]ὰ ὃς Ργεγλδίυτεὶ Κηονγῃ 
ἴο [υἀ45. (8εε ΟἸδῆδυδει οἡ [8 ρἰδοβ.) ὙΤΠῈ 
ῬΟΙΒΟη ἰῃ 4υοβίοῃ ννᾶβ εὐ ΠΕΥ͂ ἃ ἀἸϑοῖρῖο, 
τδουρὰ ΕΓ ΜΡΕ ὈΠΕΌΟΝΤ ἴ(ο ἴδε Αροβι]ες ; 
δῃηά 15 ΓΟΟΙᾺ Ὀδοπ ργεραγοὰ ἰῃ οδϑάϊθησα 
ἴο ἃ ὑγενίουβ ἀϊγεςὔοη (Μαγκ χὶν. 15). ΤᾺ ὶβ 

αἰγουμηθίδηοε 866 Π18 ἴο ΡΥ ἴΠπαὶ οὔτ 1, οτγά 
Πδά ἴῃ νἱονν δῇ δηζἰς!ραίίοη οὗ [ἢ 6 δι] ἔἰτης 
οὗ [πε Ῥάββονεσ, δῃα μδὰ τηδάάθε δσυδηροιηθηὶδ 
ἴογ 1 θεξογθβδηά, (πουχὰὰ τ τουΐ (πα Κηονς 
ἰεάρσε οὗ (Ὡς Αροξί!εβ. 

Μη εριο ἡ αὐ δαπά 1.ε. ἴὰε [ἔς οὗ Ηἰ5 
Βεῖχζαγοὶ δηὰ ἀεαίῃ (οἴ. νεῦδα 45). [{ 15 ΘδϑΞΥ͂ 
ἴο υπάογπίδηά [86 τηδδηΐηρ οὗ ἴπο56 ᾿τοσ 5 1ἢ 
1.18 ρἷδεοε, ἡ νγὸ βιρροθε πολ ἴο σίτο (ἢς 
ΓΟΆΘΟΏ ἔογ οαδϊϊηρ ἴπε βάϑϑουεσ δὲ 8ῃ ΘδΎ ΟΣ 
ΒοὺΓ ἴδῃ υδι.8]; δυΐ 1ἴ 15 ἀΠῆου τ ἴο 8δο6 [ἢ 6 
ὈΓροτί οὗ πολ 1 ἴη6 ῥάβϑουθσ εγε ἴὸο Ὀ6 

ἕερε δῖ ἴ6 υ502] {ἰπης, νοἢ ννὰ5 Κπόνη ἴο 
ΟΥ̓ΘΓΥ ΟὨΘ, δηὰ νγᾶϑ ἰῇ ΠῸ ΥΥΑΥ ἴο δε αϑοςίεά 
ΌὈΥ ΔρΡρσγοδοϊγίης ὀνεηΐβ. Οοσηραγε [ὑΚς χχὶϊ. 
15, “3Ἃο δδί 1818 ράβϑονυεσ νἱῖ γοῖ ὀφξγῶγο 1 
“ὔεγ." 

40. εὐδὲπ ἐδὲ ευερ «υα: εο᾽59.}) 1... ἀυτίησ 
πε δνδηΐϊηρ, ποῖ ΠΟΟΟΒΘΑΣΙΥ δὲ ᾿ζ5 σοϊηηθηοθ- 
τε. ((Σ ἀῦονε, γεῖβϑε 6; δῃά Μαζί νἱ. 2; 
1ὁ8η χὶϊ. 2.) ΤΟ οἐχργεβϑίοη, μβουγευοσ, 966 18 
ἴο ἀεποῖς [δδὲ ἴῃ Ἔνθηΐϊης μδά ἠοῖ γεῖ αιτίνοά 
ψ ῃοη ἴῃς αιιοϑὕοηῃ οὗ ἴῃ ἀἸποὶρίο5 (νεγβθα 17) 
νγ85 δϑκοὰ. Τῆι 15 ποῖ ἱποοιρδῦθ]ς ἢ (ἢ 6 
ἰηϊογρτεϊδου οἵ [μδὲ γϑῦβα ψίνεη αῦονθ. ΤῊΘ 
Ράβο δ] ΒΌΡΡΟΣ νγὰβ ποῖ εαἴδη {Π] δῇῆτεσ. ἀδσκ. 
(Μίδβμῃπα, Ῥεβδοδίπι, χ. 1.) ΤῊ Ϊ5 ἰδῖς μουΓ 
Ὑγ85 ρῬΟΓὮΔΡ5 ἰουπάεα οἡ Εχοά, χΙϊ, 8, θυυῖ νγᾶ8 
Αἶθο ὨΘΟΟΒΘΑΙῪ ΠῸΠι ἴδε οἰΓουτηΞκίδηςε5 οὗ [6 
8336. Τῆς ἰδ νγὰβ ἴο ὃς ΚΙ]]οὰ “ Βεϊγεεη 
τς ουεηΐηρο᾽ (Εχοά. χἰϊ. 6, ΠΟΤῈ 866 ποῖο), 
ἃ Ῥἢγάβο Ὡς ἢ δλ5 θόδη Ὑδγ] Οὐ υ ἰηϊετρτεῖςθά, 
δυΐ ψ ]οἢ 1[ἢ6 ὀχργεββίοη οὗ Ὠδυϊ. χυΐ. 6, “ δἵ 
τῆς κοίῃρ ἀον οὗ ἰῃς 5.,᾿" Ἄρρθδτβ ἴο ἱπηῖϊ 
ἴο ἃ {{π|ὲ Ὁ: Ἴ ἔτοσῃ Ἴπ Αςςοοχάϊηρ ἴο 
Οϑορἢι5 (’ Β. ].᾽ νἱ, ο, ὃ 3), ᾿ξ ννᾶϑ5 ουβίοτηδ ιυ 
ὰ ΒΙΑΥ ἴῃς ἰαπὶῦβ ΠποῸπιὶ πὸ πἰη(ἢ ποὺ ἴο 
[86 εἰενεπῖῃ (ἐ. 4. ποτὰ ἴτε ἴο ἤἥνε ἴῃ [86 
Δἴογηοο). ΑἸ]ονίης {ἰπὶς ἴοσ (αἰκίηρ τἤοτὰ 
Βοπῆθ δηά ἱη5 ἴδεπι, [ἢ6 ΒΌΡΡΕΓ οουἹά 
Ὠοῖ, 85 ἃ ΞΈΠΟΥΔΙ ΣΪ6, πᾶν Ὀοχιιη {1}1] ϑοπὶθ 
Ἐπὶ δέῖοσ δυηϑεῖ. [ ννοιυϊὰ βθοπὶ πδίιγαὶ, 
(Βογείοσγεο, ἴο ἱπίεσργες δε δυεπίπφ ἴῃ [ἢ 5 
Ρίδςθ, ποῖ οὗ [πὸ Ἰορδὶ δυδηϊηρ, σοιῃπιθησης 
δἴ βυηϑεῖ, Ὀυϊ οὗ τῆς παίυγαὶ δνθηΐηρ, μοῦ 
ἀλδγκηθϑα δὰ ϑεῖ ἴῃ, δηά (6 δοὺγ οὗ ϑσρρεῦ 
δὰ αττῖνεα. Ὅῆε σοχηπιοησειηεπῖ οὗὨ [ἢ 5 
ονθηΐϊηρ Ψψουϊὰ Ὀ6 δδουΐ δὴ μουν Δοσ 8ῃ- 
βεῖ, ἰδουρῇ [6 ΒΌΡΡΕΥ ΤΔΥ πᾶνς [Δ ΚΟΘΏ ρῥἷδος 
Ἰλῖοσ, [Ιἴ 18 ὑγοῦδθὶθ ΟΣ 1] ογά, ὄν 
βυρροδβίης τὲ Ης δηιϊοὶραϊοὰ ἰῃ6 ἀδγ οἵ ἴῃς 
Ῥαβϑουοσ, υνουἹὰ οὔϑοτνο, 85 ὩΕΔΓΪΥ 25 δ] 6, 
[86 υϑύ2] Ὠουγ; δηά ἴῆιι5 1 15 ροβϑιθϊα τῃαΐ 
Ὧδε ᾳυεβίίοη οὗ ἴδε ἀἰΐθςῖρ᾽ε8 (γθυβε 17.) ΠΛΔῪ 

᾿ 

) 

κα 2.5. 

χά. 
7οδῃ .3. 



4Ῥ- 41. 9. 

Υ. 21--25.] 

ςοπιθ, ἢῈ δι: ἄοσγη νὰ τῆς 
Ὀνεῖνα. 

21 Αμπά ἃ5 {πεν ἀϊά εδί, ἢς 8814. 
ΨΈΗΙΥ 1 9ΑΥ υπῖο γου, τῆλῖ οης οὗ 
γου 5}}8}1} ὈΕΓΓΑΥ͂ πια. 

22 Απά {6 νεῖγε Ἴχοεεδάϊηρ, 9ογ- 
τονγέι!, ἀπά θερᾶη ἘνευΥ οης οὗὨ (Πδηὶ 
ἴο 82Υ᾽ υπἴο ἢΐπι, [νοτά, ἰδ ἱξ [ἢ 

23 Απά διε απϑυγεγεά δηῃά ςαἱά, “ἢ ς 

51. ΜΑΤΤΗΒ. ΧΧΥΙ. 

(δὲ ἀϊρρεῖῃ λὲς Ββαπά ψ ἢ τὴς ἰη τῆς 
ἀἰβῃ, τῆε β8δπις 830] ὈεΊΓΑΥ πι6. 

24. ΤΏς ὅϑοη οὗ πῆδῃ ροδίἢ 85 ἰζ ἰ8 
τυπτίοη οὗ ἢἰπὶ: διὲ γος υὑπῖο τἢδῖ 
τηᾶη ΟΥ̓ βοηι (ἢ6 δοη οὗ πιδῃ ἰ8 
δεῖγαγεά ! ἰε δὰ Ὀεβη ξοοά ἔοσς τπαῖ 
τηδη 1 ἢς δά ποῖ Ὀεοη Ὀοτγη. 

ἃς Τὴ ]υἀλ8, ννῆϊς ἢ Ὀεϊγαγεὰ 
Ηἶπη, ληϑυγεγοαὰ δηὰ βαἰά, Μδϑιογ, ἰ8 ᾿ξ 

Βανθ ὑὕδθη δϑοκρὰ δ ἴπ6 πιὸ οὗ βυηϑοῖ, [86 
εἴν ἐνθηΐηρ, ἢ ἢ τνᾶϑ (ἢ σομηταθηςζοιλθηΐ 
οὗ ἴμε ἔουγίθοηῖ Αγ; δηὰ (μδὲ ἴπ6 Βυρρετ 
ΤΏΔΥ να Ὀδοη ὀδίθη ϑοπηθ {{π|6 ἰδίοσ, ἤθη 
ἴῃς δοῖυλὶ ουδηίης δηὰ ἴδ 6 504] ὨουΓ οὗ 5ὺΡ- 
ΡΕΓ μδὰ αγτῖνεά. 

δὲ ταὶ ἀοαυπ. ὙὍὌῆδ να δοηϑ θεῦνθοη [δ 6 
ἀἰβοτγεηξ δοοουπῖβ οὗ [πε 1,291 ϑυρρεσ ςΒΗ͂Υ 
τεϊδῖο ἴο ἴπΠ6 ογάοσυ οὗ [ἢ 6 ϑευθγαὶ ὁσσυσγθηςθβ, 
ΟΥ ἴο ἴδ τηοποῃ ΟΥ̓ ὁπ Εἰνδηρο σὲ οἵ οἷγ- 
ουπιδίλποεβ οπιοα ΌΥ ἀποίδοσ. ὙΠΟΓΟ 18 ΩῸ 
ΤΟΔ] (ἰἸΘΟΓΟΡΔΠΟΥ͂, 1Π|658 γῦὸ ἀϑϑυτηὸ ἴἢαΐ Θαςἢ 
Ἐνδηρε ῖϑι ἰπϊεπάεα ἴο οὔϑετυβ ἃ βίσὶςξ σῆγο- 
ΠΟΪΟΡΊΟΔΙ ΟΥΩΘΓ ἰῇ 818 πδιγδῖνο, ΤῸ ὙΠ] ἢ 
ϑϑυταρίοη ἔθετο 8 πὸ δνϊάθηςθ 81. 1υκὸ 
ἀμἶἴετβ ἔγοπι δῖ. Μαίμον δηὰ 81, Μαγκ οἰνεῆν 
πῃ ἀστδηρεχηθηΐ, δῖ, [ομη 'π δά! οης ΟΥ Οὔγῖ5- 
βίοῃβϑ. ὅ8ῖ, [ἃκς, Βονόυεσ, ἃ5 ὟΝ Ιοϑεῖοσ [85 
οὐδεν, ρῖνεβ Ὡ0 ποίδβ οὗ {ἰπ|ὸ;: δηά ἢ 18 
δοοουηΐξ, νι] ἢ οἰ ΘΟΙΥ ΓΟϑο 165 [ηδὲ οὗ ὅ8ι. 
Ῥδμὺὶ (1 Οογ. χὶ. 23-25), ΒΟΟΙΏΒ ΟΠ ΘΗ͂Υ ἀ6- 
δἰγησά, κα ἴξ, ἴο σίνε δὴ δοοουπὶ οὗ ἴῃ 6 ἰη5ι}- 
(υϊοη οὗ ἴδε [οὐ 8 ϑυρρεοσ, ἴο ὑτῆϊοι δόσις 
οὗ [6 ουδογαϊπαῖς οσουττο 68 ἀτὸ δἤογννδιὰβ 
δρρεπάεά, υιϊδουΐ γεΐεγεηος ἴο τὰς {πὸ οὗ 

ΠΡΡ τῆεσῖαι δῃἋ ἙὨΙΡΗ͂Υ ἰη- 

ψ πο μδὰ 
ΤΒΕ ρῥγοδδῦϊε ογάοσ οὗ ἴῃ δυθηῖϑ υν}}} δὲ 
Ροϊηξοά ουΐξ ἰῃ [6 ἔο]Ἰοννίηρ ποῦίεϑ, 

21. “πᾶ α«Ἅ ἐδὲγ ἐδ εα1.} ἴΐτ 15 ποῖ ἱπι- 
Ῥτοόῦδῦϊο τἴὰδῖ 1ῃ6 σἰγίξο ἔῸΥ ργεοδάςησο, τηθη- 
Ἐοηδ ΟἿΪΥ ὉΥ͂ δῖ. πΚὸ (χχιΐ, 24) 5ῃου]ά ὃ6 
Ρἰδεθὰ Ὀοίοτε 118 νοῦϑθ. [ἴ ΠΛΔΥ͂ Πᾶνα οσ- 
δἰηαϊοη, 25 ΔΝ ΊΈβο]οῦ 50 ν ἰδ ἃ ἀἰβ55119- 
ἕλειοι οὗ βοῆς ἢ (ΠΟΙ͂Γ Ρ]Δ065 δἱ ἴῃς [δ0]ς, 
ἃηὰ ἃ Τοπβοαυοηῖ ἀϊϑρυῖϊε οοποετηίηρ {Ποῖ 
τοίδεἷνε ΠΟΆΓΏΘ85 ἴο τηεὶς Μαβίοσ, (866 8]50 
Εὐγατά, “"Οοβροὶ Ηἰδι.᾽ Ρ. 412, Εηρ. Τὺ) 
ΎΒΕΙ ἴδε βΌρρετ μανίηρ ΔΙγεδα θεξαῃ (δεΐπνου 
γενομένου, Αὐχίηρ δυρρεῦ, ἢοΐ 25 1ῇ ουὐΥ 
γουβίοῃ, ἸΔΡΡΓ δείμῷ ἐπάεα), οὐτ' 1 οτά ΤΌΔΥ 
δανὸ ἴδκθη [Π6 Ορροτίυ 1 οὗ τί βίης οσῃ [86 
120 ]6 δηὰ τελοβίηρ, ὈΥ̓͂ τγδϑδῖηρ ἴη6 ἀἰϑο ῃ }65᾽ 
ἵδεῖ, Δη ΘΠ ΡΠΔΕς ᾿οβϑοη οὗἨ δυτη Ὁ Ὀο(ἢ ἴῃ 
δεοϊΐίοη δηά ὑγθοοορῖ. ὙῆΟΓΟ ΤΔΥ 6 δὴ 4110" 
δίοῃ ἴο [18 ἀοῖ ἴῃ (ὃς ᾿νογάβ τεοογάεὰ (υκὲ 

ΧΧΙΪ. 27), 1 αρρὸ αὕμολ γὸμ 9 δὲ ἐδαὲ “εγωείό, 
ΤῊς τποηὔοη οὗ Ηἰ5 ὑξίσαγαὶ ΟΥ̓ οπς οὗ [ἢδ 
ἔνεῖνε ψ}1}} ἔΌΪονν δἴεσ [815 δοῖ δηὰ [5 δ. - 
σοΙρδηγΐηρ ἀἰβοοῦγϑε, 85 ἴξ 18 αἰ 5Έ1Π ΠΥ Ρἰδοοά 
ΌΥ 51. [οδη, χὶϊὶ. 21. 

48. Ηε δαὶ ἀϊρῥείδ, 49..1} ὍΤὩς ἰαπρυδρα 
οὔ τι ἰ5 ϑοηίοπορ 15 5} 15 ΒΕ} να ἴῃ δῖ, Μαγκ, 
ἍΟ 68 ἴδε ῥγοβεηῖ ρασίἰεῖρὶς (6 ἐμβαπτό- 
μενος) ἴογ ἴδ δογῖϑὲ (ὁ ἐμβάψας), Ὀυΐϊ τ ἷς ἢ» 
ἜΥεσ σεβϊηρ πο ἀἀορίεά, ἴδ 56 Π56 15 Ϊγ 
[86 54π|6, ἀπά ἴο Ὀὲ ἀϊΞκιϊησυ ϊηοα ἴτοπι [Π6 
Δρραγθηΐ ρασγβ]]εὶ οὗ []οδη χἰὶϊ. 26. [ἴῃ [6 Ργθ- 
86ηΐ νϑῦβο, οὖσ [ογὰ ἀοε8 ποῖ ΞΡες Ὁ [υἀ 88 
ΕΥ̓ ἃ 5ίσῃ ἀἰϑοογη]6 ΌΥ ἴδε οἴδεν ΑΡοβίὶεβ. 
Ἡς 58γ5 δαὶ ε γῆο 888 ἀϊρροὰ (ου, ἰῃ 8ῖ. 
Μαγκβ τοροσῖ, Βὸ ψῆο διίῥῥείῥ, ἐὶ. Φ. ΣΟΏΕΓΑΙΙΥ 
ἴῃ 1815 πλεδὶ, ποῖ βρεςῖδ!!γ δ ἘΠ δ χὰ Τηο- 
ταθηῦ) νὰ ΗἸΙΒο δ ἢ (Π6 ἀἰϑῃ 588}} ὈείΓα 
Ηἶπι. ΤΉ 8 πιΔΥ, ρεγμδρβ, ἀςβίξιδῖς (ποὺς 
(δς ἰηϊογρτγείδιοη 18 ἀουδι.}}) οπο οὗ ἴδοβὲ 
νγἢο 821 ποῦ Ηΐὰ ; δῖ τ ἀοε65 ποῖ ροϊηΐ ουξ 
186 ᾿ἰηὐἀινίάυδὶ, 35 σῆοτο ἴΠΔη οἠο πιρηΐ ᾶγθ 
ἀϊρρεά ἴῃ (ἢ ἀκ. ὙΠι5 [ΠΟΓΟ 15 811}} ΤΟΟΤῚ 
ἴον {86 ᾳιυεβίίοη οὗ [υἀΔ5, τεῦβο 25. ((ἔ ΕἸ}- 
οοἵΐξ, “ Ηἰ5ῖ. 1,δεϊυγεβ, Ρ. 325.) 

ἐπὶ δὲ ἀμ. ῬχοῦδΥ ἴῃς νεβϑεὶ οοπίδι ηἷην 
[δε βαιοα Οδιδγοβείι, τηδάς οὗ ἀδίεβ, 
ἢρ5, ἀῃὰ οἴπον ἔγυϊβ, πιιχοὰ 1 νἱπορᾶσ, ἰηἴο 
ψυϑιοἢ [86 πογῦϑ, Ὀγοδά, δηὰ τηδδῖ, δἵ [ἢ 6 Ρα59- 
ΟΥ̓͂Σ ὍΟΙΕ αἰρρεὰ 85 ΠΟΥ͂ σεγὰ οδίεθ. ΤῊΪβ 
84.106 158 ποῖ επϊοϊποαά ἰῃ ἴπ6 1 Ὧὺν 45 ραγί οὗ 
(ἢ6 ῬΆΘΟΒΔΙ χηθαὶ, δυϊ 5 τηοπιοπεάὰ ἰῃ ἴδε 
ΜΙβῆηΔ 845 Οὐπ[ΟΠΊΔΤΥ, που ποῖ 5. ΠΟΥ 
ΟὈ] γαίοιυ (Μίβμηδ, Ρεβδο ῖπι, χ. 3). 

45. Τδὲπ ὕωάα:, ὁ ..2ὼ ὙὌΐ5 νεσβο, τ λῖοὶ 
6 ἰουηά ἰπ 81, Μαίίβον ΟὨΪΥ, 5 ποῖ ἰπεοοπ- 
βισίεηΐ, 48 ΘΟπΊῈ ΒΌΡΡΟΘο, ψ 1 [οδη Χὶ!!. 23-28. 
ΟυΣ [1,οτά 5 ἱπίεπέοη οὗὨ αἰνίης ἴῃ 500 ννᾶβ 
ΡΙΌΘΘΒΙΥ οοπιπιλυπηίςδίεα ρῥγιναίεὶν ἴο δῖ. [οδῃ ; 
δά ἰ(5 ἱηροτί ψνου]ά, ἴῃ τηδὶ οᾶϑο, ὃ6 τη» 
πονῇ ἴο ἴπΠ6 οἴδεγ ἀϊδεῖρ 65, ἐχοερῖ, βεγῃαρβ, 
δῖ, Ρεῖοσ. Το ᾳυεβίοη οὗ [645,45 τεςοταοά 
ΒΟΓΟ, νγᾶβ ῬγΟΌΔΟΪΥ δὴ δἰζοπηρί δ 8361-151:1|ῆς8- 
Ὀσοη οἱ τοοεϊνιηρ [6 900, μανὶπρ σχεΐεσεηος ἴο 
[6 ῥγενίοιΣ ᾿νοσγάβ οὔ οὖσ 1 ογά, τοῦβο 22. 
ΤΒουξὮ 15 υοδάοη, 1 οὖν 1 οτὰ 5 ΓΟΡΙΥ, 
νυ ἃ ροϊπὶ οὐὖἱ υάδ8 88 16 ἰσγαϊζογ ἴο δ]]} 
ΜὯΟ Βοαγὰ {δοπὶ, [ΠΟΥ ἀϊά ποῖ ᾿ηἰτηδίς (Πδῖ 
1} ἡἀβεουφας γγ25 ἴο δε οχοςυεὰ ἱπητηδαϊδίοϊγ : 
δηὰ δδηοα ἴδο ἀἾϑο 0165 τρίς 5111} θ6 ᾿ἱζηογαπξ 

15} 



Ης 1.14 υπίο πἰὴι, Του δεῖ 
8414. 

,6 4 Απά 245 τῆεν σψέτο εδίίηρ, 
77 εβὺ5 τοοῖς Ὀτεδά, δηά ' δ]εββθά 11, ζςο 

παν κάνῃ Ὀγαΐκε ἐΐ,) ἀπά ρᾶνε ἐΐ ἴο τῆε ἀἴ5- 

οὗ ἴδε ρὰὺ ἴοσ νος δ6 ψψοηΐ οὖ ([ὁΠη 
ΧΙ. 29). ἢ ἷβ Ὡδῖυγαὶ! τμαῖ 81, [ἰοδη βῃοιυ]ά 
ςοπῆπο εἶ παγγαίϊΐνο ἴο {μ6 ἱποίάεηξ οὗ [δ6 
800, ἰπ ψ ηϊοῖ δα δὰ ἴδκθῆ ἃ Ῥβεβϑοηδὶ 
δηθὰ νοῦ ἴο ᾿ἰπὶ νγὰβ ἴδ 5ίζῃ νοὶ 1πἀϊ- 
ςἴεὰ [8ὲ τταϊτογσ. ΤῈ ἀοραγίυγε οὗ ἐαίπαι 
ἕγοπι ἴῃ6 {εδλοῖ, (πουφῇ ποῖ ἐπε τάφον εη- 
(ἰοποὰ ὃγ 81, Μεαίζον, 18 ἱπιρὶ θα ἴῃ νεῦϑε 47. 

ΤΡοω δα: “αἰ Α Ηεῦτεν ἴοστη οὗ αἵ- 
Βγπιαϊίοη, οὗ νυ ἱςῖ ἰησίδηςοβ ἔτοπι γα δἰ ηἰς δ] 
ΤΙ [ΟΓΒ ΓῸ ξίνοη ΌὉΥ δοποειίζεη οὐ [8 ρΙδοα. 

426. 4“: δὲν «υεγό εαἰίπς, 6.1 Τῆς ἴη- 
διἰυϊοη οὗ ἴΠ6 1, οτ 5 ϑυρρεῖ, ἢ] ο ἢ 15. ποί 
τηοποηδὰ Ὁγ 81. [οδη, οἰθαγὶν ἴοοϊκ ρὶδοἊ 
ἀυγίης ἴπ6 ἰδίῖοῦ ρατί οὗ ἴδς ΡβΆβοῦ] πη68], 
δῃηὰ ΡῥγοῦδοΥ, δοοογάϊης ἴἰο 851. Μαίπεν 5 
δοοουηῖ, ἀἴοσ [86 ἀορατίυγε οὗ [υἀ45. (δες 
δῦους οὔ γοῦϑθα 25.) [ηϑ81.1 υκς (ΧχΙϊ, 21-21) 
ἰϊ βοοῖῃβ8 αἱ ἢγβὲ βίρῆϊ δ8 1 1υδ8 νγᾶβ δὰ 
Ῥγεβοηῖ, δηὰ μδὰ ποῖ γεῖ ὑδεη ροϊηϊθὰ ουξ 85 
τῆς ἰταϊϊογ ; δῖ ᾿ξ 15. ργοῦδῦὶς (μδὲ 81. 1υκεβ 
ἀττα  βοτηθηῖ 15 ἢοῖ ΠΠγοποϊορίοδὶ. (866 δῦονυθ 
Οἡ τὑῦβα 20.) 8ῖ. ]οβῃ, Ὀγ Ὀγεδκίηρ οἱ [}}}5 ρασὶ 
οὗ ἷ8 πατταῖῖνε 8 ἴῃς ἀορατίυγε οὗ [υἀλϑ8, 
δεοῖη8 ἴο σοπῆστηῃ ἴδε ἰηδέγεηςς [δδί [Π6 ἸΓΑΙΟΥ 
τνἃ8 ποῖ [ δὲ [δος ἱπειτυτίοη οὗ [τς ϑδςσα- 
τοεηῖϊ. Τἢο Τ]ΔΊΟΥΓῪ οὗ ἴδς ἘΔΙΠΕΙΒ ἀγὸ οὗ 
ορίηΐοῃ ἐμαὶ ἢε νγᾶ8 ργεϑεηῖ, δες ΟΟΓΏΕ]1}8 ἃ 
1,ᾶρίἀς, οὔ σεσβὲ 20; δυΐϊ ἴδε ἅδονὲε υἱὸν 15 
διρροτίοἀ ὉΥ βοῦς δπιϊηθηΐ σοπητηδηϊδίουϑ 
(εἰ. Μεγεῦ βεγε δηά ΕἸμς]οῖῖ, ἢ. ς.), ἀπά ἰ5 αἵ 
Ἰολϑὶ 845 οἱὰ 25 [6 ϑο0-οδιϊεὰ ᾿ροϑβίοϊϊςδὶ (ου- 
δι τὐ{]Ὶ0ἢ5 (Υ. 14). 

ἐοοξ ὀγεαδ} Τῆε ὑτδςοῖος οὐ Ὀγεάκίηρ 
Ὀτθδά, δοοοπιραηϊθὰ ΟΥ̓ Ὀἰεβδίηρ ἴο Οοά 85 
{πε κίνοσ, 8 οπὸ οὗ ἴῃς ἰαίοβξ οὗ ἴδ ὑγθ- 
Ἀπ ΠΑΥῪ Τσογοιμοηΐθ8 οὐϑετυθὰ δὲ ἴΠς ῬΆΘΒΟΥΟΓ 
Ὀοίοτγο ἴδς δεῖυδὶ βυρρεσ. (86ος 1ἰγιμοοί 
Οὐ [15 ρίδοθ) [1 ἰ5 ἀουδίϑι! τ )ῇηοίθογ 186 
Ὀγοακίης οὗ Ὀγοδὰ τιθπιὶοηρὰ εγα 15 Ἰἀθηίοδὶ 
ψ ἢ 1η6 ἀθδονο, οὐ ἃ ἀϊδιίίηςξ δςῖ, ἰηἰσοάυςεα 
Ὁγ ουὖῦ Ἰμοτὰ ἰονατάβ ἔδ6 οἷοβα οὗ [86 πιρδὶ. 
ΤὮς ᾿αἴίογ 15 [η6 τόσο Ῥγοῦδῦϊςε, 85 15 βῆενγῃ 
δῖ β3οπηδ ἰεσηρίδ πῃ Μογογ᾿Β ποία οἡ [}18 τ ῦβα. 
ΑΙ] (δῖ νγὸ οὔπ ραῖποσ ἔτοπὶ {Π6 Ενδηρο] ςῖς 
8 ἴμδὲ ἴἴ ἴοοῖκ ρμἷδος Ζ 2 δε Ἂεὐεγὸ εαϊέης, ποῖ 
δον [06 Βυρρεῦ νν85 σοποϊυάεά. 

ἐδὶε ἰς » δοάγ. ἴἴ που]ὰ δὲ ἔογείχζῃ ἴο 
(ῆς ρΡυγροβεὲ οἵ ἃ πΊΟΥΟΪΥ οχοχζοίςδὶ σοπ- 
ΤΑΘΗ(ΔΙΥ͂ ἴο οηΐεσ οἡ [86 σοπίσονογβιοβ ἀγϑηρ 
ουΐ οὗ [656 νγνοσάβ. Α8 τοραγά8 {Πεῖσ τηθδῃ- 
ἴῃς ἴῃ [6 ἴ, γα σδῇ ΟὨΪΥ οὔδβοιγε ἢγχϑε, 
(δὲ ἐδίς (τοῦτον ἰ5 ἴδια Ξυιδ)εςῖϊ οὗ (ἢ ϑεπέεηςε, 
οὶ (ἢς ρτγεαϊςδῖο, δηὰ 15 πλοϑὲ ἡδίυγα! γ πη άοσ- 

51. ΜΑΤΤΉΒΥ,. ΧΧΥΙ. [ν. 26----27. 

οἴρ[ε8, δηά εαἱἰά, Ταΐκε, εδῖ ; 1}}18 18 ΠΥ 
γ' 
27 Αμπά ἢς (οοῖ τἢς συ, δηὰ ρᾶνε 

ἤδηϊκβ, πὰ σάνε ἐὲ ἴο ἴῃ δπι, ΒΑ γ]η 
ἰπείπῖ γὸ αἱ σε ἰεῚ ; 

δῖοοά 88 ἱπαϊοδίηρ ἰἢς Ὀγοδὰ νοὶ οὖν 1,ογὰ 
ξᾶγε ἢ} Ης βροῖκς, ποῖ 85 γεξεστίηρ ἴο Ὀσεδὰ 
ἴῃ ξεποσγαὶ 85 ἴῃς 80 οὗ 16, ϑεοομαϊν, 
αὶ ἐστιν 8. ΟὨἹΥ ἴα ἰορίοδὶ Ἴοριιϊα οὗ ἴδε 
βοηΐεπος, τυῆϊςῖ, οη ἴδε δυρροκιτίοη παῖ οὐγ 
[,οτὰ ϑροκε ἰῇ Αγδπιδῖς, νου] ὰ ποῖ ὃς εἐχ- 
Ῥγϑαβεὰ ἰὴ [ς οὔ ρίηλὶ. Τμίγαϊγ, (παῖ γι» δοών 
τηυϑὲ δ6 υηάογαϊοοά ᾿᾿οΓΆ  γ οὗ ἐδ Ἰχοῖμαι 
ὈοΩῪ οὗ ΟἸγϑῖ, ΔΩ ΟἴδοΣ δοῆδε ὑεΐηξ ἐχν 
εἰυάοά ὉΥ [πε Δὐάϊοηλὶ! νγογὰβ εὐδέεό ἐς σίνεη 
ὃν ζομ, τοοογάεδά ὉΥ͂ 8. υκο, δηά οσοηβετηοά 
ὃὉγ δὲ. Ρδυὶ (τ (ον. χὶ. 24). [,ἈϑΈγ, ἴμδῖ ψσβεη 
ἴδεδε νογὰὰβ σέσὰ υἱἱογοά, ἴπ6 ᾿ἰνηνς ὈΟΑΥ͂ οὗ 
ἴδς Γογὰ τνᾶβ υἱβίὈΪ]Υ ργεϑοηΐ δείογε ἴπ6 ἐϊ5- 
εἰρ]εβ, ἀϊδιϊηςς ἔγοπι (ἢς Ὀγεδά νοι Ης χὰνς 
ἴο ει; δηά ἴπαὶ (ἢς τννοσγά 5 τηιβὶ ανα Ὀδοη 
υηάδεογβίοοά ὈΥ ἴπεπὶ δὲ [τς {πὸ ἴῃ ἃ 56ῆ9ς 
σοιρδῦδὶς ν᾿ Ὰ 1815 ἕαςῖ. 

47. δὲ εὦΡ.}] ἘἈδῖθοῦ “6 68}," ἴδ νει 
οὗ Μ58 ειϑατίνν δοίην αγαϊηϑὶ τς ΞἰλΑϑ δὶ 
οὔ ἴδ ἀγίοϊθο. ΒοὺΣ συρδ οὗ ττῖπο ογὸ ἀσηκ 
ἂαἱ [ῆς Ῥαβρούοσ, (Μίβῃηδ, Ῥοβδοῆιπι, χ, 1. 
σὲ 1ἰρμίοοϊ οὐ (ἢ }5 ρἷδοθ ὝὙΠε ἤγβὶ νγῶβ 
ὮΔΚοη δὲ {δε δοχίπηίηρ οὗ τῆς ρας, δηὰ ἰ5 
ΒΌΠΟΙΑΙΪΥ δυρροβοὰ ἕο ὈῈ τπδὲ τηοπίϊοηοά, 
1υκὸ χχὶϊ, 17. (Βυῖ 5866 Ὀοῖονν οὔ νεῦβε 29.) 
Τῆς τηϊτὰ δηὰ ἔουτί δ σὔΡ8 σοῦ Ὀοῖὰ ἰάκοη 
αἴοσ [Π6 οοποϊυδίοη οὗ ἴῃς πηρᾶλὶ, ἴῃς ἔοσηηοσ 
ἱπηπηοαϊαἴοὶν ΤΟ]]ονσοὰ (ἢ Ὀ]οβϑίηρ Αϑοσ εατηρσ - 
(ὃς ἰδτηῦ, δηά ννᾶβ υ50.2}}}7 «4116 [6 
ομὸ ὁ δίεσείπρ: ἴῃς δοοοηὰ ρατί οὗ ἴῃς Η4}}ε] 
ΟΥ̓ ΒΥτΏΩ οὗἉ ρΓαΐδο Ὀεΐηρ ἱπίεγροδοὰ δεΐνγοθη ἵὸ 
δηὰ τς ἔουπ οὐρ. ΤΏ τὨϊγὰ οὐ ἰ5 ρεηθ- 
ΤΑΙ βυρροεοὰ ἴο δε {86 οπα τῃηοηιοποά μετα 
δὰ 1[ὰὐὺκο χχὶϊ, 20, ἃ5 ΤΏΔΥ Ὀ6 ἰηξεγγεὰ ἔτοτῃ 
ἴδς Ἐ86 οὡῷ 9.) δίεσης (1 ΟοΥ. χ, τ6), ἀπά 
ἔγοτα ἴῃς τηοπίοη οὗ 6 Ὠγπηη 45 ἔο]ονσίης. 
Ιῃ [δὲ οᾶϑὸ γγχὸ ΤΊΔῪ δύρροβο τῃδὲ [86 ἰουτίῃ 
ΟΡ νγὰβ οὔτε. ϑοιης, ποννενοσ, δυῖϊ νὰ 
ἰε85 ΡΥΟΌΔΌΙΝΟΥ, ϑαρροβθε (6 ἔουπἢ οὺρ ἴο 
Ὅε (δὲ ἱπίεπάθά ἤσγο, ἃ5 15 τηδιηϊδίποὰ ἴῃ 
Μεγοτ᾽ ποῖς οὐ [18 νϑῦβα. 

από σαυε ἐδαπλ:.} ἘἙὐχαριστήσας. ἔδει 
(15 Ἔχδιρὶς, {Π6 εσὐυδίοιῃ οὗ εἰνίηκ [ΠΔηΚ5 θ6- 
ἴοτς (ἢ οοπβεοογαϊίςοη οὗ ἴῃς οἰοιηθηῖβ ἰῃ [86 
[οὐδ ϑυρροσ [85 ἸῊΣ Ρτευδιεὰ ἴη τῃ6 
Ομ βδη Οδυτοῖῦ; δηὰ ἤόηςο ἰη ἴΠ6 οατὶϊϊοσὶ 
τ ηρβ οὗ ἴῃς Βαΐηοτα (Π6 ἴογ Επμεδαρὶ 
(εὐχαριστία) 5 ἀρρ ἰεὰ ἴο (δε ϑαςταπιοηΐ δηὰ 
ἴο ἴΠ6 οοπϑοςσδῖ 



ν. 28---1.} 

28 σογ τἢϊς ἰ8 τγ ὑἱοοά οἵ ἴδε πεῖν 
τεβιληιςηῖ, ἩΙΟἢ 158 58ῃη6 ἔοΓ ΤΏΔΩΥ ἴογ 
τῆς τεπιίβϑίοη οὗ 851η8. 

29 Βυξ 1 94Υ υπίο γου, 1 ψ}}] ποῖ. 
ἀπηκ Βεποείοστῃ οὐ τ ϊ8 ἔγαῖς οὗὨ τῆς 
ὙἹΠ 6, ὉΠῚ] τῆλὲ ἀΑΥ ψνβεη 1 ἀτίηκ ἰΐ 

Τοβίδιηθηξς 15 ἀουδίῆι!. ὁ Οογ. χίν. τό ἰ8 
βοπηθί πη65 οἰϊεα 85 Δῃ ἰπβίδηςθ. 866 ῬδΙπΊοσ, 
Ἅ“Οτὶς. ἱ{ οἱ, ἵν. δ 15. 

28. 97, 1δὸ πεεὺ ἐε"ἐανμεη!. Ἀδίδοσ, “ ο7 89 
ὩΘῪ σογοπδηῖ,," Τῆς (6 5 ἴο Εχοά. 
χχὶν. 8: Βοῤῥοίά ἐδὲ ῥίοοά 97) ἐδε εουεηαπί. 
ΤὨΐ5 ςδοσίῆος, ἢ ἢ γᾶ8 δη ἱπδυρυτγαίίοη οὗ 
[ῃε Οονεηδηΐ οὗ ϑ5.πιδὶ, ἀρ ὉΥ [6 υ8ὲ οἵ 
[56 Ὀ]οοά ἴο δανε οιηδοαϊοα δ͵5ὸ (τς Ὀοϊϊεῖ 
{μαῖ τοι ϑοίοη οὗ 51ὴ5 νγ8 ὨΘ ΘΟ Ξ5ΑΙΎ [ὉΣ Θπίοῦ - 
ἴῃς ἰηΐο ἃ οονοηδηΐ ΠῚ Οοὐ, 45 ἴδ βἰη 
οἥἴετίηρβ βῃοννοὰ [Π6 βδτηθ ἴῃ σεβρεςὶ οὔ ἴῃς 
ΤΟΠΟΝΑ] οὗ ἴῃς σονδηδηῖ θη Ὀγοκοη,. Βοῖἢ 
βδοιῆςοβ, [Πογεΐοσο, ραγίοοϊς οἵ ἴπ βαπὴθ 6χ- 
Ρἰδίουυ Ἵοδασαςῖεσ, δῃὰ ἃτγε, 1βογεΐοσγο, υηἱϊοὰ 
τοφεῖδον (ΗΘ. ἰχ, 1-7, 13, 18-12). 

ὃν »ιαη7γ.) 866 ἀδουθ οὔ οἷ. χχ. 28. 

29. Βυὶ 1 “47 ὠπίο δῖ. 0κ6ὸ ἴδω, Θ᾽. 
Ῥίαςεβ ἴποϑα νγογὰβ δὲ (ὃς ᾿Ἰπϑριτυθοη οὗἁ 
(δε πο Βυςδαγϑέ ἰῇ οοηηεοϊίοη τυ νυν βαὶ 
5 ΒΈΠΕΓΔΙΙΥ ᾿πιετρσεῖεά 85 (ἢ ἀϊδι τ δυοη οὔτδς 
Βγϑῖ ρβάβοῦδὶ οὔρ. ϑοπῖα οοτητηδηϊδῖογβ (ευθῃ 
ἴδοϑβε ΟΥ̓ ΠΟ τηε68Δῃ5 ξίγθη ἴο Παγπγοηϊβίηρ, δι ἢ 
ἃ5 ἢ θδη ΑἸίοσά) 50 τιδλί (ΠῸ ψοσαβ ΟΓΟ 
ἔνθα σροκοη. Βιυϊὶ 1ἴ ΤΏΔΥῪ ρετῇδρϑ ὃς ἀουδίεά 
ὙΒεῖ μεν 81, ΠνὰΚὸ τεα Υ τηεποηϑ ἴννο συρα δὲ 
411, ΤῊς Ἰεδάϊης ἰάδα ἴῃ τ ἷς ραγί οὗἩ Πἰβ πᾶγγδα- 
ἔνε ἰβ ἴἰο ὃς ἑουπά ἰῃ ἴδε ψογὰβ οὗ τϑῦβϑα τό, 
δηὰ μανυϊηρ πηεηςοπδὰ (ἢ656 ννοσὰ5. ἃ5 βροίκθῃ 
Ὀείοτε [πὸ Ῥαβϑονεσ, δ [8κεβ [πε ὁορροσγ[υη!γ 
οὗ τρθητοηΐης τπαὲ σἰμΉΣ ψοσαὰβ οτὸ υϑοὰ 
βεη Ηε σερεϊνεὰ {πε σὰρ (δεξάμενος ποτήριον) 
ὙΠ ουΐ πεσοβϑαΓΪ ἱπηρίγίης τδαῖ ἴη6 ᾿δίζοσ 
οὶ πηδάλιον ἕο! οννεὰ {Π6 ἕοσπμεσ. Ηνίηρ 
[δι τεροσίοα ἴπε656 τνοσὰ 8 ΌΥ͂ δηιοἱραϊίοη, τ 
18 Ὡδἴυγαϊ ἐπαΐ Πα 5ῃουϊὰ οτιῖξ {πδπὶ θη ἢς 
ΘΟΙ65 ἰῃ ογάοσ ἴο βρεᾶκ οἵ [πὸ χἰνίηρς οὗ 86 
ΟΡ ἃϑ'εγ δι ΡΡοσ (δεε [μὑκὸ χχὶϊ, 20). 

Ι εἰ ποΐ ἀγὶπὰ δεημοεζοσγιδ, ναῦδ ΤΒο56 
ἀϊδῖει Γὰδ ΤΑΥ͂ ῬΕΓΠΔΡ5 ὃς Ἐχρίδιηδὰ ὮὉΥ 
ἃ τείεγεηοε ἴο {ὺὑΚ6 χχὶϊ, τό, Οὐ 1, ογά τβοσὸ 
ἀδοίδτεβ (μαι Ηδ νὴ} πὸ ποτὲ οδὲ οἵ ἴδ 
ῬΆβϑουοσ ὉΠ} ἃ 6 ἔΠ]|6δἀ ἰῃ [86 Κίηράοτῃ 
οὔ Οοά, ὁ. δ. 0π6} [6 [οὐνϊδιι Ῥαββουὲσ 88}8}} 
δδνθ γοςεϊνοὰ 115 ΠΙΠ]σηθηΐ (ροσθδρ58 σαΐμον [8 
εο»πρ ει οη---5εα Δῦονς οἱ οἷ. Υ. 17), Υ͂ σ᾽ νης 
ΡῬίαος ἴο ἴ6 ΟὨγϑείδη ϑδοσγαποηῖΐ ἰῇ (Π6 
ΟΒυγοῖ ννΠ]ςο ἢ γᾶ8 ἴο 6 ουπάοα α'οὸῦ Η 18 
Γεπυστεςϊίΐοη. ΤὨ15 Οδυτγοὶ, δου ρ ἢ ἰ(5 σοι" 
τηοποοηθηΐ θῬΜ28 ποῖ ΥἹΒΙΌΪ τηδηϊεβίο ἴο 
811 πιο {11 (ἢς ἀεδισιςοη οὗ τῇς Τοπιρὶς 
δηὰ τῃ6 ἰογϊηδίίοη οὗ ἰΐ5 ὶ ΤΏΔΥ 

51. ΜΑΤΊΗΕΥ. ΧΧΥῚ. 

πεν ἢ γοὺ ἱπ πὰ Ελίπεγ᾿β Κίηρ- 
ἄοπι. 
0 Απά ψβεη ΠΕΥ δά βιπρ δῃ 

γιηη, τῆογ τγεηΐ οὐ ἱπίο τῆς τηουπηξ ἢ Οτ, 
"οὗ ΟἸ ̓νε. ἄρω 

21 Ἴδη βατἢ 6818 τἰπο ἔπ οπι, 

δε βαϊά ἴο πᾶνε σϑᾶϑιὶυ οοσημηοποοὰ βθη ἴῃς 
ἀδαῖι οὗ ΘΟ γίϑι οἀ τὲ τγρίςδὶ πιοϑδῃ- 
ἱης οἵ [ἴοδθε βδοσίῆςεβ, δῃηα υἱγίυδ δὐὗτο- 
καϊεά (πεπὶ, Τῆς ροτοαϊοδ] ςεἰεδγδξίοη οὗ {πε 
ΗΟΙΥ Ευοσμαγίδὲ σουμηεησοα ἤῸπὶ ἐδδῖ {{π|8 ; 
διὰ ἴἴ ἰ8 ρῥγοδδαῦὶο, ἐδβουσὰ ποῖ ἜΧργεβ5 
δίδίοα, ἰδὲ οὖσ 1 ογσγὰ Ηιπιϑοὶϊξ δῇοσ Η:5 
Γαϑυττεςοη ρατγίοοκ οὗ ἴἃὸ σὰ Η 5 αἰδείρ[εβ. 
(866 1μὐκὸ χχὶν. 30 Πρ ΧΧ. 19,26; Αςῖβ χ. 
41; ςΌΪΩ 1 6 ουϊάδηςθ οὗ (6 Αρο- 
ϑίοἱϊς Ῥγαςίςς οὗ Ἴοοϊευγαϊηρ ᾿ς ΗΟΙΥ Οοπι- 
ταυπίοη δῖ ἰεαϑὲ οἱ Ἔὐεῖῦ 1 οὐ δβ ὨΔΥ, Αςίβ8 
χΧΧ, 7.) Νὸο ἀουδί ἴῆογο 18 αἰϑὸ υηάογ (818 
ἱπίδρε ἃ βρίγίτιι8] ποδηΐης, ἰῃ [Π6 τννοσάβ, [Π6 
δΠΙΙΒΙποηΐ οὗ νυν ϊο ἢ 11} ἰδκὸ ρίδοθ βογθαῖῖοσ 
ἴῃ ΟἾγδι᾽ 5 Βελυ η]Υ Κιηράοπι (οἴ. Μαῖί. Υἱ}}. εἰ: 
1 Κ6 χχίϊ, 10: ἈσοΥ. χίχ, 9); δυῖ {πε ἱτεταὶ 
056 Οὗ 16 ποσὰς ἴῃ τὴς ἢγβι ρατί οὗ 115 νϑῦβα 
ΒΕΟΙΏ8 ἴο Γοαυΐγο δὲ ἰοδδὲ ἃ ὈΓΙΠΊΔΙΥ [6 ΓᾺ] ἣ.}- 
ΒΙπιεηΐ οὗ ἰδ ϑεςοπὰ ροσίίοη 8150ὕ. (οι ρασε 
ΟὨΒιγγϑοεῖ. ἰῃ Μαῖί. Ηουλ ἰχχὶϊ., γῆ ἱπίογργεῖβ 
[Π1ὸ ραβϑασὸ 1 ΟΣΑΙΎ, ὨΘΑΥΙ 45 αῦονυο. 

μοαυ. ἙΚαινόν. Τὰς ορ᾿(Πεῖ8 καινός δηὰ 
νέος ἀτὰ ὈΟ(Ὼ Δρρὶϊοὰ ἴο πίῃς (οἷ οἷ. ἰχ. 17; 
᾿υκο ν᾿ 39), δυῖϊ ἴῃ αἰβογοης βεῆϑοβ. ΤΒ6 
ΤΟΤΊΔΟΣΥ ΤηΘΔη5 ὙΠῸ ὩΘῪ ἴῃ αὈΔΙΠΥ ΟΥ̓ οδδ- 
ταςῖοσ ; ἴδε ἰατίοσ, πεν ἴῃ ἘΠΊ, 45 οὗ ἃ ζεσοπ 
Υυἱηΐδρθο. ὙὍὙῆε ἴΌσΩοΣ ερ πεῖ 18 ἀἰοπε ἄρῃ ]ς- 
4016 ἴῃ {Π]5 ρίδος 85 σείεγσιηρ ἴο ἴπε ΠΟῪ οἢδ- 
ταςῖοῦ γίνοη ἴο ἴ86 '᾿ψίπθ 85 8 οἱεηθηῖ ἰη ἴῃ 6 
ΑἸ τ βίη δβαογαίηθηϊ. [ἰ 15 ΠΟῪ ἴῃ 118 ςἢδ- 
ΓΑΓΙΟΓ 48 ἴα δἱοοά οὗ [6 πον σονθηδηΐ ; δηά 
(ς οονδηδηῖὶ 15 5111} πσνν, ηοῖ 45 ΣΕΟΘΠΕΥ οβῖλ- 
ὈΠ5ηοὰ, θυϊ 8ἃ5 Ἄσοπϊγασιοὰ τι (ἢ6 οἷά δηὰ 
οὐϑβοϊεῖθ οουοηδηΐ τἢοἢ ἃ 8845 5ιιρεγϑοάεά, 
(Η:ε8. νἱῖϊ. 11; εξ Τγεςἢ ὁ ΒΥΠΟΏΥμ5 οὗ ἴδ6 
Νεν Τοεϑίδιηθηϊ, ραγί ἱϊ. ὃ ΣΟ.) - 

80. σα" ὁγ»"..ὺ ὙπῈ Η4116] οσΣ ραβοδδὶ 
᾿γτλη Τοῃδίϑιεα οἵ 5ἷχ μβ4]π|5, ἔγοτι 8. Ἅχτ. 
ἴο Ῥ8. οχυἹ, Το ἤχβε ἔνο, 8, οχ !,, σχὶν., 
[οστηςὰ (ἢ Βγϑὶ ροτγίΐίοῃ, δηὰ ψεσὲ δυης ἴῃ (ἢ 6 
ΘΑΣῪ ρατὶ οἵ ἴδε ἔρασί ἴῃς βεςοπάὰ μοϊίίοῃ, 
ἔτοπι 8. οχυ. ἴο δ. οχυϊὶ., γᾶ δυὴρ δἱ [ἢ6 
ςοποϊυβίοη οὗ ἴ86 βυρρεσ. (σε {ὶρμίξοοϊ οη 
ΨΟΙΞΕΒ 21, 27.) 

41-315. 51. ΡΕΤΕΒ᾽ 5 ὨΕΝΙΑΙ, ΡΒΕΒΙΟΤΕΏ. 

81. Τὸεπ τα δ ὕεια, 95.) ὙΠε [ο]ϊονν» 
ἴῃ νογάβ ἴο ἴὴ6 ἐπα οὗἉ γοῦβ6 1ς 56θπὶ ἴο ᾶνὸ 
Ὀξεη βροίκεσῃ οὔ ἴῃς ὙῈΥ ἴγοῃ [ς βιυρρεγ 
σμΑπθεῦ ἴο (ες ποοιηδῆθ. ἴη 81. ΚῸ δηά 
8; Ιοδη ἴΠς ῥσγϑαϊοϊου οὗ Ῥεῖογ᾽5 ἀεηΐαδὶ ἰ5 
παϊταῖοὰ δεΐοσε [δὸς ἔἴτοα ἴδ6 
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“ Μαῖς 4Α]] γε 8582}} ες οἴξεπάςά Ὀεοσδιιβε οὗ 
δια, πιὸ τῇ ϊβ8 ηἰρῆξ: ἕογ ἴξ 15 ψττέθη, Ἐ1 
ἀἴζεον. ες. ὙΊΙ βηχίτε τῆς ββερβεγά, ἀπά τμε βῃεερ 
Ὁ Π οὔ τδε ἢοοκ 38}4]1] ὃὈς 8ςδεϊεγοὰ δυγοδά. 
Μακῳ. 42 Βυῖ δίζτεγ ἱ δηλ τίβεῃ δρδίη, ἡ] 
58. δ τό. .}}} ρο θείογε γουὺ ἱπῖο (4]11ες. 

Ρεῖογ ἀπϑυνεγεά δηά εαϊὰ υπῖο 
πἴπη, Τ ΠουρῊ 41] γιόη 5841} ΡῈ οἴεπάεά 
θεςσδιβς οὗ (δε, γε Ψ111 πονεῖ ὃς 
οϑεπάεα. 

4 Ἰοῖπ 13. 44 [|εϑ5ι8 5αἰά υὑπίο Ηἰπι, ἔ ΠΥ 1 
ΒΔΥ ὑπο ἴῃςα, ΓΒΔ {Π18 ηἰρῃῖ, Ὀείογε 
τῆς σοοκ οτονν, ἴδοι 82] ἀθὴγ πὶς 
τὰς. 

3ς Ῥεῖεγ 844 πηῖο ἢϊπι, ΤΒουρῃ 1 
8ῃου!ὰ ἀΐε νι τἢεα, γεῖ ψΨ|}]} 1 ποῖ 
ἀεηγ δες. 1 ΙΚανγῖθα αἷδο ς!ά 41] 
(ἢς ας! Ρ 68. 

51. ΜΑΤΤΗΕΝν. ΧΧΥΙ. 

ἰ 

[ν. 32-.30. 

46 4 ΊΓεΠ ̓  σοπιεῖβ 6808 1 ὁ Ματὶ τῳ. 
τπ6πὶ ἀηΐο ἃ ρίδος οδιϊεὰ (ὐεῖβϑ6- ἴδε -.. 
ΤΔΠ6.0 δηά τῇ ὑπο πε ἀἰβς!ρ|ε8, 39: 
δι᾽ γε δΒεῖδ, ψἢΠ]}ς 1 ρὸ ἂπὰ ῥΓΆΥ 
γομάεσ. 
Υ͂ Απά Βε ἴοοκ στε Πἰπιὶ Ῥεῖεγ 

Δῃὰ τῆε τὸ 80η8 οὗ Ζεδράεε, δπά 
Ὀερᾶῃ ἴο ὃς ϑβοζίονίι δηά νεῦῦ 
ἤεδνγΥ. 
τϑ ὙΠεη βαῖτἢ ἢς αηΐο τμοπὶ, ΜΥ 

801} 8 Ἔχοθδάϊηρ βοιτοννῆι!, ἐνεῃ πο 
ἀφιῇ : τΑΥΓΥ γε ποῖα, δηά νγδίοῃ ἢ 
ϊηό. 

2429 Απά δε ννεηΐ ἃ {π||ὲ ἐλγίδεγ, 
.«δηἀ ἔε]1] οἡ ἢΐ8 ἕλςε, ἀπὰ ργαγεά, Ὕ- 

΄, ἰπρ, Ὁ τγ Εδίδεσ, ἰε ἴὲ 6 ροβϑβὶθ 
Ιεῖ τῆ !]8 σι ρᾶ55 ἔτοηι πι6 : πενογίβε- 
[ε88 ποῖ 481 ν}}, Ὀυϊ 25 τῆου τὐτΐ, 

ομδπῖροῦ, δυῖ του ἃ ἀϊκιϊηςϊ ποῖς οὗἁ {ἰπ|6. 
τ 5 Ροϑϑί]ο, 89 ΘΟΙΏ6 ΟἴΠΟΙΒ Βο]ὰ, 
(δῖ {[Π6 τνασζηΐης ἴο Ῥεῖεγ οὗ δἷ5 ἀδῃϊδὶ ΣΏΔῪ 
μβανὸ θθθὴ φίνθῃ {ψῖς6. Ὑεῖ σῆδη τὰ Τοη- 
βἰάον ἴδ ἰηἀοδηϊϊα οπασγδςοίοσ ἰη 8:1, Μαῖδεν 
οὗ ουςἢ νογὰςβ 49 όσις, δὲ 18δὲ ἐτπιο, ἄζοα, 
(ϑεε δὔονε οὐ οἷ. χίὶ. 25), ἴἃ 8 8180 αυϊο 
Ροβϑβῖδιε [μδὲ [6 Ἰδηρυδρε οὗ ἴῃς ῥχοϑεηΐ νοῦϑα 
ΤΩΔΥ͂ δ6 υπάογβίοοα ΤΏΕΤΕΙΥ 48 ροϊηϊίηρ ουξ [ἢ 6 
οςοδϑίοη οὐ ΨΏΟΝ [6 τψοτὰβ εγα βροΐίκεῃ, 
σϊϊπουΐ ἤχιην {δεῖν ὀχδςῖ σΠἸΣΟδοΪ ρος Δ] οσάεγ. 
ΤΒΟ παγγαίϊνο οἵ δῖ, ]ολη οδῃ Ὀ6 ᾿πίοτ- 
ἘΓ το τεχεειν ὧ Ῥποπε τες Θκουεις οὗ 

πιο, οὗ [6 ργοϑθηΐ ὐθσϑοϑ, γ71}} Ὀς ἱστοὶ 
Ὀοΐοτγο ἴμεϑε αἰβοοῦγβαϑ. 

1 «υἱὴ! της ἐδὲ «“δερδεγά, 9... Ἐχοορῖ ἴῃ 
(Π6 σἤδηρε οὗ ρεύϑοῃ ἴδεϑθε Ὑοσὰδ ἜΧΟΥ 
οοττοβροηά ἴῖο ἴ!6 ΑἸοχδπάγίδη ἴοχὲ οἵ [Β6 
ἘΧΧ νογβίοη οὐ Ζοοδ. χὶϊ 7. ὸσ ἴῃ Με:- 
δἰδηὶς ομαγαςῖο οὐ τ}}8 ῬΓΟΡΒΕΟΥ͂, 5εῈ Ηδηρ- 
δίεηδοῦς, “ ΟΝ γβίοϊοργ, τοὶ. ἱν. ἢ. 107, ΕὩξ. 
Τε. 

82. 1 «υἱἱ] σοὸ δεΐογε γομ Α8 ἃ Ββορῃποτὰ 
ξοε8 Ὀεΐογο 15 ἤοςκ. (δεε οδῃ χ. 4.) ΤΣ 
δῆσορ βοδί(οτεὰ γ ἴΠς ἀεδί οὗἁἉ ̓ Πμεῖγ 5ῃορποτὰ 
8..8}} ὉὈς γαϊπεοτοὰ το Ηἰΐπὶ ἀραίη ἀδεσ Ηἰβ 
τοεβυσσεςοη ἴῃ ΟΔ11166. (Οκ οἷ. χχυὶῖ, 7, 16.) 

84. ὀφζίονε ἰδὲ εοοξ ἐγοςυ. ΤΏΡ ὙΤΟσΒ 85 τὸ - 
Ῥογιοά Βεγε ργοθδῦὶυ εῖνε ἴῃς βυϊδϑίδηςσθ γαῖδεγ 
ἴθδο [δες δςίι2] νγογάβ οὗ ουὖγ 1 ογὰ δ Δηϑιγεσ. 
ΤΠΟΥ ἱπάϊςδίο με {ἰπ|6 οὗ ἴΠ6 ἀΘηΪΔ], νἱΖ., [86 
Βοὺυῦ Κπονῃ 85 “ ςοςΚ-εσουίης " (Μαδσγκ χιιὶ. 
34), ἐκ 4. [86 εηὰ οὗ ἴῃς [ἱτὰ «γαΐϊοῖ οὗ {πε 
Ὠἰρδῖ, οὐ δἵ {88 βεάϑοη δδουΐ ἔνγο ο᾽ οἷοςκ ἴῃ 
(δς πηοχηΐησ. Ὅ8ὸ βοῖυδὶ νογάς οὗ οὖν [οτὰ 

ἃΤε ῬΓΟΌΔΟΌΪ μίνεη ὉΥ δὲ, Μαγίκ, ννβοθε δ0- 
ςουηῖ 15 ἔν δηὰ τόσο οχαςῖ, Ὀυϊ 10 ῃ0 
Γεβροοῖ ἱποοηίςίοηξ τ ἢ ἴποϑα οὗ [δ 6 οἴΠΟΥ 
Ενδηρο σί5. (ϑ8ες ἢοῖο οἡ Μίασκ χὶν. 10. 

36. Οεἰδιεοπαηθ.) 1.6. “' οἱ] ρτεβ8," δυο ἢ 85 
που ΡΥΟΌΔΟΌΪ δὲ ἐουπά δὲ ἴε Μουηΐῖ οὗ 
ΟἸϊνεβ, δηὰ κίνε ἰΐζϑ πάπα ἴο {πὸ ρῥἷέος οὔ 
ξτουπά (χωρίον) οΥ οτοβατά (κῆπος, ]οδη 
ΧΤΙ. 1) ἴῃ δὶς ἰἃ ννὰ8 αἰζυδῖθο. ῬὍδὲ 
(δα ὔοηδ] 5116 οὗὐ Οεἰθϑεοπίδης 19 4 ραγάθη 
ἂἱ (06 ἴοοϊ οὗ [πε πιουηξΐ οὐ ἴῃς ποιῖἢ- 
νοὶ δἰάθ, ΒΟΤΟ πον 5ίδπά εἰρῃς ΥΕΣῪ 
οἷά οἰϊνο-ἰγδεβ, ἴὰς αὔὲ οὗ ψ βίο μ45 Ὀδοη 
ἐϑπιδῖοα ὈΥ Βογνέ, [δ Ὀοϊδηϊδί, δἴ 2οοο Υ̓ΘΑΓΒ 
Ἀπίοσ, " Οδοργάρὴν οὗ Ῥαϊοξίης, ἱν. ἢ. 1όο, 
Ὡς. ΤΥ). Αραίΐίηϑι [Βοῖσ δη αυϊγ, Βοννενεσ, 

ΤΩΔΥ ὃο υγροά ἴδε 5ἰαϊειηεηϊ οὗ [οὈβερἢυ8, [μδὲ 
τΤιϊυβ ουϊ ἀονη 41} ἰῃς ἴτεοβ τουπά Ϊεγυβαϊοπι 
(Β. 1 τὶ , ὃ 1). 

89. δὲ εμρ ΤΒο οὺρ οὗ 5υβοετγης ἀπά 
ἄρδῖ προς Ηδ νγᾶ5 δῦουῖϊ ἴο ἀγίηκ ἴο [86 
ἄγεχβ, Ἔὐεῖγ ἔδδίυτε οὗ [πεῖ δυβοτίης Ὀεΐης 
αἱ ἢ ἴο Η5 οπηιηϊϑοίοηϊ υἱβίοῃ. 
ἘῪὸγ ἴδε ἱπιᾶρε 5ε6ὲ δῦονυνες ΟἹ οἷ. χχ. 22. 
[ηἴο [δε ἱπιροτί οὗ ἴε5ε πιγϑίεγίουβ βυβεσίῃ 
οὗ ἴδε ϑανίουσγ, ον τοὶ 15 σοηίδιηεα 1ἢ 
ἴμοτα Ὀεγοπὰ ἴΒ6 ὈΟΔΠΥ δηρυΐβῃ, ἰη Η πὶ γγῆο 
ὈΟΓΟ ΟἿΣ 5:π5 ἰὴ Ηἰβ5 οὐ ὈΟΩΥ οὐ [δε ἴΓος, 
νγ6 ΤΊΔΥῪ ποῖ συ ΠΟΌΞΙΥ ἱπαυίγε ; θυϊ τὰ τΩΔῪ οὗὔ- 
βοῖτθ ἴδ6 οιηρδαιϊς ᾿ψ655 Ὀοσηθ ΟΥ̓ {Π656 
ΡΓΆγεΙΒ οὗ Ὠυπιδῃ ἔδο!πρ οουρὶοεὰ ψ τ επεγα 
Γεβιρηδίίοη ἴο ἴδε Ὠἰνίηθ ψ1]}, το ἴῃς τοδὶ Ὁ 
οὔ ἴῃς 1,οτά 5 Βυπιδη πδίυγε, δΔηὰ οὗ Η5 πιοσε 
[Δη Βυτάδῃ βιυβογίηψε. ΤῊς 5: ἰχζμῖ νασίδι ἢ 5 
ἴῃ ἴδε ἔοστω οὗ 188 πιοϑὲ ἰουςπίηρ δηὰ ρεγΐεςῖ 
Ρτᾶγεσ, ἃ8 τεοογάθὰ ΕΥ̓ [86 ἴἄγεὲ ϑγῃοριβι5, 
ΨΧ2116 (ἢς δυῤλδίδηος 15 [86 βάσῃβ ἰῇ 41}, βῆουν 
δοῦν, ἐὐβη ἰῃ [86 ννογάβ οὗ [Π6 ϑανίους Η πὶ- 



ν. 40---ς1.} 

40 Απά ἧς ςομηθει υἀπίο τῆς ἐϊ8- 
εἶρ[εβ, δηά δηάει τῆθηὶ δϑίθερ, δηά 
58 ἀπο Ρεῖεγ, δῖ, ςου]ά γε ποῖ 
νγαῖοἢ ἢ πε οἣς Βουγὴ 

4τ Ῥνδιῖςῖἢ δηά ὑγᾶυ, [πδὶ γε δηΐζεγ 
ποῖ ἰηΐο τετηρίαίίοη : ἴδε βρί γι ἱπάἀδεὰ 
ἐς Πρ, δυὰς τῆς 65} ἐς νελκ. 

42 Ηε νεηΐ ΑΥΨΤΑΥ͂ ἀρδίη [ἢ βεοοπά. 
επγε, ἀηἀ ργάγεά, βαγίηρ, Ο πὰγ Εδεδετγ, 
1 (18 ΟΡ ΠΊΔΥ ποῖ ρΆ88 ΔΥΑΥ͂ ἔγοπη 
πε.) εχοορὲ 1 ἀγίηκ ἰτ, τ Μ}1}} δὲ 
ἀοηα. 

43 Απά δε οᾶπια δπά ἰουπά {πεηὶ 
8168 Ρ δρδίῃ: ἔογ {πεῖὶγ δγε8 ὙγεΓα 
ἢεᾶνυ. 

44 Απά ἢς ἰεῖ τῆςδηι, δπὰ νεηῖ 
ΑΥΡΑΥ͂ ἀρλίη, Δηἀ ργυγεά τῆς (Πϊγὰ Ἐἴπα, 
βΑγίπρ {ΠΕ 8δ6 ὑγογάϑ. 

45 ἼΠεη Τομηοῖῆ ἢς ἴο ἢἰ8 ἀϊΐ8- 
ςἶρὶε8, πὰ 84 ἀπίο τΠδπὶ, δ΄εαερ ου 
ΠοΟν, ἀπ ἴδκε γ0:7 τΤαβϑῖ : δεῆοἹά, τῆς 
Ποὺ 18 δὲ μαπά, δηὰ {πε ϑοη οὗ πιδῃ 
8 θεϊγαγεθά ἱπῖο τῃς6 Πδηά8 οὗ 5: ΠηΕΓ5. 

8610, 1 49. ποῖ δε [86 ρυγροβα οὗ ἴῃ ΗΟΪΥ 
ϑρίγις ἴο δηΐοσοθ βιιροσηδῖ ἃ τιοοἢδηΐοδὶ 
ὡς οὗ ἰδηριδρο ἴο ἴδ ῥγοϊυάϊοο οὗ [μο5ς 
πυπίδη ΓΟΠα οη5 οὗ ἰδουγῃΐ δηᾶὰ δρεθοὶ 
ψ ςἢ ᾿ηἤυδηοο ἴπ6 (τυεβὲ παγγδίίνο οὗ ἰη6- 
Ἐυδαι ἰδίοτίδηθδ. (866 ἀῦουε οὔ ςὮδρ. 11], 
17. 

40. »7δα!, εοιμδ γε κοὶ τυαἱοῦ, (9.7 Μοτε 
ΘΧΔΟΙΪΥ “πο 79 80 ὯΠ84}]9 ἰο ΔΘ." 
(οὕτως οὐκ ἰσχύσατε γρηγορῆσαι 3) 

465. ϑδ΄κερ οκ ποαυ, "ἢ Ἀδίμποσ “8160 
Βθπ 6070} (Καθεύδετε τὸ οιπόν---οἶ. 2 ΤΊ ΠΔ. 
ἷν. 8; Ηεῦ. χ, 13). Το σηοδηΐϊηρ οὗ [15 
Ἀμὴρ ήα Ραβϑδξε ΙΗΔΥ ρεγθδρα ὃς οχρίδἰποά, 
δηά (6 ἀρρασθηΐ Ἂαἰβοσερδῃοῦ στ σεῦβο 46 
τοιλονοά, ὈΥ υἰνίησ τς δῦουθ πηϑδηΐηρ ἴοὸ τὸ 
λοιπόν, δῃὰ γεϊεγτίηρς ὕδοκ ἴο τῆς τουςπίηρ 
οοπιρίαϊης οὗ ἴῃς Ὠινίης βρθαϊκοσ, υεῦϑα 40. 
ὟΝ ἐ ΤΩΔΥῪ ἴδεη ῬΑγαρἢγαβο ἃ5 9Ο]]οὐν8 : “ Η βηςθ- 
ἔοστἢ γὸ ΤῊΔῪ 5ἴθερ : ἴδογε 15 ΠΟ ζοσε οσοδϑίοῃ 
(δὲ γε 5βουϊά ταῖς ἢ τὴς ; ἴπ6 Βοὺγ οὗ 
ΔΖΟΩΥ 5 Ῥαϑῖ, αηὰ {μαΐ οὗὨ Ὀείσγαγαδὶ 16 ᾿οπια. 
ΤΕ νογ8. “ 8ἷςθρ," ἄζο., ἀο ποῖ τεῖεσ ἴο 
ἃ Τοπεηνδίίοη οὗ [6 ῥγοϑθηΐ 5600 οἵ [6 
ἀἰδεῖρίεβ, δυΐ ἴο ἴδε δος (μδὲ {πεὶγ ὑναῖς ἢ» 
ἔυ]η688 11} ΗΊ πὶ γν88 ὨῸ ἸΟΏΡΟΓ τεαυϊγεα, 

46-ς6. ΤῊΞ ΑἈΒΕΞΤ. 

47. ἔγορε ἐδε είς ρνὶειίς, "6.71 ΤἸυάδς μαὰ 
ΕΟΘΟΥ ποῖ Ργευϊουϑὶν ἤχοὰ ἴῃ6 Ἔχδοῖ {1π|6 
ὉΓ ἢ]15 ἰΓΟΔΟΠΟΤΥ, πα πιυδὲ πάτο οὐδ ποὰ {ΠῸ 
Ροαγ οὗ τηθη ἤγοπι ἴδε οἢϊεῖ ῥγιεϑίβ δηὰ οἰάθσβ 

“νεῖν Ζ7::1.----Χ ο 1. 1, 

ἍΤ. ΜΑΤΤΗΕΙ͂Ν, ΧΧΥΙ. 

..46 ἘΕϊΪ86, ἰδὲ μ8 θὲ φοίηρ : δεδοϊά, 
ἢ 15 δὲ πδηὰ τας ἀοξῇ ὈεΙΓΑΥ πι6. 

Ιο, 
δη [ἢ ἢἰπὶ ἃ σγεδῖ πιυιϊττυὰς στἢ 
ϑυνογὰβ δηὰ ϑἴδλνεβ, ἔτοπὶ τῆς οἢϊοί 
Βείεβϑ δηά οἰάθγβ οὔ τῆς ρεορΐς. 

48 Νον δε τῃαῖ δεϊγαγθά ἢΐηὶ ρᾶνε 
τΠεπὶ ἃ 310}, 8]. ὙΥΊ οπίδεν τι Ι 
8011 Κί588, τδξ βδπ)6 ἰ8 ἢδ ; Βοϊά ἢϊπὶ 
ἔλβι. 

49 Απά (ον ἢ ἢδ σᾶπης ἴο [ 6ϑ8ιι8. 
δΔηὰ 8414, ΗΔ1]}, πιδϑίεγ ; δηά Κιββθὰ 
Ὠΐηλ. : 

5ο Απάὰ 7ε68ι8 8,4 ὑπίο Ἠίπι, 
Επεηά, ψδογοίοτς αὐ τῆου ςοπιεὶ 
ΤΠεη ολπχα (ΠΟΥ, δηά αἰ παπάβ οπ 
6508, ἀπά τοοκ ἢϊπι, 

ξ1 Απά, θεδοϊά, οπε οἔτδεπι Ὡ] ἢ - 
νεῖ ΠῚ |εβϑι5 βιγείομεά οὐ δὲ: 
Παπά, δπά ἄγενν ἢἰβ βυνογά, δηά βίγιςκ 
ἃ ϑεῖνδηΐ οὗ τῆς ΠΡ ριαβε᾽8, δηά 
βηηοῖς ΟΥ̓ ἢΪ8 ΘΆγ. 

αἴοῦ [6 Ἰοῖξ τῆς βυρρεγεῖδθῖϊο, ΤὨ18 ψνου]ά 
ΤΏΔίκο ἴΐ ἱπηροϑϑ8: 016 {ΠΟΥ τεσὰ οοἰευγαιη 
1πεῖὶσ οὐσ Ῥδββουεσ δ ἴῃς δδτὴς [θ. (ὦ 
Οτέβνοὶ, “Ὁ ἰβϑοσιδοηβ, το]. ν᾿ ἢ. 151.) 

40. ἀσεδ δὲν.) κατεφίλησεν, ῬΟΙΓΒΔΡΒ 
“ ΧἼεϑοα δ΄π| ὀάρεῦγ. Ὁ Κιδ5 15 ηοΐϊ πιδῆ- 
οπεὰ ΥῪ δῖ. [οδη, τῖο δά 5 βοπὶς ρβαιίςυ- 
Ϊλτβ (σεῦβοθ 4-9) ἩΔΙΟΝ τα οὐδ ὈΥ [Π6 
Οἴδεσ Ευδηρο θίβΊι ὙΠῸ πδίυταὶ ογάδθγ οὗ 
Ατγαηρίηρ ἴπεϑε ραγι συ διβ ϑεεπβ ἴο Ὀε ἢγεϊ 
ἴῃς ἰγαϊογ δ Κ'ὶ55 δηά ἴῃς σοργοδοῦῆι ΤΕΡΙῪ οὗ 
(δε 1οτὰ (Πυκο χχίΐ, 48), (ἤδη τλ6 ἡδιταῖνα 
οὗ Ἰοβη χυὶὶ. 4-8, ἴῃς Ὀερὶπηΐηρς οὗὐἨὁ ψΠΙΟΒ 
ΤΩΔΥ Ρογπᾶρ8 ὃς ἰἀεοη δε τυ] σεῦθα 50 θὲ 
[ἢς ργοβϑοηΐ Ἵπαρίοσ, δπᾶὰ τὨθη ἴπς ϑείζυγο οὗ 
(ὃς 1, ογὰ ΕΥ ἴῃ ἀγπιδά σοπιραηγ. ((ἔ, ΚιΑΗ͂Ι, 
“Οἤγοη. υ. Ηδγηη. ἢ. 116; ΕΌ “Οοϑροεὶ 
Η!ἰ5ῖ.᾽ Ρ. 420, ΕἸ. Ττ) 

δΟ. ε«υδεγεζόγε αγὶ ἐδοι εο»μ63} ἰπϑιεδὰ οὗ 
(8 58 τεπάογίηρ βοὴ οὐ ς5 βυϊυϑεζαϊο “ ο τΒδῖ 
ἔογυ ψ μοῦ τοὺ ἀτὶ οοπις. Βυῖ 1 νὰ σδπηοῖ 
Τοραγὰ ἴδ ϑεπίεηοο 8ἃ5 8 ἀϊγοοῖϊ υσβίίοη, ἃ5 
8 ἀοηθ ὉΥ ΝΝΊΠΟΣ, ὃ χχῖν. 4, Ὑὸ ΤΩΔΥ͂ ΒΌΡΡΙΥ 
[Π6 Θ᾿] Ρ96 ἴῃ (Π6 ἔογτι “τηλίκα κποινῃ (Πδϊ ἴῸΣ 
νΠ]ο ἢ ἴοι τί οοπις," δηὰ [86 πογὰβ ψ1}} 
(Πδη δηγουπηί ΟΠΪΥ ἴο 8 γεγῦ8] ναγϊδίίοῃ οὗ 186 
υιοδίίοῃ ἰῃ Ιοὔη χυ δὲ. 4, ψϊοῖ τγᾶ5 δά- 
{νὰ ἴο Ϊυ 23 45 νγ6}] 45 ἴο 815 σοῃ ρδῃ!οη5. 

51. οπό 9.) δεν.) ΝΑΙΆΔΘΙΥ Ῥείΐεγ, 866 
7οη χνῆϊ, το. ὙὍΒ6 βυρργεββίοῃ οὐ [16 πᾶτηβ 
1ῃ ἴῃς ΑΓ ΕΓ ψοβρεὶβ ΠΥ ῬΕΓΒΔΡ5 Ὅε ΟἸΝΪΏΡ 
ἴο ἴπε εἰγουπιδίδηοσς ἰμδὶ ΠΟΥ Ψεγε γυγτθη 

μ 

ιόιϊ 

47 Δ Απὰ “Ψψ}1|6 δε π- βραΐςθ, “: Ματίς 
ι448.0 οης οὗ ἴδε ὕγεῖνε, ολπι6, ἐπ ἷ,:. 

μη ι8. 3 
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"» Οεη. 9. 
6 
σον. 3. 
20. 

9 Ἰελὶ. ς,. 
το. 

52 ἼΠεη κλἰὰ [6805 υπῖο Πίηι, Ρυϊ 
ὮἋΡ ἀραίῃ τὴν βνογά ἰηῖο ἷβ ρΐίδςε : 
"[ογ ἃ}} τῇ ογ ἴῃς ταῖς [ἢ δυγογὰ 8121] 
ΡεΠ5}} τσ τῆς βυγογά. 

52 ΤῊϊηΚεβι τπου τπδὲ 1 σδηποῖ 
ΠΟΥ͂ ΡΓΔΥ͂ ἴο ΣῪ ΕΔίδει, δηὰ ἣς 5111] 
ΓΕΒΟΠΕΥ ρὶνς πα ποῖα τἤδλη ἵνεῖνς 
ἐρίοῃϑ οὗ ληρεΪϑβὲ 

54. Βυϊ μονν ἴδῃ 531|2}} τῆς 3. Πρ- 
ἀόαι Ὀς Π]ΒΠεὰ., φαδας τυ 1 πχυβὲ 
Ὀε 

δες ἴπ τἰδὲ βδπε που 84 ἀ 6βι8 
ἴο τῆς πυϊοτυάςβ, Ατὸ γε οοπὶς ουϊ 
ἃ58 Δρλίηβε ἃ τῆϊεῖῦ ἢ δυγογάβ8. δηὰ 
ϑβίδνεϑ ἴογ ἴο ἴαϊε πιεὶ 1 2ῖ ἀδ1} 
τ γοῦ τεδο ίηρ, ἴῃ τῆ 6 (οπιρίς, δηά 
γς Ἰαϊὰ πο Ποϊά οἡ πιε. 

56 Βυΐξ 4]] {18 νγαβ ἄοηε, τῃδῖ τῆς 
δ ἴοι, αν “ϑογρίαγεβ οὗ τῆς ργορβεῖβ τηῖρῃς ὃς 

51. ΜΑΤΤΗΒΡ.. ΧΧΥΙ. [ν. 52.--ό:. 

[16Πω. ὙΠεη 411 ἰἰς ἀϊϑοίρὶε5 ἔοτ- 
ϑοοῖ ἢΐπι, δπά 8εά. 

57 ἅ “ Αῃπά τΠ6γ [δι Ὠλὰ Ἰαἰὰ Βο]ά « Μμαιι τῷ 
οῃ Ἰξεις ἰοὰ δλέπι ἈΑΥ ἴο (ὐλίδρδας 5... ... 

Ἶδμ :ϑ, 
13. 

τς ὨΙΡῈ ργίοβῖ, σσῆεγε τς βογθεβ δηὰ 
τὰς εἰάετβ σγεσς Δ3βει}Ϊςά. 

8 Βυὲ Ρεῖες [Ὁ] οννεά ἢΐπὶ δέδι 
υηῖο (πε Εἰσὶ ργίεβι 8 ραΐδος, δπὰ 

ψεηῖ ἰη, ἀηἀ 8141 ἢ τδε 9εγνδηῖβ, ἴὸ 
8εε (ἴῃς ἐπα. 

9 Νονν τὰς οδίεξ ργίεβιΣ, διά 
οἰάετβ, δηὰ 411] τῆς Ἴσουποὶ!, βουρῆς 
ἔλϊβε ντϊιεβϑ8 ραϊηϑι [ς808, το ρυϊ ἢίηι 
ἴο ἀδδῖὶ ς 

ὅο Βυξ ἰουμπά ποπα : γεᾶ, τβουρῃ 
ΠΙΆΠΥ [156 ψ]  ἸΕ3565 οἌπης, γε ἰουπά 
1ΠΕΥ͂ ποῆθ. Αὐ τλςε Ϊδϑὲ οᾶπιὶς ἴνγο 
ἔαϊβϑε υυϊτης 8568, 

ὅι Απά 58αἰά, ΤῊ γείίιυ Ξαἰά, 21 75" 

ἱηρ δῖ. Ρείΐετβ 16. Ἄνθη 8ῖ. ἰοδη νντοῖθ 
μὶ8 ἔο ον ροϑῖῖα μδά Ῥγοῦδοὶυ ἰοῆρ Ὀδοη 
ἀεδὰ, δηὰ ἴδετε γᾶ Ὧ2 ἸΟΏΡΕΣ ΔΗΥ͂ Γοά50η 
ἴογ ἐρεϑθρου δ15 πᾶτης. (8εε ποῖς οἡ Μαῖκ 
ΣΥ͂, 47. 

δδ. ο Ἴδε νερά.) Ασςοοτγάϊπρ ἴο 81. 
1ῦκὸο “ἴο ἴπ6 ομϊοΐ ρῥγιεϑίβ δηὰ Ἵολρίϑϊπϑ οὗ 
(δὲ τοτρ]ς δηὰ (ἢ6 οἰάοτθ νυν ϊο ἢ ΕΟ ΟΟΠΊΘ 
ἴο δἰ. ΤὍὸο εχρίδλίη [ἢ 5 ρϊ τναγϊδίίοη 
1ΒΟΣΟ 15 ἢο πεεά ἴο ̓ τᾶνς σγεοοῦγσϑο ἴο ἴδε ΓΠΘΟΥΥ 
οὗ ἃ ἰδῖεσ ίοσῃ οὗ [με δ ίοη (Μεγ), ὯΟΓ ἴἰο 
δὶ οἵ ἃ τηϊΞρίδοοπιοηΐ οἵ [6 "νογάδ τεοογάςά 
ἴῃ [οἴη χνῇϊ, 2. () 6 Ὑνεῖῖε). ὙΠμεσε ἰ5 ποῖ 
τῆς 511χτε5ὲ ᾿ΠΡΓΟΌΔΌΙΠΥ ἴῃ [6 συρροβιου 
[δὲ ϑοπιὸ οὗ [86 διχῇ ρεῖϊθϑίς δηὰ οἰ οὺϑ τη πὶ 
τοι ϑεῖνεβ δυο ζοϊοννεὰ {πεῖς ΟΠ ΕΙΣ ἴο 
ἩΥΠ655 δ ἐηϑισα (ἢς δύυσοεββ οὗ ἃ οδρίυσε 
ἴῃ τ δὶς ἢ (ΠΟΥ ογῸ 80 ἰηϊογοϑίοά, 

δθ. δώ “ΟΣ τς ἀοπε.} ἘΠΙΠΕ ΒΕ 
ῬοθΘὩ ἀοπο" (γέγονεν). ΤΏΪ8 5 ΡΓΟΌΔΟΪΥ ρατί 
οὗ οὖν [,οτάδξ οσῃ ογβ. ὍὨα τεΐεγεηοε 15 
ΤΑΙΠΟΡ ἴο [πε ξεπεσαὶ ἴεποῦ οὗ ϑεγίσίαγε [Πδλη 
ἴο ΔΩΥ 5ἰηρὶς Ροδδβαζε. 

ς"-68. ΤῊΕ ΤΆΈΙΑΙ, ΒΕΡΟΒΕ ΟΑΙΑΡΗ͂ΑΒ. 

δ. 1ο Οαἰαβδα..) ΤΈΣ ργευίουβ ὄχδιηϊηλ- 
ση Ὀεῖογε Απηᾶς δ τυρτοπεὰ ὉΥ 81. 

ἴδε οἴδεῦ Βνδη- 

δάπικϊῖϑ (μδὲ {πε 5ἰϊεῆςε οὗ {πε ϑγηορ5ῖ5 ΠΊΔΥῪ 
Ὀς τυ ὀχρίαἰποά, Τς αἰ δου 65 οοπηοοιοα 

αὐτὰ τὰς ἀείδιὶς οὗ τι 15 ἰπικὶ Θχδσηϊηῃδ- 
ἴοη Ὀεΐοης ἴο ἴδε ἰεχὶ οὗ δῖ. [οδη, δηά ν1}} 
δεκῖ Ὀ6 σοηδίἀογοά ἴῃ οοηποοϊοη τ ἢ. 

δ8. ραίαεε.1 Μοτε ΠΕ δοῦΣΙί. 866 
ἀῦονε οὔ τοῖβὲ 3. Οσίθηϊδὶ ἤσιι5ε8 ἅτὸ 511} 
Ὀ5ΌΔΙΥ Ὀυΐξ ἴῃ τς ἔοσπι οὗ ἃ συδάγδηριϊαγ 
ορεῦ οουπ δα ΌΥ εδλπιθεῖβ. (ὅ56ε 
ῃοῖς ἢ Ἀ οδίπϑοου᾽β ' Η ΔΙΓΤΠΟΩΥ ᾽ συ [815 ρἷδος.) 
Ὗνὲ ΠΙΔΥ ϑυρροϑθο ἴπδῖ ἴῃ {Π͵|5 οουγῖ νγᾶβ ἴῃ εἢ- 
Ὄδπος ἴο ἴδο τοοῦὶ ἴῃ νοὶ οὐν 1 ογὰ νγᾶ8 
ὀχληγηοά Ὀείοτε Δπηλ8, δηὰ δἷ9ο ἰηἴῖο [δαὶ :η 
ΦΠΟΣ Ολίδρηδβ δηὰ ἴδε ϑαημεάτίπι ποεῖ. (86ες 
ῃοΐίε5 οῃ ϑ8ῖ. Μαδσκ.) 

6569. “54 εἶ4εγ:.] ΤὍΤθοβο νόογάκ ὅτὸ οαίοά 
ὙΠΕΡ σΓΕ Μϑ998 ἃπὰ τοςοηΐϊ δά ογς. 
ΠΕ ἃτο ἐουπὰ ἰῇ ΠΙΩ͂ Μθ5 οἵ δἰκὰ 

δυϊδοΙ Ὁ, ἀπὰ ἀγὰ γ)|Ὲ}] δυρροτίεά. Ες(.(6. 

ἴο ΡιΩ δ͵έμε 1ΙΊο ἀεπ41|8.1 1,6. ἴο Ἄοοπάεπη 
Ηϊτ ἴο ἀδαίῃ, [πουσὴ ἴπ 6 Ἔχοουζίοη οὗ ἢ 56 η- 
ἴδηςς ἀερεπάεά υ τς Ἀοερδη δυῖμοτ 65 
(ϑεε [οδῃ χυῖ. τς 

60. γε “οι {δὲ πορρ ] ϑ8ι. Μασῖκ εὺρ- 
Ρ᾿Ϊ68 [ῃ6 ἐχρίαπδιίίΐοη. ΜδηΥ οδπιο, Ὀυῖ ποης 
οτα ἴουπά ἀναῖϊλοϊς 85 ᾿νϊΠπ65565, θεςδυ56 
1Ποῖγ νυ Π658 ἀρτεςα ποῖ ἰορεῖπον. 

61. 7.» αὖ΄ε ο ἀεεῖγον, (δ ..}1 [11 15 πποετγα 
οἷα ονν ἔῶγ ἴνεβϑὲ 166 τε [Π62665 ἱπίς ΠΌΟΈΔΙΥ 
τηϊεοργέβοηϊο ΟἿ 1, οτὰ 5 πογάβ, βίο γα 
τοοογάθα ΟἿΪγ ὉΥ ἈΣ ὐμας ̓ϊ, το. ΤΠ πιοτὸ 
σἤδηρε οὗ ρεσβοὴ πὰ ἰθηϑε ἔτοτα “' ἀοϑίσου "ἢ 
ἴο “1 δὰ δῦϊε ἴο ," ΠΑΓΟΪΥ διιουηΐ ἴοὸ 
8 ὙΠ} [Δ] δολύοη. δ οη π᾿ ΒΟΣ 
δῖ. Μαγκ τεοογάβ, “δὲς ἐρρερίς ἐδαὶ ἡ »ιαδξ 
«υἱδὸ δαπά:, ἴον νοι 81, Μαδίμον, εἰνίης 
Ῥτοῦ δ τῃς ἱτηροτί δηά ποῖ ἴῃς τοϊυδὶ ψογάϑ, 
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51. ΜΑΤΤΗΒΝ.. ΧΧΥΙ. 

“Ηετγεδῖεγ 3}4]1] γε 8εὲ (τς ϑοὴ οὗ“ οἱ. 16. 
ΙΏΔη ἰτείπρ, οὐ τῆς τίρῃς παπὰ οἵ ἤ ζω. 1. 
Ροννογ, πὰ ςοπιίηρ ἰῃ τῆς ο]οιιἀ8. οὗ τὸ ες, 

ν. 62---6).] 164 

πὶ ΔὉ]ε ἴο ἀεϑβϑίτου τῆς τεπιρὶ]ς οὗ Οοά, 
δηά τὸ διά ἴτ ἴῃ τῆτες ἀΔγ58. 

62 Απά τῆς δίρἢβ ρῥγίαβδ ἄγοϑε, δηά 
βαϊά υπῖο δῖηι, Δηϑνυγεγεϑῖ τῆου πο- 
εἰς ἢ τυπαῖ ἐς τὲ τυλίοῦ τῆ68ε νυ τη 688 
ἀραίηϑι τῃεεὶ 

6, Βυὶ εϑυ5 Πεϊά ἢ᾽5 ρθᾶοςσ. Απά 
τε Ὠἰρσἢ ῥγίεδε δηϑυνογεὰ δηά 944 
υηΐο δίηι, ἵ λάλιτε τπεε ὈΥ τῆς [ἰνίης 
Οοά, εἴας τῆου τ6}] υἱ τυ εῖπογ του 
"ες τῆς ΟἸγβῖ, τῆς ϑοη οἵ (ὐοά. 

64 6805 β4τἢ υπῖο Ηἰπι, Του Παβῖ 
884 : Πονεγίῃ6]ε8β8 1 587 ὑπο γοῖιι, 

ἢεάνθη. 16. 
ός ΤὮεη τῆς ἢρἢ ρῥτγίεβε γεηΐ ἢΪ8 

οἰοί 8, βαγίης, Ης αι βροίκεη ὃ]45- 
ΡΏΘΙΙΥ ; γαῖ διγΠεΓ πεεὰ ἤᾶνε τνα 
ΟΥ̓ νυ] 68868 ἡ Ὀ6Πο] 4, ποὺ γε ἢᾶνα 
Πελγά ἢ]5 Ὀ] βρῇ θιηγ. 

66 νῆας πίη γεὶὺ ΤΒΕΥ͂ δη- 
δυγεῖοά ἀπά δλι, Πὲς ἰ5 ΉΜΕΕ οὗ 
ἀεαδῖῆ. 

6) “ἼΠΜεη ἀϊά ἐπεγ βρίε ἰῃ ἰβ ἔβος, αι Ὁ 

βυδειτυἴε5 1[ῃ6 ἐωρρίε 9.) Οοά, ᾶἃτὲ 50 Ὡὕ ἃ 
[αϊοἰδοδίίοη οὗ οὐγ 1 ογαάΐβ πηοδηΐηρ {παῖ ΠΟῪ 

ἐπὶ ἀεῇηϊτεῖν ἴο {με Ὀυϊ]αάϊΐπρ 85 τὰς Τεπιρὶε 
ἱπϊεπάεά ; θαΐ {15 ΤΔΥ πᾶνε Ὀδεη δὴ υηϊη- 
ΚΟ ΠΌΟΙΔΙ τηϊεὶ πὶ : ἴδιο νογὰάβ μανίην 
Ὀέεδῃ 50 υππηάετεϊοοὰ ΟΥ̓ ἴῇοϑ6 πὸ ἔγχεϊ μοασγὰ 
ἴἤο. Βιυΐ ᾿ξ γε σοπιραγα οἷ. χχυνΐ!, 62, [ἃ 
ΤΣ ἱπέοστοα [δαΐ οὖῦν 1, οτγὰ 5 ῥὑγεάϊοιοη5 
οὗ Ηἰδ ονῃ χεϑυττεςτίοη (ςΐ. οἰ. χνὶ. 21) πδὰ 
τοδοποά ἴδς οἂγβ οὗ [ῃ6 ςἢϊοῦ ῥγίεϑῖβ, ννο τ 5 
ταὶς ματα Ὀδοη ἀνναῦε οὗ ἴῃς τοαὶ τπηθδηΐϊης 
οὗ ΗἰΪΞ ἰδηρσιιασε σοποογηίης ἴῃς ἰεηρῖε. [1 
15 ῬΡοβϑί 16, [ποσγείοσο, [παὶ ἴΠ68ς [2156 νυ! Π6 5565 
ὍΟΙῈ δυδογηθά ἴο ρυΐ ἃ 5εῆϑ8ε οὐ ΟὟΥ 1 ογ β 
Ὅογὰ5 ψ Ὡς ἢ Ηἰ8 Ἰυάροβ ποῦν [μὲ [ΠΟΥ ΤΟΙ 
ποὶ ἱπίοπά δα ἴο Ὀεᾶγ. 

68. 266 Οὐδενὶ, ἐδὲ δοη 9.7 Οοά.1 866 δδουθβ 
οἢ οἷ. χὶν. 11. [{ ἀοδδ ποῖ ἃ ἔγοτη [ἢ ϊς 
τ ρῤξνμ (δὲ (Ὡς δίκῃ ρὑγίεσε Ὠτω φῇ Ὀεϊονεὰ 

[6 Μοϑϑίδἢ ννὰϑ ἴο Ὀ6 ἴδ! ϑοη οὗ Οοά, 
οΥ υϑδοὰ (δὶς Δρρεϊϊαϊΐίοη 85 τεοορηϊβοα ἴῃ [6 
Ῥορυΐᾶν δεϊϊεῦ, ΟΝ τδαῖ δὲ τγᾶβ δύνατο 
τι [ε5ὺ5 οἰδιπισά Ὀοτ Ἐ{|65. ΤΟ υπηΐοῃ 
οὗ τὲς μα Υ μῶν τθς ΠέῖΟ ΣΔΥῪ Ῥγοῦ ὈΪΥ δὲ 
ΟἿΪΥ δὴ δι ἀρεά δοςουηῖ, 8ἃ8 ἴῃ 8.1. 1Κο 8 
ὩΔΙΤΑΙνς ΠΟῪ ἅΓῈ οἰυθη δεραγδίεϊγ. Τῆς 
Ἰλτίοῦ δοπθ ϑοειὴβ ἴο αν Ὀδεη ἴῃς ἕουηάδ- 
ὕοῃ οὗ [ἢς οἤαγαε οὗὨ δΑβρῃθηγ. (8εε ὙΝ}}- 
8ΟΏ 5 ̓  ΠΙυϑΓδοηβ οὗ ἴῇς Νὸν Τοκίδπιηί;, 
Ῥ. 63. 

θ64. πευενδεϊ...71 ὍΒδ τογὰ 5ῃου]ά ἢογο 
6 τοηδεογοὰ “ΖΌΣΟΒΟΣ ΟΥ̓ “ἸΔΟΣΘΟΥ͂ΘΣ. 

Ἡεγεαεγν Ἀδῖμον " Βϑμθοζονιι." ((Ἱ. 
Τκοε χχὶϊ, όρ, ἀπὸ τοῦ νῦν, 8150 ΨΓΟΠΩΙΥ Γεη- 
ἀεγεά δεγεαῆεγ ὍΤὨς ψνογὰ γεΐουβ, ποῖ ἴο ἃ 
ραγίουΐαγ ρΡοϊηϊ οὗ {{π|6 ἰπάοδηϊεἰγ δπιΐυσε, υυΐ 
ἴο ἃ χτδάι) ριόχτοβα οὗ ΟἾγίϑι 5 Κι ρύοτῃ, 
Ὀορὶππὶηρ ἔτοτ ἴῃ {ἰπὶς οὗ Ηἰβ ἀθδαίῃ. ((Ἃι 
Ἡδηρϑιςηδεγξ, " ΟΠ βίο ον, το]. 11, Ρ. 82, 
Ἐηρ. Ττ. 866 δῦουϑ οὔ ὑεῖβε 29, ἀπά οὔ οἢ. 
χυῖ. 28.) 

65. Με ῥαλδυροξεη δία.ῥδενιγ.) ὝὨΙ15 σπάγρα 
νὙΔ8 τηδάδ δραϊηβὶ οἱἿἦγ 1 ογά, ποῖ τ ΘΕ ΪΎ ὉΥ͂ 
ἴδς δΙΣΒ ὑυεϑὲ οὐ [Π158 οσοδβίοη, θυξ αἰ8ὸ Ὀγ 

[δς δοσίῦε5 δηὰ ΌὉγ [Ὡ6 ρβεορὶε οὔ οἵδε οςοᾶ- 
βίοῃβ (5. Μασὶκ ἰϊ. 7; ΪΌβὴ συ. 13, υἱ]ἱῖ, 59, 
χ. 11). Οἡ 8ἃ}} οσορβίοηβ [06 σμᾶγρο νγδδ 
σοπηροϊοα ΙΓ 5 οἰδίπη ἴο [ἢ6 πδίυγε ΟΥ 
αἰ θυϊο5 οὗ Οοά, Τὶ οἰδὶπλ νγᾶβ 450 στὸ - 
Ρτεϑοηίοὰ ἴο ΡΙ]αῖο 85 ἃ Ὀγεδοὶ οὗ ἔπε ἰδνν ἰη- 
ψοϊνίης [Π6 Ρυηϊπηπιοπὶ οὗἉ ἀδδίι ([ὁδη χχ. 7). 
ϑ0.0 ἢ ἃ οβάασγχζο οου]ὰ ποῖ Ὀε ουπάοὰ ὙΕΤΕΙΥ 5 
Η!5 οεἰαίπλ ἰο Ὀς ἴῃς Μεβείδῃ, ἃ οἷδὶπη νυνῇὶ 
οου]Ἱὰ ποῖ ΡῈ τορτεβεηίδα 86 σοηίσαιυ ἴο ἴδε 
ἴανυ, δηὰ τὶς ἀοεβ ποῖ ἄρρδδγ ἴο μδυὸ εχοϊεὰ 
ΔῺΥ δυσὶ ἰηάιρηδίοη ΟἹ οἴδποσ οοοδβίοῃς, 
(Οἔ Τ]ομῃ χ' 24.) [ἴ ἴπυ ἀρροῶγ [δαὶ (ἢ 6 
ἀϑϑουπιρίίοη οὗ ἴῇῆς 116 ϑοη οὗ Οοἂ νγᾶβ σὸ- 
ξαγάοα 45 ἀϊβεγεοηί ἔγοιπι ἃ οἰαὶπὶ οὐ Μεϑϑιδἢ- 
5Π1Ρ 5 ΡΪΎ, δηὰ [Π18 οοἰης 65 ἘΠ (ἢ σἴδίθ- 
τηεηΐ οἵ [υ5ιϊη ὙΡῸΣ δηὰ Οτίζεη [δαὶ [6 
ἀμ εἐχρεσίεὰ {πεῖν Μεβϑίδῃ ἴο Ὀε οὗὨ τρεσεὶγ 
ὑτοδηῃ Ὀἰγίδ. 866 δῦουδ οἡ γϑῦϑε 62. 

66. Ηε ἐς χεΐδγ οὗ ἀεαδ.] ὙὍΝ ΤΑΔΥ ὕτο- 
ὈΔΌΪΥ, τὰ Οτοῦυ5, Ἔχρ δίῃ [ἢ 5 ϑδεπίθηςσε 88 ἃ 
τοϊοηθοη οὔδο οἹὰ ἔοστῃ οὗ ὑσοηουηῃοείηρ ἰυἀς- 
τηοηΐ υϑεἀ ἴῃ τῆς ἀδγ8 ψ θη (ἢς [εὐγίϑἢ οουτῖ 
Βαδά τῆς ροννοσ οἵ δρῆδὶ Ῥυηὶ ἴη ἴζ8 
οὐ δῆ ΤὨο σίχῃὶ οὗ ἐχοουῦης συς ἃ 

ἴτοπη ἴἴ, δ" βεηΐθηςς πδὰ Ὀδοη [Δ ΚΘη προς 
οοτάϊης ἴο ἴδ! ιιϑ0υ4] ὑγαςίίοε οἵ ἴῃς 
θη ἰυάδὰ νγὰ8 τεἀιςδα ἴο 4 Ῥχγουίηςο, Δη 
ἤἴτοπι ὑπαὶ ὈΠῚΣ ΔΩΥ͂ ϑεηΐοηος ὑσοπουποοὰ ὉΥ͂ 
[6 ϑαημοάγίπιὶ τγᾶϑ τοίεστο ἴο ἴῃ Ἀοπιδη 
ΞΟΥΘΙΏΟΥ ἔογ ὄὀχοουϊΐοη. [πη ἴῃς ρμεγοβεπί ἰη- 
δίαπος ἴῃς Ἵμάγρε οὐἁἩ ὈἰΔΒρ μεν ὑνουϊά ποῖ 
δανς Ὀδοη τεςορηϊϑοα Όγ Ρι]δίς 85 ἃ ϑυηςίεης 
ετουπὰ ἴον ἴδε ἐχοσγοΐϑο οὗ ἢ͵5 δι ΠΟΥ ; δὰ 
ΔΟΟΟΓΟΙΏΣΙΥ δηοίμοσς ἔοσγαι οὗ [6 ομᾶγρο ἰ5 
ϑιδοικυϊοά, [δαὶ οὗ τε ] Ἰοη ἀραϊηοὶ (δ. Ἀο» 
ΤαδΔῃ ΟἸΏΡΟΓΟΥ͂, ΟΥ̓ Δϑϑυτηίης ἴῃς Ἐ{|6 οὗ Κίηρ' 48 
οης δεϊοηκίηρ ἴο ἴῃς Μεβϑείδῃ. ((ε, ΝΠ] βου, 
᾿. ε. Ῥ. 9 ; ἂπὰ οὐ ἴδ! Ρονοῦ οδ [εἐὐσίβιι αουτγί, 
[Κϑηΐυ5, " )158..᾽ὄ νοἱ. 1, Ρ. 517 444.) 

67. ΤΡὲη ἀϊά δὲν “οἰἑ, 5.1 ἴῃ 81. {κε 8 
δοοουηΐῖ [656 ἴη51}185 ἀγα ἡδλγγαϊεα Ὀοΐοσε [86 
ττἴαἱ, [ουρ  ουϊ ΕΧΡΓΟΘΘΙΥ 5ἰδτην [6 
ἔἰπ|6. [{|5 ἴο δ6 οὐδογυθα δ]5ο ἴπαξ Ὦ6 υ565 
τῆς ἱπηρεγίεοϊ ἰδῆβθ, ΔρΡρΑσθ ΠΥ 45 ἀδηοίης ἃ 
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απὰ διιϊειεά ἢίηι; πὰ οἵδοῖβ 8πιοῖς 
ΣΟσ, γσάς, ἡζγπι νγτἢ Πἢς ΡΔ]π|5 οὗ τη εὶγ πδηάϑ8. 

68 ϑαγίηρ, Ῥγορῇεβυ υπίο 8, το 
(μη, ΒΟ 18 ἢς τΠδῖ βιηοῖς {πες ὺ 

όρ “Νον Ρεῖεν δῖ ψὶουΐ ἴῃ 
τῆς ραΐδοε : δηά ἃ ἀδηλβεὶ Ἵδηλα τπῖο 
Ἠϊπι, βαυίηρ, ἼΠπου 4180 νγαβῖ ἢ 
Ϊεβυβ οἵ (Δ Π[|ες. 

70 Βυϊῖ ἢς ἀεπιίεά δείοτε ἐλεηι 4]], 
βϑαγίπρ, 1 Κηονν ποῖ ννβδῖ ἴῃου βαγεβῖ. 

71 Απά ψῆδθῃ ἢς νγᾶ8 ροης ουζ 
Ἰπῖο τῆς Ρογοῆ, Δποῖμεγ γιαία 58}7 ἢ ΠῚ, 
δΔηὰᾶ 8414 υπίο πεῖ τῆδλί νγεγε ἴπεγα, 
ὙἼΠ15 γα ίστυ νγ8 αἷ80ὸ στ [6805 οὗ 
Ναζαγειῇ. 

σοηξηυδα 56γῖ65 οὗ ἰη50} 5, ηοΐ ἃ 5ηρ)ε δςῖ. 1| 
5 ἸΠη ἴο δᾶνα σεσουγδο ἴο ἴδε ἢγρο- 
ἐΠ65|5 οὗ ἃ ϑβεςοῃὰ ({δ], ἰῃ ογάεγ ἴο Ἂχρίδίη [ἢ}15 
ἀἰβογθοησθ ΠΊΟΤΟΙΥ ἰῃ [86 ἀἰτδηροπηθηΐ οὗ ἴῃς 
παιταῦνο. 8:1. Γυκὸ δά 5. (πδί [6 ΡῬεγϑοῦϑ 
Ὅ70 ἱηβιὶςϊοα [ἢ656 1η51}}15 γεγα “(ἢ6 πῆϑη [Πα 
μεὶά 6508. ΤὨΪ5 ΞΌΡρ]165 ἴμ6 βυθ]οςῖ ἴο ἴῃ 6 
δϑηΐθηςς, τ ὩΙΟἢ 81. Μαίζδον οπιῖβ, δηὰ δῖ. 
Ματσῖκ ναριοὶν ἰπαϊςδίοϑ ὈΥ͂ σον (τινές). ΤΠΟΓΟ 
15 Π0 πορὰ ἴο ἱπίοσργεϊ [(ἢ}15 25 τοϊεστίπρ ἴο 
[86 ΡΟΓΞΟἢΒ τῃοπίοηδὰ ἴῃ ὑοσϑο 66. 

69-"ς. 51, ΡΕΤΕΒ ΒΑΙῚ, 

69. Νοευ Ῥείεν “αἱ, (5..ἢ ὙὍΒεὲ δοοουπηῖ οὗ 
Ῥεῖογβ ἀδηϊα]5 15 ροσιροποὰ ὃὉγ δι, Μαίίζον 
δηὰ 8ι, Μαζὶ 1}} δῆεγ ἴῃς σομιρ]είοη οὗ [ἢ 6 
δοοουηξ οὗ οὖσ 1 οτὰ 5 61]1α] δεΐοσε (86 δίρἢ 
Ρυίεβὶ,. ΤᾺΪβ 15 εὐ ἘΠΕ ἄοηε ἔοσ ἴῃ ε 5 Κα οὗ 
ΠΟΠΕΠΟΪΥ ἰῃ τς παγγαίιυς, τ πουΐζ τοΐογθηος 
(9 ἴδς ογάοσ οἵ ὕπιθ. ϑ8ῖ. 1υκὲ δάορίβ δῃ 
ορροβίζε σουγβο, ρἰδοίηρς ἴ6 νος δοοουπηΐ οὗ 
(Π6 ἀξεηΐα]β Ὀείογε (μδξ οὗ ἴῃς [ιάϊςοίδὶ ὕσο- 
ςεράϊηρβ. ὙΒεῖγ οχαςοῖ ροϑιοη βεθπὶβ ἴο δ6 
᾿παἀϊοδίθα ὈΥ 81. Ϊομη, νἢο παγταῖεβ ἀθηῖ8]5 ἃ5 
ἰλκὶπρ ρίδεος ἀυγίης ἴἢ6 οχδηηδίοη (ΟΥ̓ Γὸ- 
ΘΧδιηδίϊοηϑ) ἴῃ ἴΠ6 ραϊδοο οὗ [ῃς ἰῇ ὑσίθϑί. 

ἐδεὲ ῥαίσοε. ἘἈδίμοῦ κἼ89 οουτί." (866 
ῦονε Οο ΨΟΣΒ6 58.) 

ΝΟΤῈ τὸ ΟΠΑΡΤΕΚ ΧΧΝΙ. ΟΝ ΤΗΕ 

ΤὮΘ ἀρραγοηΐ ἀἰβουθρδηοΥ δεΐνεοη [86 ἀπ- 
ἔεγεηΐ δοςουπίβ οὗ ἴῃς ἀδγ οἴ ουγ 1 ογά δ 1,451 
ΘΌΡΡΟΓ ΤΏΔῪ 6 ὈΓΙΘΗ͂Υ σἰαεα 85 ἕο] ον :-- 

ἴη [6 δοοουῃῖΐ οὗ ἴδε ἴγδο βυπορέϊςδὶ ρΡ09- 
Ροῖβ [16 ΘΌΡΡΕΣΙ 19 ἀδβοσι θα 45 ἃ Ῥδϑϑουεὺ, 
δ Δρρϑᾶγϑβ αἱ ἤγϑί βίρῃς ἴο δᾶνε (κϑη ρἷδος 

51. ΜΑΤΤΗΕΙ͂Ν. ΧΧΥΙ. [ν. 68----) - 

72 Απά δρδίηῃ ἢς ἀεηϊεά στ δλη 
οδίῃ, 1 ἀο ποῖ Κηον [ῃς πηδη. 

73 Δμά δῆεγ ἃ ψῃ} 6 σᾶπια πηῖο 
λίπι τμεΥ τῃαῖ βἰοοά Ὀγ, ἀπά 58αἰά ἴο 
Ῥεῖ, ϑύγεὶγ τοὺ 4'5οὸ αγί ομδ οὗ 
{Πεπὶ ; ἔογ τὴν δρεθοῦ θενταγείῃ τἢεα. 

γᾳ ΤἼΒεη θερᾶῃ πε ἴο ουγβε δηά 
[0 ϑβϑύγεᾶγ, ““γιπ, 1 Κπον ἢοϊ τῃε 
ἴλη. Απα ἱπηπλεαϊλίο Υ τἢς οοςκ. 
ΟΓΕΥΨ. 
ς Απά Ρεῖεσγ τεπιειαδεσεὰ τῆς 

γνγνοτα οὗ [6ϑι5. ψνῃϊςἢ 5αἱά υπῖο Πΐπι, 
Βείοτε πε σοςκ ογον ἴθου 8η4]Ὁ δ ηΥ 
τὴς τῆγὶςθ. Απά ἢς ψεηΐ οι, δηά 
ψνερῖ ὈΠΓΕΙΪγ. 

71. ἱπίο ἐδ ῥογε. 1.ε. ἰὴς ρᾶββϑαρὲ ἰοδά - 
ἴῃς ποπι [6 οουτί ἴο ἔπεα δηίσγδηςθ. εῖΐεγ 
ῬΓΟΌΔΟΌΪΙ τ άγον ἔογ ἃ βῃοσγί {πὸ οπὶ [ἢ 6 
ἤγε, ρουΐδρβ ἴο ἀνοίὰ οὐβεγυδίίοῃ, δυῖ δῆοι- 
τᾶγάϑ τεϊυγηθα, 

αποΐδεγ »παί 7 “Αλλη. 81, [ὺκ6 ι.9ε5 [δ6 
ΠηΔ5ΟΙΪ]Ἶη6 Κοηοσ, ἕτερος. 851, Ματκ (σεῦϑθα 69) 
8ὲ5 [80 πιαϊὰ (ηὴ παιδίσκη, ποῖ ὦ γιαϊά, 85 ἴῃ 
ΟἿΓ νογβί ἢ), ἶἰο ΤΑΥ͂ πιρᾶη Οἰἴποῦ ἴδ6 
ταδί ἃ ργευϊ ουϑ Υ τιοπίσηεξά ἰῃ νογϑς 66, οσ ἴΠ 6 
οὔδ Ψῆο διδὰ οδαγρε οὗ ἴδ ρογοῖ.. ῬΤῆθϑο 
δῆς ἀϊδογοηοοβ βου ἴο β5πὲὸν ἴπεὸ ἰηάθ6- 
Ρεηάρηςς οὗ [ἢς ἀἰἴεγεηΐϊ παυτδῦνοβ, Μ᾿ Ἐ1]16, δὲ 
(Πς 5Ὅπ|6 {{π|6, ἸΠΟΥ οὐρϊ ποῖ ἴο Ὀὲ (τεαϊοά 
ἃ5 ἰΓΓΘΟΟΠΟΙΔΌΪ6 σοπέγδαϊς οηβ. «Δςοοσχαΐης 
ἴο 8ι. Μασ, ἴμε ϑβϑεοοηά σεπιδσῖς ΌΥ ἴῃς πιδιά 
νγ8 δα ἀγοββοῦ, ηοΐ ἴο οὐῦγ 1 ογὰ, Ὀυῖ “ἴο 
1Π6πὶ τμαΐ Ξἰοοά ὈὉγ." ΤὨΪ5 τΐρηϊ παϊΌγα νυ 
Ἰεδ ἴο ἃ τῆογε ἀΐγεςϊ ᾳυοσίοῃ ἔτοτὰ ΟΠ ΟΥ̓ 
τοοτα οὗ ἴδε Ὀγϑίδηάεῦς, νυ] ἢ ἰδ ᾿πρ] 6 α ἴῃ 
[ἢ δοςουηᾷϑ οὗ 81. [κε δηά 81. ἰοδη. Ν1- 
ουὖξΖ ρῥγεβϑίης ἴποξθ ἰηβίδῃςοβ ἴοο οἰοϑοὶῃ, γγὲ 
ΤΆΔΥ δἱ ἰεδϑὶ 3αῪ ἴπδὶ ἔμοσς 18 πὸ οὐἱάεηςς οὗἉ 
Ἄοοηιγδαϊοτίοη, Ὀυϊ ΟὨΪΥ οὗ 5.15 ῈῈῪ ἀϊβογοπί 
ΤΕρΡοσίβ οὗ ἴπ6 βάπιθ ενοηΐβ, ΜΠΙΟὮ ἄγε τοί 
ἸῃσοτρΔΠ0]6 ]ἢ οδο ἢ οἴδοΓ, 

738. ἐδ “ῥεεεδ.) 1.6. ᾽ἷ5 ΟΔ] ]}5-8π ἀϊαϊοςί, 
(ϑεε Μεῖκ χὶν. 70.) 

ὍΑΥ ΟΕ ΟΥΚ [ΚΡ [451 ΘΌΡΡΕΒ. 

αἱ (6 τογζυΐαν ἔτης οὗ ἴῃς Ῥαβθουοῦ, [ἢ ὄνθῃ- 
ἴῃς οὗ ἴῃς τῳ Νίβαπ, ἴῃς Εγϑὶ ἀδὺ οὗ υη- 
Ἰεανοηθὰ Ὀγοδὰ δοοοσζάϊην ἴο ουκίοπι, Βου μἢ 
ποῖ 5ΕἸΓΕἸΥ 50 δοοογαϊπρ ἴο ἰανγὶ ὙὍΈΈΕ ἴὨγεε 
ϑυπορεῖϑίβ ἄρτθα ἴῃ ἤχιηρ []8 ἀΔγ, ἀπὰ ἴῃ 
εἰνίης ἴῃς πᾶ οὗ βασουεν ἴο [ῃἢς ϑυρρεῦ 

1 ὅρα δῦονε, ῃοΐα ΟἹ γνοῦβς 1. 



51. ΜΑΤΤΗΕΝ., ΧΧΥΙῚ. 

ἐιοο 1 1 ἘΠ8. ΟΘΕ ΠΟΠΥ τοῦ ἴδ ΟἿΪΥ͂ Οἠς 
ου ἴδο Ξυν]εςῖ, νγὸ δου) ά πδίυγα! νυ σοποϊυὰς 
(δὲ οὖν ογτὰ δίο [86 Ῥᾶδβοῦδ] δυρρεγ δἱ ἴῃς 
5816 τἰπις ἢ [86 τοδὶ οὗ ἐδ ρϑορῖο, δηά 
(δὲ Ης ν»ᾶβ ἌἽγυςίβεα οἡ ἴῃς ΟΔΥ͂ ΓΟ] οννηρ, 
ἔν 6. οὐ ἴῃς τς Νίβδη, ἴς ἄγε ἀδὺ οὗ υη- 

᾿ Ἰοανθηρὰ Ὀγοδὰ ἴῃ ἴῃς 5 ςίοῦ ϑθηβα οὗ [δε 
ἴοττῃ, ἴῃς ἀΑΥ τοαυϊγοὰ ὉΥ ἴῃς 17 ἴο ὃ6 
οὐϑβεϊυεὰ 85 ἃ ϑαῦθαϊῃ, δηὰ 88 ἃ ἀδὺ οὗ ΗΟΪΥ 
(οηγνοοσδίίοηῃ. 

Οη ἴδε οἴδεγ μδηά, δ. ἰοδη 56 61π|8 Ὁ δἰ ΠΥ 
ἴο ἱππηαίς τῃαἱ Αἱ ἴδε ἴπηὸ οὗ ουγ 1, ογαδ οσι" 
εἰπχίοη τ Ῥαββθονυεῦ δδά ηοΐ γεῖ Ὀθθη οδΐθῃ, 
δη σοηβοαιθηΥ ταὶ Ηἰ5 ἰδϑὲ βιρΡΡεῦ σ1ἢ 
Η5 ἀϊπείρίες ἰοοὶς αἴ ἰοδϑὲ ομδ αἱ 
ΘΑΣ] οῦ ἔθδη [ἢ 6 Ἰο καὶ πιὸ οὗ [ῃ6 [οὐ 188} Ρ855- 
ονοσ. Τθοβο ψηο ἰδὰ |[6818 ἱπίο [6 Ῥγῶ- 
τοσῖυπι, τὰ ἅγὸ (οἷά, τσεηΐ ποῖ ἴῃ [Ποιϑεἶνο8 
ἰεβδὲ (ΠΥ 5ῃου!ὰ Ὀε ἀεἤ]εά, δω δα: ἐῤεῦ »εἰρ δὲ 
εαί δὲ Ῥαπουεν. Απὰ δραίη, ἰξ 8 βαϊὰ οἵ (86 
βδτὴ6 ΟΔΥ, [δδῖ 2) αυα: ἐδ ῥγεβαγαΐίον οὗ 1δὲ 
Ῥαπμουεν. Απά ἱπ ἀρτοεγοπί ψ ΠᾺ ὈοΙδ [ἢ 686 
δἰδίοιηθηία, ἴδ6 της οὗ [ῃς ϑυρρετ 156} 15 
ἀεβοσί δε ὈγΥ [6 βαηθὸ Ενδηρο σι 45 Ὀοΐοσγο 
[8ς ἔδαΞξί οὗ ἴῃς Ῥαβϑονοσ Ασοοσάϊης ἴο ἴῃ 6 
πδίυγα! ἱπιογργείδοη οὐὨἩ {πε86 ὑϑϑβαρὸβ ἵ 
τοῦ ἄρρϑᾶσ ἰδὲ ΟΣ ᾿ μοτὰ νυὯ8 Ἅοσυςπεά οἡ 
ἴδ τ4ἢ ΝιδΔη, ἃ ἔετν πουΐβ Ὀείοτο ἴπὸ {πὸ 
αὗ [86 ῬάΞβομδ) ϑυρρεσ, δηὰ (δεῖ ΗΪ5 ονῃ ἰδϑὶ 
ϑυ νγ»5 οδίθῃ οἡ ἴπε ηἠἰψηξϊ οὗ ἴῃς 1118, 
ὉΞΏΙΟΒ, ἀοοογάϊην ἴο [6ννϑ τοσκοηϊης, ννᾶ8 
[6 Ἰογα] δερίπηΐϊης οὗ [ἢ6 ἔουτίοοης ἢ ἀδΔγΥ. 
Βοίδ ἴμοϑε υἱοννϑ ἤᾶνο Ὀδοη δάνοςδιίοα ἢ 
ΤΟΝ ΔΌΣ ΠΥ ἀηὰ ΙοαΥηΐηρ ΟΥ̓ ΘΑτ ον δὰ ἰδοῦ 
οἷς. ς ΤΊΔΥ ΓΕΙΕΓ ἐβρεοίδ! νυ π᾿ ϑυρροτί 
οἵ τῆς οττηεν νἱενν ἴο ἴμ6 εἰαθογαῖς αἀἰβουββιοηϑ 
οὗ 1ἰκξμιοοι, Ηδηκϑίοηδονς, ΤΒοϊυοῖκ," δηά 
ΟΝ οϑοῖου ἢ δηὰ ἴῃ διυρροτί οὗ (Πὸ Ἰδιϊεσ ἴο 
ἴοδε οὔ [Κοηΐυ9,,9 ΟΙασιόσννο!!, 11 δηὰ ΒΙΘοὶ. 8 ΤῊΣ 
Ροπβιξίΐοη οὗ ἴδε ἔοσιηεσγ οἶδ88 οὗὨ ἽοὐἹῖ!ο5 σοϑίϑ 
ΤΑΔΊΗΪΥ οπ ἴπε δϑβυπιρίοηβ: 18ῖ, Τμαῖ [6 
Ῥαμουεν οὗ μων ρίας 28, ἀοε5 ποῖ πιθδῆ 
ἴῆ6 Ῥαϑοδαὶ ν δυῖ [δες 5δογῆςοβ οὗ [δε 
ῬΆΒΟΝΔΙ το κ ἰπΠ κεηεσγαὶ, δηὰ {μαὶ ἴῃ (ἢς 
ᾶἃθονς Ῥηβϑᾶχο ἴξ 15 δρρ θὰ ἴο ἴῃς βασοσίβεθ 

οἵ ἴΠ6 ̓ ῆγϑέ ἀδῪ οὗὁἩ [6 ἴδαϑί, ἐ. 4, ἔϊια ἔγθο υ]]} 
οὔεγίης τ Π]οἢ ΘΥΕΙῪ [5γ86} 16 ττᾶ5 σοχυϊγοά 
ἴο ὑγίῃς ἴο δδοῦ οἵ [Π6 γγοδὲ ἔδαϑίβ," δηὰ 
ΤΠ ἢ δὲ ἴθ6 ῬάΆΞΘΟΥΟΓ τγχᾶ8 οἴξσγοὰ οὐ ἰὰς 
τλογηΐῃρ οὗ ἴτε 151 Νίβδη δοσ [ἢς πηογηΐης 
βδοζίῆοο ; 6 δηὰ 2πάΪγ, [μαἴ [Ὡς Ῥιγεῤαγαιοη οΥἢ 
2ῤε Ῥαπουεῦ (παρασκενὴ τοῦ πάσχα), [οΠῆ - 
ΧΙΧ, 14, ἀο65 ηοΐ πηδδὴ 6 ργεραγδίοη ἔογ ἴῃ 6 
ῬΆΒΟΠΔΙ τὴθ8], θυϊ πλόον ἴπῈ ἀΑΔΥ ργεοθάϊηρσ 
τῆς ϑαῦθας (6 Ετάλυ, 45 γνε βῃου!ὰ 540), 
νυ Ὠ ἢ 66]} ἰὴ (ἢ Ρ νοεῖς. δ ΤῊ6 ΘΑΥ ΘΓ 
οὐἱς5 οὗ ἴῃ Ἰαῖίοσ οἶδβϑϑθ, ἔοσ [(ἢ6 πιοβί ρασῖ, 
Θηάθανουῦ ἴο τϑοοηςὶὶα ἴδ6 ϑυπορεσίβ υἱτῃ 
51. ]οΘδη, ΕΥ̓͂ ἀββυπιίηρ (παῖ οὐγ [«ογὰ δῖε (86 
ῬΆΒΒΟΥΟΣ ΜΠ Η]8 ἀἰ5οῖρ]65 ἃ ἀΔΥ δαγ]οῦ 1ΠΔη 
(ες Ὀοαγ οὗ με [εΘνν8, οὐ δὲ Ἰϑαϑὶ [ἤδη 4 ἰᾶγρο 
Ῥογίοη οὗ {παι παρ δι 8οπιε ἰδῖοῦ τυγ 6 5, 
βυ 48 Νεδηάεσγ, ΒΙεεκ, δε ὑνεϊίε, Μεγεῦ, 
Ενδὶὰ, δηὰ ὄυθὴ Ἐγαγά ἴῃ δῖ5 ἰαϑὲ άϊεοη, 
816 οοηΐοηϊ (ο οχρίδίη ἴἢε αἰβογοραηοῦ ὈΥ 
55 Πρ Δῃ ΟἸΤΟΥ ΟἹ ἴδ ρατί οὗ [πε 5Υπορ- 
Εἰ5ῖ5, το ἃσὰ βιιρροβδαά ἴο δανα ὈδΘθ χτηϊοοὰ 
ΌΥ δὴ ἰηδοουγαῖε γδϊοη, ἀπά ἴδια ἴο ἢδνς 
Αϑϑιρτιοα ἴο ἴ6 δυδηΐηρ οὗ [ῃ6 δοῖιια] Ῥδββθονοῦ 
ἀλγ ἴὰς ἜΡΡΕΙ ΜΠΙΟΝ ΤΟΔΙΪΥ ἰοοὶς Ρἷδος οὐ 
ἴδε ενεηΐηρ Ὀεΐοτε ἴξ, 

Νον, νπδουΐ ἰησἰϑείηρ οα ἴῃς ἰηϑρίγοά οἶδ. 
Γλςῖοῦ οὗ (6 ϑγῃορίοδὶ Οοβρεὶβ, ΠΟΥ ουθῆ οἷν 
[86 ἀοδυτηρἕοη [πδὶ ἔν Ἡτίζοσ οὗ οο οὗ ποῖα 
ὙΓ48 ὨϊΠΊ5615 δὴ Αροβέὶς, δηὰ ργεϑθηΐ δὲ (ἢ 6 
ΘΌΡΡΟΤ, 500 ἢ 840 ΟἸΤΟΣ πηυϑὲ Ὀ6 τεραγάδα 85 ἴῃ 
(1)6 Βἰργμοϑὶ ἀεστοα ἱργόθαῦῖϊθ. ΤὮδ δυῖθοΣ 
οἴτῃε ἢγϑί Οσοϑρεῖ, ἐνδὴ βυρροβίηρ πὶπὶ ηοῖ ἴο 
πανο Ὀοθη (Π6 Αροβίϊς Μαῖϊζηονν, νγαβ οἰθαῦὶῦ 
ἃ εν, της οΠΙΕΗ͂Υ ἔογ δῖ οννὴ σουπγ «ς 
ἵδη; δηὰ {ΠῸ Ϊ 1156} πηυδί ἢανο Ὀθθη 
νυτιτοη, αἴ [ἢ 6 ὙοΥῪ ἰδίοβί, Ὀοΐοσε (6 ἀδϑίσυς- 
τοη οὗ Ϊογιιβαίθπι, να 116 (ἢ6 Τοιρὶς δηὰ (9 
ΒΔΟΓΙῆσ65 ἡγΈγ δ} }} ἱπ οχιβίθηςθ δ ΤῊΘ ΘΑ 
]Θν βῆ σοηνογίβ ἴο (γι σεἰδηϊγ σοηεηυδὰ το 
οὔϑεσνε [ἴΠ6 σετοπη η65 οὗ ἴῃς Μοβδὶς ἴ1ἃἂνν 
τορεῖδον ἢ [Π6 ογάϊηδησοβ οὗ [ΠΟΙ αὐοριεά 
δ ; δηά [86 Οὐυδτίοάἀεδοϊπιδη ρῥγαςίίος, νν ἢ ἢ 
ταυπὶ πᾶγτα οτἱρίηαῖοα ἢ (ἢς [εὐναὶ Ρογιίοη 
οὗ ἴὩε Πδυγσοὶ,17 ἀἸΕΏΘΕΥ ῥγόνεβ, 45 ν}1}}} δ6 

ἵ Μαῖῖ, χχνΐ, 17, 10; Μαῖκ χίν. 12, 16; 
1ακο χχὶϊ. 7, 13, 15. 

3 Ἐχοά, χίΐ, 16; 1Υἱῖ, χχὶϊ, 7; ΝΡ. 
ΧΧΥΪΙ;, 18, 

8. Το χυϊἱϊ. 28, 4 Τοδη χῖχ. 14. 
δ Ἰοδη χϑὶ!. 1, υϑηίσγα ἴο δβϑυμὶς ἰπαὶ [ἢδ 

ΒΌΡΡΕΙ ἀεβοη θεά Ὁ δῖ. [οδη ἰπ (ἢἷ5 οΠπαρῖίοσ 18 
ἰᾳεηιςαὶ ἢ [6 Ῥαββονεῦ οὗ ἴ6 ϑυπορεῖβ. 
ΤῊ8 85 ὕδε ἀδηϊθα ὈΥ͂ βοῃς ἐπιίηθηΐ Ἔχρο- 
εἰϊοῖς, )δὲδ ὉΥ Γὐρμιίοοῖ δηὰ Βεηρεῖ, απ τὸ- 
ΟΟΏΓΥ ὉγῪ Κταῆϊ, “ ζῃσοῃοῖ. ὑ, Ηατ.᾽ Ρ. 125. 
Βαϊ ἴδαι [υἀΔ5 μου] ἢν Ὀεεδὴ αἵ ΝΟ 5Ξ6ρᾶ- 
Ταὶθ ΞΡΡοῖβ Ροϊηϊεὰ ουξ͵ 88 [ἴῃς ἰσγαϊΐοσ, δπὰ 
Ῥεῖεν δὲ ἔτο 6 ΞΌΡΡΕΙΒ ψαγηδὰ οὗ 5 
ΔρΡργοβδοβίηρ ἀδηϊαῖ, αὐτὸ βυρροδί(ἰοης (ὩΣ ποτα 
ἜΡΕΘΠΕΟΙΕ [δὴ ΔῃῪ αἰ βηςυ 65 τὶς ἢ ἀσγὰ ἰη- 
υοϊνοά ἴῃ ἴπ 6 δὐπλϊξείοη οὗ ἰῃς ἰάφη 7 οὗ ἴῃς 
ἴνο τηοδὶβ, 

4 “Ἡοζξ Ηεῦ. εἰ ΤαΑΙπι.᾽ οἡ [οδη χυῖ, 28. 
᾽ Αρυὰ ΒΙδεεῖκ, Ρ. 109, Ὀυϊ 566 450 ἢΪ5 οοηλ- 

τηθηῖΐϊ οἡ 81. []οῃῃ. 
8. Ουἡ ὅιῖ. Ϊοδη, τείοσ ἴο Εηρ. ΤΥ. 
9.“ (Ββγοῇ. ϑ'γπορϑβ.᾽ Ρρ. 313-252, ΕὩρ. ΤΥ. 

10 ὁ Τ)ϊ3βογιδθοηεαϑ, υοἱ, ἰϊ. 1770, ὈΡ. 337-520. 
"1 ὁ ϊβοοσίαϊομβ ΡΟΣ ΗδττηοΥ οὗ ἴῃ6 (ὑο9- 

ῬεΪΞ,᾽ νοὶ. ἢ. Ρρ. 133-172. ϑεοοηά Εἀϊθοη. 
᾿ " ἜΣ Ες Ζὰ Ενδηρε]εη- Καιἰκς,᾿ ΡΡ. 33-::9. 

18 Ἡχοΐ, χχὶϊἱ, 19; Ὠουξ, χνὶ. 16. 
14 1 Ἱρπέοοϊς ου [οἴη χνἱ, 28, (Οἱ, ὙΝΊΘβοϊοσ, 

Ῥ. δ8, 
16 (ἡ ὙΝ δ βο]ον, Ὁ. 
16 866 πνοιὴ τμῆμα 
1 ΑΒ ἰδ τηδἰπίαίῃθὰ ὉΥ Β] Θεοῖς Ὠΐπιθο], “ Βεὶ- 

ἰτᾶξε,᾽ Ρ. 16ο, 

169 



τ6ό 

δῆονγη ποτοαδοσ, [821 ἴπο86 το οὐδοτυοά ἰΐ 
τορατγαεὰ {πὸ 141}, δηὰ ποῖ (Ππς 1 ἢ, Νίβδη 85 
[6 ἀδγ οὗ (δεῖν 1 οτὰβ ἀεαῖῃ. ΤῸ βυρροδε 

διἰἰτυϊξίοη ἴο ἴῃς ἰογ8] ουθοηίηρς οὗ {Πς Ῥαβοδιαὶ 
ἔολϑῖ, ἰ5 ἴο ἡπιλρίης ἃ ῬοΡι ΑΓ ἀεἰυβίοη Ἡ ς ἢ 
ςουὰ ποῖ πᾶν Ὀγουδιὶθὰ {{Π] ἰοὴς δἴογ ἰῃς 
ΠομηπλΠΠὙ οὗ Ηεῦτενν ΟΠ γϑεῖδηβ δ [Ἂτὰ" 
βδ]οπὶ δὰ Ἴραϑοὰ ἴο οχιϑῖ, δηά (πογείογο Ε}}] 
δον πὸ ϑγπορ  5ιϑ᾽ Ὠδλισγδῦνς μδὲ δεβϑυπηοὰ ᾿ς 
γεβϑοηΐ ἴοσῃη. Τὸ [8 ἰΐ πΙΔΥ Ὀε δα ἀρὰ {πὶ 
τ, Μαιδον᾽δ Ὠαγσγαῖϊνε οὗ [6 ουθηΐβ οὗ ἴῃς 

ΟΑΥ [Ο]ον ίης τὰς ϑυρΡοΥ ςοηίδίηθ οσουΓ- 
ΤΟΏσ65, 45 Βοος Ὠἰπιϑο} ῦ δά πεῖα, νοῦ σουϊὰ 
ῃοῖ δαᾶνε ἴδκοη ρἷδοθ οὔ ἴδ Ῥαϑοῖδὶ ϑδθθδίῃ, 
δηὰ νῇῆϊςῖ, (Ππογείογο, ἃ [νυνδὴ τυτίζεσ, ἔλπιὶ- 
|ἰ8γ υτἢ [ἢ 6 ἰλτν5 δηὰ εὐδίοπιδ οὗ 5 Ῥϑορὶς, 
οου!ά ποῖ δᾶγο βυρροϑθεά ἴο δᾶγνε ἴδίκοη ρἷδος 
οὔ 1Πδῖ ἀΔΥ. 
ΤΠδί Δη ΟἸτῸν οὐ ἴπ6 Ῥατί οὗ [6 τιον οὗ 

186 ἔουτι ἢ Οοϑρεῖ ἰ5 δ] 8 }}}7 ἱπηρτοῦδθϊο, νν1]], 
ψὸ {π|5ῖ, ἀρρδασ ἰὴ ἴπ6 οουγϑε οὗ ἴδε [0]- 
ἰοννίπς τοπλαγκβ. Βυῖ τ}}5 ν»7]}}} θὲ Ὀεπὶ βῃοννῃ 
ἰἔννε ἴση ΠΌΤ [Π6 τ ϊΠπο8565 ἴο ἴῃς ἔλοῖβ οὗ 
νος ΤΕΥ ὈΘΑΥ ἰοσ ΠἸΟΙΥ ; δηὰ ὑσχοσθοά δἵἱ 
οὔςὸ ἴο ἴῃς οοπεοϊἀεγαίίοη οὗ ἴπδ ρῥτίποεῖραὶ 
αυσϑίίοη : ΠΑΙΛΟΙΥ, νγδ8 ἴδε ΟΔΥ οὗ οὖν 1 ογ Β 
ἌἽτυςϊδχίοη (16 τη ογ ἴἢ6 1 ε(ἢ Νί53δη---ἰῆς 
ἀδΔΥ οἡ νης τς Ῥαϑοπδὶ [,δπὶῦ νγᾶ5 5]21η--- 
ΟΥ̓ ἴΠ6 ἀΔΥ οὗ ΠΟΙ οοηγνοσδίίοη ψἢϊο [0]- 
Ἰοννεά ἢ 

ΤΒε ῥγεροπάοσγαδαπος οὗ οὐάθηςς 96 θη15 ἐ6- 
οἰ δα γ ἴῃ ἕδλνουν οὗ ἴπε ἴΌσΩΟΓ ϑυρροπί(ίοη, 
ὙΠ ἢ 15 (παϊ νυν οι ἀρροαῦα ἴο Ὀ6 ἱτηρ δα ἴῃ 
τὰς παιτδῖίνε οὗ δῖ, οῆη. Αρατί ἔγοιῃ [6 
1ο5ΕΠἸΟΩΥ οὗ ἴῃ. Βνδηρο σὲ Πΐἰπι56] , [Π6 [0]- 
ἰονίης Ἑσοηϑίἀογαϊοῃϑ ΤΔΥ 6 ὑγροά ἴῃ ἕδυουσ 
οὗ 1815 Ὠγροιδβίϑ :- 

:, ΤῊς ἰδλῆσυαζε οὗ 88. Ῥαὺυ] (1 (ον. νυ. 7) 
ϑυρροβϑία, ἴο 547 ἴδε ᾿οδϑῖ, ἃ5 (ΠῸ τηοεῖ πᾶ- 
ἴυγΔ] ἰηϊογργοίδεοη, [π4ἴ [ἢ ΑΡροβίὶο γεραγάθά, 
Ὠοῖ ἴδς 1,131 ϑύυρρεγ, ουϊ [6 [) ολἢ οὗ ΟΠ γίϑε, 
458 ἴη6 δηθίγρε οὗ ἴπε Ῥαϑβοθδὶ δδςοσίβος, δηδ 
(δες φοιτεβροπάεπος οὗ ἴγρε δπὰ δηείγρε 
σουἹὰ δὲ ᾿ποοιρ]οῖο υη655 ἴΠ6 βλοτῆςς οὗ 
(δες Ἀεάρομηον ἴοοκς ρἷδος αδἱ [πὸ πη οὔ 
νυ ἢ ς ἢ δἴοης τἴηδλι οὗ πὸ Ῥαϑοδδὶ 1, πιὸ οουϊὰ 
Ἰεχα!γ Ὀε οἴδετεά. Απά νδεη νυν] 851. Ραυ}}5 ἐχ-- 
ῬΓεβϑίοη, “ (ἢ γε ΟἿὟ ῬΆΘΒΟΥΟΓ, ἢ ψ͵ὸὶ6 σΟΙΏΡΑΓΟ 
[Π6 ἰδησυᾶσε οἵ 8ι1. [οδη, 5. οσίης πον ἴδ 6 
Ῥεεςερῖ οὗ ἴπς Ὧὖν ἢ ἴο ἴῃς Ῥα5» 
οἶδὶ υἱςξ!πι --- “4 Ὀοης οὗ πὶ 51:3]}} ηοῖ ὃς 
Ὀτγοκοη"--τὰϑ ἤ]Β] 16 ἴῃ 186 ρεγβοη οὗ (ἴθ 
αν ΟἿ," γα οδὴ ΒΑΓΟΪ ἀουδὲ (μαι 8ι:. Ῥδὺὶ! 
δύοριοα (Ππλΐ δοοουπὶ οὗ [πῸ πιο, ἃ5 ννο} ἃς 

51. ΜΑΤΤΉΕΝ.. ΧΧΥΙ. 

(ῆς οἰἴδον οἰγουτηπίδησοι, οὗ οὔῦ 1 οτὐϊἷπᾷ Δ» 
δίοῦ ὙΜὶςΒ ννῶ8 τοοεϊνοά ἰῃ {6 ὑτμηπίὶνο 
Οδυγοῖι, δὰ τυρϊο ἢ ;δ5 δδεγιναγάς (ἰδ ΠΓ ΠΥ 
οπιδούίεὰ ἴῃ τὺυὺ72 ιῦπς ἐπ ἴῃ6 Οοϑρεὶ οὗ δῖ. 
]οθη. Τῆς ΥῪΕΙΥ͂ ἀπιδίρυ Ὑ οἵ (πα εκ] ϊοῦ 
Οὐοϑβρεῖβ, δῃά [με ἱπιροβδβι δ: Ὑ ἐμαὶ βυιοῖ 88 
ορίηιοη, ἰξ εττοηθοῦβ, οουϊὰ παν Ὀδοη 5ι- 
ξεϑίεά ὃγ {Ποτὰ, δἰπιοδῖ ῃδοοβοιἰδίος (δα 
Ῥοβίοη (παι ἰξ ννδβ τῇς ρϑπεσγαὶ δε ϊεῖ οὗ 
ἤγϑε (ἢ γϑίίδηβ, δηὰ ἰἃ οουϊὰ ἤδνο Ὀδοοπιδ 
ἘἸΡ ΡΘΕ ὯΟ οἵδε στουηὰ ἴμδη ἐμαὶ οὗ 18 
τοι 

2. ΤὭς (οι ΠΟΥ οὗ ἴπα ολυὶν Ἐδίμεῖβ ͵5 ἴο 
(ἢς 88πης οεθεςί. [υξη Μαγίγγ, ἀἴοσ ροϊπίίην 
ουϊ ἴδε τεϑεσηδίδηςς Ὀεΐνγθεη τς 5ριηκϊηρ οὗ 
186 δἰοοά οὗ ἴπ6 Ῥαβοδαὶ [,δπιῦ, δηὰ 186 β;οά- 
ἀΐης οἔουγ 1, οτὰ δ ἰοοά, δἀἀς, “ ΕΟΥ οὐ ἴδε ΟΔΥ 
οἵ τὰς Ῥάβϑουεῦ γὲ ἴοοϊκ Ηἰπι, δηὰ οὐ ἴπε ἀδύ 
οὗ {86 Ῥάξβουοσς γε Ἵσγυςϊβοά Ηἰπι" --πποτὰ 5 
δ ς ἢ ΔΙῸ ἱπι6} Πρ] ὶς ἰἦ τε 90 
(Πς ηἰρῶς οὗ ουὖὖῦ 1, οτ Β ρεῖγαγαὶ ἴο βανα 
τῆς Ἄςομηεησειηθης οὗ ἰῃ6 ΟΥ̓ οὐ τϑεδ ἰῃς 
ῬΆΒΒΟΥΘΙ νγδϑβ βἰδίη, δυΐϊ νυ ἢ «δεῖν εἰ ζῃὶ 

ΔΡργθδοηδβίοη ἴοοῖς ρίδοσθ. [σγϑηφὺβ ΒροΆΚκ5 δὲ}}} 
τοῦθ ρῥ]αἰπὶΥ: “ Μοθεβ ψγνῶβ ποῖ ὶ οὗ 
[Π6 ἀδΥ οὗ ἰΒς Ῥαδβείοη οὗ ἴῃς 1 οτγά, δυζ ἔοεο- 

ΒΠΠς (6 Ῥαβδβουοσ." 9 
“Τῆς ῬΆΞΒΟΥΟΣ τ;κΞ5 ΔοσοιΏρ 5ηδ οἵ 
ἀδγ οὗ υπ]εανοηοά Ὀγοβά, οὐ τυ ϊέοῖ ΟΔΥ 
δὰ οοπηπιδληδεά ὑμᾶς {πὸ ἰαταῦ βδῃουϊὰ Ὀε αἰδίπ 
δῖ ουδηϊηρ. δ ΟἸολεπ οὗ Αἰοχδπάγ '5 6δι}}} 

ΒΡΘΆΚ5 85 
δὲ πο ἢ ΟὨγίδὶ δυβογοά, δς ἀὰ ποῖ δαὶ ἴῃς 
Ἰεχαὶ Ῥαββονεσ, ἴοσ Ης νᾶδ Ηἰπιβοῖ ἴ[Π6 Ἀδδϑ- 
ΟΥ̓́ΟΣ νοῦ μδὰ ὕδοη ἑοτείοϊά, δὰ τυϑοῖ τ;Ὧ8 
ΔΟςΓοΙ ] Ἰ3Π6ἀ δ ἴ[Πε ἀρροϊηϊοὰ ἀΔγ.᾽7 

1. ΤΒε ῥγαςῖοε οἵ ἴδε Αυδτηϊοάοςίπιδη, ἢ 
15 106 Ἑσπλγδςοῖον οδη ὃ δδβοοσίδιποα, νυνὶ] ἤιγ. 
ὨΪ5ἢ} τυ ςἢ ἱπιροτγίδης ονὐϊάοπος ἰῃ ἰῃς Οδ86. 
ΤῊ9. ῥγδοῖίος, υυβαΐουεσ ἢ ὃ6, οδὴ Ὀε πιοαεῖ 
ΟἸΘΑΓΙΥ ἰγασθὰ ὑρ ἴο Αροδβίο]!ς ἔπηεβ, δηὰ ἴο 
(Π6 ρΡοΐβοη οὗ οὔδ οὗ ἴδε οπίεοῦ Αροϑίῖεβ.0 Τῆς 
᾿ΙηΚ6 ἴη ἴῃς οἰδίπ ἃγε 30 ἔδει, 88 ἴο πιᾶκο δῆ 
οἰτοῦ ἰῃ ἴ!ς ἰγϊοη δἰπγοδῖ ἱπηρο5510]6. 
νη ἃ σεηίυγ ἔγοηι ἴῃς ἀελῃ οἵ 51, [οδῃ, 
ἘΘΙΣΕΤΆ Βίβῆορ οἵ Ερδεβϑυβ, δοίης [Βοῦ 
δἰχιγ-ῆνς Ὑϑᾶγβ ἃδ6, οΧ ὥρροδὶβ ἴο 
τδδὲ Αροκβίίε, σβο δὰ με μνηεα τὰς δΆτης 

" Ὅῃ Τοδη χυΐὶὶ, 28, 
3 Τοῆη χίχ, ς 
Σ᾽ ἜΒ[α!. ο. Ἐτγρῆ. ς. 111. 
4 Αἀν. Ηδφτ. ἵν. 23. 

δ. Αἀν. 7υάξορ, ς. 8. 
4 Ἐταστι. δρυὰ “ζγοι. ῬαβοΝ ᾿ Ὁ. 14, Εά, 

Ὠϊπάον. ᾿ Ἰυἱὰ, 



5Ὶ,. ΜΑΤΤΊΗΕΝ. ΧΧΟΥΙ. 

εἴν, 85 παυϊηρ οὐδεγνοα (δες 1:41} ἀδλγῪ 846- 
ςογάϊης ἴο ἴῃς Οὐοβρεοὶ: δηά (δὲ ἱηΐογναὶ 
Ὀεΐννοεη ἴδε Αροβῖὶε δηὰ [ἢς νυυἱίηθββ 15 ἢ)]οὰ 
ὉΡ ΟΥ̓ οης ςοπηεοςηρ ἸἰΚ ---- [ἢ6 Ὑδη Ύ Ὁ] 6 
ῬΟΙΥΟΔΥΡ Εἰπλδοὶε, [με ἀϊδοίρὶς οὗ 81, [οδη ἂπὰ 
«(ἴς ῥχεοερίοσ οὗ ᾿σεθξιυϑ, ο, 85 νγε}}] 45 
Ῥοϊγογαῖεβ, [Ἔβείβεβ ἴο [158 οὔβογυδῆςς οἵ ἰῆῃς 
βο ουκξίοῃ. ὍΝΠΙΙ ἃ ἰτγδάϊίοη δὸ ννε}} δὺ-" 
(Ὠεηεοδίοα 45 {818, 11 'β ΒΟΆΓΟΟΙΥ͂ ροβϑιῦ]ς ἴο 
ἀουδι [δῖ (ἢς ἀΔΥ τεοορηΐϑοά ἴῃ ἴδε Οιιδτῖο- 
ἀεοοϊπιδῃ Ἰος ἃ58 [δὲ οὗ [6 δανίουτ᾽5 
ὙΓΔ5 16 οὔ ᾿Βΐοἢ Ηε δείυδι}γ βιϊδογοα, 

ΤΒῖ5 Ὀγηρβ υ5 ἴο (με αϊδρυϊεά αυεδίοη, 
νμδῖ ναβ ἴἢς (Αυδτζοάἀεοϊηδη ῥγαςῖςο, δηά 
τ βδί ἀδγ οὗ ἴΠ6 πηοηΐἢ ἀϊά ἰξ τεοοζηῖθο 85 ἐπαῖ 
οὗ Ομγίϑι᾽β ἀεαῖ Ὑπὸ τνοσγάβ οὗ Ευδοδὶυβ 
ΟὨ (88 Ροϊηΐ ἃγα 5 ης Π} οἷδαγ: “ ΤῈ 
Οδυγοδος οἵ ᾿Αϑἰδ," ἢς 54γ5, “ ὑγοΐοδδίηρ ἴο ὃ6 
ξυϊάοαὰ ΌΥ δὴ οδι ον ἰγδάϊοη, ᾿πουραξ (πδὲ 
ΠΟΥ οὐξαϊ ἴο οὔϑετνε ἴῃς 141} ἀΔΥ οὗ [ἰἢς 
τοοῃ, δὲ [ἢ6 βοάϑοῃ οὗ ἴῃς ἔρασεϊ οἵ [ἂς 
ϑανίου τ βΒ Ῥάββουοσ ; θείην ἴα ΟΥ̓ οὐ τοὶ 
γμρ  τδο ΨΈΓΟ οοϊηπιληδοα ἴο δ {πε απ : 
Βοϊάϊηρν τα 1 νγὰβ διεζίηρς ὈΥ 4}} πιεδῃς ἴο 
ἰεστηϊηδίς (ἢς ἀλγ5 οὗ ἔλϑεηρ οὐ ἴπδί ἀδγΥ, οἡ 
ΨΥ δίθοοοσ ἀδΥ οὗἉ {Π6 τυθεὶς [ἴ της Βάρρθη 
ἴο [2]}. 2 ὌΠ ιε οοττοςΐ ἰπεγργείδθοη οὗ [115 
Ραβϑϑᾶρε ὑπἀοιυδίοαϊγ 15 (μαἴ ἴπδδ6 σΒυγοδ 65 δἱ 
(ἢ ϑδεάβοῃ οὗ [6 Ῥάϑθουοσ οὐβοσυοὰ ἴπ6 141} 
ΑΔΥ 85 (αὶ οὗ τὰς Οτυςβχίοη, Κεοορίηρ ᾿ὸ 85 ἃ 
ἴλϑὶ ὑπη{}} [ῃς δοῖιι8] Βουγ οὗ (ἢς 1, οταδβ ἀεδίι, 
Ὀυΐ (οττηϊπαίίης [ἢ πὶ δ {παῖ ἤουσ, δά 
σοποϊυάίϊην ν»ἱἱῖ (ὃς ἔρδεϊ οἵ ἴῃς (οσηπιιηίοῃ, 
ἰπ σοππηοτηογαίοη οὗ ἴῃς ψοσὶς οὗ τοἀθιηρα 
ΠΟΥ δοοοιρ ἰϑῆθα, Τῆς οὈβοσυδηςοβ οὗ ἴΠ6 
ἄδγ, ἴβοη, Ὀοχε ἃ δίσὶςϊ δηλ ΡΥ ἴο ἴποβθ6 οὗ [Π6 
]εν βῃ Ῥδβθουοσ, πε ἀθδί οὗὁἩἨἁ (ἢγιοῖ θείην 
[Π6 ΔΕ γρε οἵ ἴῃς δδοσίδοε οὗ ἴδ Ἰαπηδ, νυ ἢ] 16 

1 Ἑυρονίυ5, “ Ἡ. Ἐ.ἢ ν. 24. 
3 ες ΗἩεΐζεῖϊς, “ Ηἰςε, οὗ (ουμποῖϊδς,᾽ νοΐ. ἱ. 

402, Επρ. Ττ, ὍΤδε ψοτάς οὗ Ευβοῦδὶυϑ ἀγα : τῆς 
“Ασίας ἁπάσης αἱ παροικίαι, ὡς ἂν ἐκ παραδόσεωτ 

αἰοτέρας, σελήνης τὴν τεσσαρεσκαιδεκάτην 
οντο δεῖν ἐπὶ τῆς τοῦ σωτηρίου πάσχα ἑορτῆς 

παραφυλάττειν, ἐν ἦ θύειν τὸ πρόβατον "Ιουδαίοις 
προηγορεύετο, ὧς δέον Ἐἐκπαντὸς κατὰ ταύτην, 
ὁποίᾳ δ᾽ ἂν ἡμέρᾳ τῆς ἑβδομάδος περιτνυγχάνοι, τὰς 
τῶν ἀσιτιῶν ἐπιλύσεις ποιεῖσθαι. (“ Ἡ. ΕΒ. ν. 23.) 
ΤΩς Τυὐυδίηρσεοη οὐἱοβ δπὰ {πεῖν [Ὁ] Ογασθ, 85 ἰ5 
ὍὉ11] Κπονῃ, ρὶνο ἃ αἰβετεπὶ ἱπιεσργοίδι οι ἴο 
15 Ῥαββᾶρε, δὰ δπάδδνοιυς ἴο τσγϑϑὶ ἰξ ἰηΐο ἃ 
οοπίγδάϊςοη οὗ 5... 7ομπ᾽5 σοεροῖ, ἰῃ ογάεσ ἴο 
ὅῃεν [δὲ [ἢ Ἰδίίεῦ ᾿νοσῖς οουἹά ποῖ ἢδλνε Ὀδθῃ 
τυτιτθη ὈΥ ἴ6 ΑΡροβίὶθ, ῇοξ Ὡδίηθ 1 ὈδδΓΚ. 
Βαὶ {μεῖς ἱπίεσργεϊδιίίοη τῦ.}} Βασὰν βἰδηὰ (ἢς 
ἰεςί οὗ ΤΆΣ ΩΓ οὐ σεάθοῦ, Τῆς Ἰ᾿Ἰνοχὰβ ἐπὶ τῆς 
τοῦ σωτηρίου πάσχα ἑορτῆς ᾿σαποοῖ τηοδῃ ἃς Ὦτ. 
Βανι άϑου ἰσγαπείαίος, ““αἱ (ἢς {δϑίϊνα] οἵ (ῃς 
ἐπαφροθὸ οὗ βαϊναίίοη,, ἴ,6. οἵ (86 [Δεῖ ϑυρρες; 
υἵ, 2 [Π6 Ῥγεροβί ἴοι σοααυΐγος τς ἴο σοηάσσ, 
“ὁ τῇς οσοκείου οὗ ἴῃς ἔεδςὶ οὗ ἴῃς ϑανίουτ᾽ 5 
ῬΆβθΟνοσ,᾽" 1.6, ου ἴδε {εβίϊναὶ ἀδν οὗ [886 Ῥδβοῖδὶ 
σπεεῖς, ΤΠ ννοζὰ πάσχα ταεβης, ποὶ ἴῃ6 ἀδγ οὗ 
ἴδς [,Δεὶ ϑυρρεσ, Ὀαὶ (86 0] 6 ρδβομαὶ βθάϑοῃ, 

(86 ἔδασε νοῦ [0] οννεὰ νγὰβ ἃ σουησηθιηογᾶ- 
[ἰοη οὗ ἴδ γοἀεπιρίοῃ οὗ τῃδηκιηά, 45 ἴῃ 6 
εὐ ϊϑὴ Ῥαβοῖαὶ ΘΌΡΡΕΟΙ ςομηπιοπιογαΐοα ἴΠ6 
ἀοἰϊνογαηοα οὗ {μοὶ ἡδίου ἔγοπι ἴδε Ὀθοηάδρο 
οὗ Εργρί. [.ἴ νναβ ἰπ σοπηδοῖίίζοη ἢ ἃ 
δβοιηθννῆδί δ] ΟΣ δίδρο οὗ ἴ6 Ο υπατιοἀδοϊμηδη 
ΠΟΠΙΓΟΥΕΙ͂ΞΥ, ἴθδη παῖ δότε σεοογάθα ὈΥ͂ 
Ευδεοῦϊι5, δας 4 σϑιγλσκαῦϊες ἰοσ ΠΠΟΩΥ͂ ἴο 
1π6 ρῥγίγηιτἶνς Ὀο]ϊε ννὰβ ρίνθη ΌὉΥ Αρο]]ηδσῖβ, 
Βίδῃορ οὗ ΗΙογαρο 8, ννῦο ταιδὲ ἢοΐ ὈῈ σὲ- 
ξατάεά ἀντὶ 16 ᾿ΓυΝίησοη οΣ 1.5) 45 δὴ δάνο- 
οαἴο οὗ 6 δνεβίοσῃ ῥγοίίοα ἀραϊηϑδί ἢἷ5 
Αϑιδς Ὀὑγοίῆσγεη, Ὀυΐϊ σδίμοσ 48 ἢί)βοὶ ἃ 
Αυδτιοάεοϊπιδη σοηϊεηάι!ηρ ἀζαϊηδί Δη ὀρβοῦσε 
δηα Ρεγπᾶρ8 δογείϊίοδὶ Ὀοάγ, ψἤοβο ὑγδοῖίος 
ἀϊβεγεὰ ἔγομι ἴῃς Εδδίοσῃ 45 τῦὲ}] 85 ἔγοτῃ ἴΠ6 
νεείεσῃ τυΐϊε. ΟΥ̓ ἴδε ψοσκ οἵ Αροϊ!ϊπαγὶβ 
ἴνο ἔγαρτηθηῖβ ᾶνθ Ὀδθῃ Ὀγοϑεγυθά, ἴῃ οἷς οὗ 
ὙΠ ς ἢ Πα ΒΑΥ8, “ ΠΟΤΕ ἈΓΘ 506 ΡΕΓΒΟΙΒ ΠΟ, 
τῆγουρῆ ἱζποσζδηοθ, σγαὶϑα σοηϊεηξοηβ δρουῖ 
(Π686 τπίηχϑ, μανίην [2|1|6ὴ ἰηΐο 4 ραγάοηδθϊθ 
ΕἸΤΟΥ ; Ὁ ᾿ρῃοόγάαηος ἀο068 ηοΐ δάπιξ οὗ ὈίάτηῃΘ, 
δυζ ποοάϑ ἰηείγυςτίοη. Απὰ {ΠΟΥ 54Υ [πδῖ ΟἹ 
()6 τφῖῃ, [86 1 οτὰ δἷς (6 απ νυνἱῖ Ηἰς 
ἀϊδοίρ]ο8, δηὰ Ἡ ᾿πηβο]ῖ διιογοὰ οἡ ἴπῸ στοαὶ 
ἀδὺ οὗ υπη]εανθηθὰ Ὀγοδὰ; δηά {ΠΟῪ ἱπίεγργοί 
Μαῖίδενν 88 βαγίηρς [ἢ]15 δοοοσγάϊηρ ἴο (δεὶγ 
Δρργομοηβίοη: ὙΠ ΘΓ ἰΐ ἀρροδσβ ἴπλὲ ΠΟΙ 
ὨοζοΟΩ 15 δὲ νατίδηοα Ψ  ἴδς ἰανν; δηάὰ (ἢ 
Οοβροεῖβ βθο ἴο ἴπόπὶ ἴο ὃς αἱ ναγίδῃςθ. ἴῃ 
[Π6 ΟἴΠΟΥ ἔγαριιθηῖ ἢς δᾶγ9, “ὙΠΕ 141 15 [06 
ἴγυο Ῥδββουοὺῦ οἵ ἴδε 1 ογὰ, (δὲ στεδὶ ϑαςῆςς, 
{Π6 δοὴ οὗ Οοά, ννβο ννα8 θουρά ἴῃ ἴῃς ρμἷδοθ 
οἵ ἴῃ6 ἰαπιδ. .. ψ»ῆο νγ»ὰβ ρἱεγοθὰ ἴἢ Ηἱἰβ 
ΠΟΙΥ δἰάθ, νῇο ρουγεά ουΐ ἔτοπι Ηἰς δἰάδ (ἢς 
ἴνο Ρυγγιηρ δίγοδιη8 --- υγαΐοῦ δηᾶ ὑἱοοά, 
σογὰ δηὰ βρίγι; δηά ψῆο ννὰβ ὈυτΙοα οὐ ἴδε 
ΑΥ οὗ ἴῃς Ῥαββουεῦ, ἴδε δίοπε Ὀείηρ ρμίδοοά 

ἃ3 8 τηδηϊΐεςὶ οὶ [ἢ Ξυὐδεσαεπὶ ἴδῃ οὗ 
Εσυβεῦτυ5 ἰῃ ἴῃ 6 5δτὴ6 σμδρῖογ τὸν κατὰ Ἢ τας 
γηστειῶν, Απὰ ἴπ6 Τυδιησοη ἱπιοσρτείδοῃ, 
Ὀοβι 65 ἰ(5 νἱοοηςς ἴο ἴῃς Οτοεῖκ, ἱηνοῖνος [6 
ἱπογοάϊ0]6 Ξαρροβίτοη [δαὶ ἴμ6 Αϑπίἰδῖῖς σσοῃος 
τεττηϊδιεά (Πδῖς δος οὐ [6 εἰσὶ οὗ ἴΠ6 1 ογὰ 
[,Α581 ἐὼν ἢ ἡϑ; δηἃ οομητηδηςοα ἃ 5868490ῃ οὗ ἔδ65. 
εἶν!) σὰ [ὃς ἐνοηϊηρ Ργοοεάϊην Ηἰ5 (τοὶ. 
ἄχίου, ϑοιὴς νδὶυδὉ]6 τοιηδεῖϑ οἡ (μ6 αυεδίοι 
111 Ὀς ἑουπῃὰ ἴῃ δὴ δζίϊοἷς Ὁ Ῥσοίεββοσ ΜΙ]Π]σαα 
ἱῃ ἴῃ “ ΟΟὨ ΟΡΟΓΑΙΥ Εσονίεν,᾽ νοἱ, νἱ, Ὁ. 101. 

8. ὅες Ηείεϊε, 1. ς. Ρ. 2311. Τῆς ψνοτάβ “ΤΏετα 
τε ἱδεγείοσγε βοῆς ρεγξοῃϑβ ᾽ (εἰσὶ τοίνυν οἿ σΔῃ 
Παγάϊγ Ὀς υϑεὰ ἰο ἱπάϊολίε ἴΐ6 σοὶ οὗ ἴῃς 
οὨυγοθο5 οὗ [6 ψτεῦ 5 οὐ Ῥγονίπος - ΠΟΥ 
ὨΔΙΌΓΑΙΥ Ροΐηϊ ἴο ἃ 5:14]} δῃᾶ ππϊπηροτίδηϊ βοςῖ ; 
δῃά μδὰ Αρο]ἑιπαγὶβ δἀορίεά ἴδε ΝΥ ἐβίεσῃ ὑσδο- 
ἴσος, 6 ψουϊὰ Ὠαγάϊγ μαναὰ Ἰαϊὰ βῖσεββ οὐ ἰδ6 
141} ἀδγ οὗ ἴΠ τροηῖῃ, τ δὶς τνα9 ποῖ οὐβεσνεὰ 
Ὁγ [86 ΝΥ εβίοταηι σμυσο 65, ΑἹ ἴΠπ6 βαπησ τως, ἱξ 
Βῃουϊὰ Ὅς οὈδεγνεά, ἴπαὶ Ὦσ. ΜιΠγαη, ἰῃ ἴῃς 
Δ [οἷα δῦονε χείοιτοά ἴο, ἢᾶαφ ἴσο ϑοπὶὸ 
ἀουδὲ οὨ ἴῃς Πγροίμεβὶβ οὗ ΝΥ δίζεὶ δηὰ ΗἩξεΐεϊα, 
ἴμαἴ ΑΡΟΙ]Π πατῖς 15 τσ δραϊηθὶ ΕΡϊοπὶϊς 
Βεγοῖῖοβ. ΤΠ 5 αὐεπίίοι, ὨουγΟνΟΣ, 8 οὗ τιϊΏΟΣ 
ἐταρογίδῃςθ, 
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οἡ Η!5 βερυϊοῖγο." Ὄμαβε ἔπνο ἔγαρτηεηίς 216 
πηρογίδηϊ, 45 δῃενίης Ὡοΐ ΟὨΪ [δὲ δὲ ἴῃς 
Ὅπης ᾿νῆδη ΠΟΥ͂ ψεγα νυυτιτῖοη (ἀδουῖ Α.Ὁ. 170) 
[πΠ6 ΟΠυγοῖὺ ἴῃ ροηοσγαὶ δοςορίοα δῖ. [ομηΐβ 
δοςουηΐ οὗ {πὸ ἀδγ οὗ ουτ 1 ογὰ ἀοδιῃ, Ὀυΐ 
αἶ5ο ἴῃδὶ ἴῃς οἴδος Οοβρεῖβ (ἴον 81. Μαῖῃεν 
ΠΑΤΤΔΙΪν 15 ἰἀθητῖς 8] τυ ἴἢοϑς οὗ 81. Μαγκ 
δηά δ[. {ὑκ6) ἅγο, νβθη ΣΙΣΒΕΥ ἰηϊογρσγείεά, 
ὙΠ 6 5565 Οἡ [δ 58 Π|6 5146. 

4. Το ἀδΥ οἵ Ῥοηϊεοςοβὶ τνᾶ8 ἴῃς ΠΑΊΘἢ ΔΎ, 
τεοκοηθά ἤοτ “16 τοῖτον δῆοῦ ἴῃ 84Ὁ- 
Ὀα(ἢ : 2.2. τ ἔς ϑϑοοηὰ δ οὗὨ ἴδε ἔδαϑί, 
11:6 ἀΔΥ ζΟ]]οὐνίηρς {πε Ῥδϑοῇῃδὶ ϑαδθαί (1 ον. 
ΧΧΙΪ, τς; ςἔ. Πευΐ, χνὶ. 9). Ηδξηςε τ νουϊὰ 
[211] οἡ ἴπε βαπη ἀδύὺ οὗ (6 ᾿ψεεῖς στ τῆς 
βεςοπά ἀδγ οὗ ἴῃς Ῥαδβομδὶ εαϑὶ, Βυῖΐ ἴῃ ἀδΥ 
οἵ Ρεηϊεςοϑῖ, 85 15 ϑῃοεννῃ ΟΥ̓ [Π6 ΤΊΔΠΠΟΥ οὗ 118 
οὈϑογνδηςο ἰὴ (6 ΟΠγϑιίδη ΟΠΌΓΟΝ, τηυβί, οἡ 
τῆς γρᾶσ οὗ οὖσ 1 ,οτά δβ ἀδδῖῃ, ἤάνο [3]]Θὴ οἢ ἃ 
ϑυηᾶδλγ. Ηδρηςο ἴδε ϑεοοπά δὺ οὗ ἴπε 49» 
οδδὶ ἐδασὶ 450 ἔθ]] οἡ ἃ διπάδυ, δηὰ ἴῃς ἔσγξί 
ΤΑΥ͂ τῆς Ῥάβομδὶ ϑαῦθαϊῃ, οἡ ἃ ϑαϊυγάλγ, οοἰη- 
οἰαϊηρ ψῖῖ τὰς νέο κῖγ δϑαῦθαῖῃ. [ 30, ἴ6 
βίλγιης οὗ τῆς Ῥδϑοῇδὶ ἰδ οὐ ἴδε ῥγονίουβ 
δνθηΐης ἴοοῖς ρἷδος οὐ ἔστ δυ, ἴμῈ ἀδὺ οὗ οὐγ 

οτγὰνδ Ἄετυς!χίοη.3 
ς. Τῆς πλιταῖίνε οἵ ἴῃς ϑυῃοριίϑίβ ἴβεὶ 

Ἄσοηΐδ!πβ τυ οδ ἰηάϊτοςϊ ονϊάθηςα ἴο βῆον (δαΐ 
{Πς Οχτυςἤχίοῃ οου]ά ποῖ δᾶνο τά κϑὴ ρἷδοθ ου 
(Π6 τς οἱ Νίβδβη, Τἢ]5 ἀδΥ ννᾶ5 οὐβογνθά 45 
α ϑαῦδθαίῃ (οΥ ννᾶϑ [56] «816 (Ὡς ϑαδθαίῃ, 
1,ονϊξ. χχὶϊϊ ΣἹ, 15), ἴῃ νὶοἢ πο τ δηηοῦ οὗ 
ψοσΚ τῆς 6 ἄοηθ, ὀχοερί [δ6 Ὀγοραγαϊίοη 
οἵ πες ἴοοά ;8 δηὰ ἴῃς Μ|5ΠηΔ Θχρ διης 
[18 Ἰπ)υποίοη ΟΥ̓ {π6 σοπαπηοηΐ [δὲ τ τ} 15 
βίηρ)Ἤς Ἄχοορίοη, νυν πδίουοσ ννᾶϑ ἰογυϊάθη οἡ 
Δῃ τ μοχὰ δ δ ἐνυνηρς νν8 ἰουθί θη οὐ (815 
ἴραϑι ἀδ 4. Ατποης ἴδὸ ψοσκϑ ἴἢ8 ἴοΓ- 
διά ἄφη, ΡΉΠΟ ΟΧΡΓΟΞΘΙΥ τηοηξοη8 υἀ!ςΐα] Ὀϊι5,- 
Π658:5 δηά ἴδυ5 [πε {012] δηὰ σοηπάεχηηδίίοη οὗ 
]εϑὺ8 οὐ βυιςῖ ἃ ΑΥ̓͂ ψου]ὰ δανε θδθθη δ ὃχ- 
Ῥγεβ5 υἹΟΪδοη οὗ {ΠῸ βδῃς ΠΥ οὗ ἴπῸ ϑαῦθαιῃ. 
Αῃηά δυρῃ ἰξ τνο ΒΌρροβθ [πδὶ τῆς δαϊγοὰ οὗ [6 
9 οσῖῦ68 δηὰ ῬΒΑγίδεεβ ἰουνασάβ οὐῦ ] οτγὰ τηϊρῆϊ 
να τηλάς {Βοπὴ Πρ ἴο σοχηης [ἢ 8 
ἰϑῃθβδύοη, ἴδετε 15, ἃ5 Μσγ' Οτσεϑνεὶ π85 οὔ- 

δ Ἑταρστη. δρυαὰ “ζὭγου. Ῥδϑοι.᾽ Οἱ, οῦί, 
“Ἀεὶ. ϑδοσ. ἱ. Ρ. 1όο. 

5 Ἐχοά, χίϊ. 16, ((, 1ονῖ, χχὶϊ!, 7; ΝΌΡ. 
χΧχυὶ. 18. 

8 ὅ6ς ϑοδίῖσεσς δρυὰ Πκοπίαπι, ἰϊ. 392, δυὰ 
ΠΟΙΏΡΑΓΕ ποῖα οὐ 1, οΥϊῖ. Χχὶ. Σ Στὰ ἵῃσ ἰδ 
ἴῃς ϑαρ αι ἰς ἴΠ6 ραϑοῖαὶ 540 ἃ [δαὶ 
186 “5δενϑθὴ ϑαῦθδίβ ᾽ τθδῃ βευθῃ 66 5, 

4 Βεηγοῖ, ς. ν᾿ ὶ 2. ((, ΒΙςεὶς, “ Βεἰϊιτᾶρς;,᾽ 
. 121. 
ἡ: δικάζειν. “Ὧδε Μίρτ. ΑῬταβδ,᾽ ἱ. Ὁ. 100. 
Ου [ἃς Ῥγδοῖῖίος οὗ ἴῃε Κασαῖϊεος οἵ, Ἐοξοηπ ες 
Οἡ ΨΕΙδ6 17. [νας [6 σεέπεγαϊ ορίηΐοη οὗ ἴῃς 
Ἑδίηοῖς ἰμδἱ ΟΟΥ Τοτὰ αἷς ἴῃς Ῥαϑβϑονοσ Ὀείοσα 
ἴῃ Ἰεραὶ τἶπ|6. 866 Μα]δοπεῖυς, ᾿. 354. 

ΑΒ τεραγὰς ἴῃς 800 υἱοϊδλοη οὗ ν΄. 
Ἡδὰ ποῖ ΟἸ σίξῖ δ5 σητοῦ ρονεῦ ἴο δηςἰοὶραῖς (Π δ 
Ῥαβδθοῦοῦ ὉΥ ἃ ἀδὺ 865 Ἠσζεϊκίδῃ ἴο ροδίροῃς ἱἰϊ 

51. ΜΑΤΊΤΗΕΡΨΥ. ΧΧΥΙ. 

ΒοΙτοῦῖ, ὯΟ σϑᾶϑοη Ὑδίουοσ ἴο βϑυύροθο (ῇς 
8816 πηοῖίνο ἴῃ [6 ς856 οὗ [Π6 ἔπνο πιαϊοίδοϊοσβξ 
νγῆοῸ σοῖο οτυςϊβεὰ νι ΗΪπ. Οτ ἃ ἰαῖεσ 
οὐσοδϑίοη ἴδ6 ἱπίεηάδά ἐοχοουΐοη οὗ δῖ. Ρεῖοεγ 
γνᾺ 5 θΡΒΥ ΣΟΥ Ἡετοὰ Ἀξήρρα {ΠῚ αἴοσ τς 
Ῥαββουογ; ὅ ἴι 18 45 ἀϊβίςυϊξ ἴο δυρροβϑο 
ταὶ τῆς Βοἰϊοϑὶ Οδὺ οὗ {πε ἴδαϑδ σου]ὰ ἢανὸ 
θοδῃ 5εϊοοϊοα ἴογ ἴῃς οχοουθοη οὗ ἔτο οἵ - 
ἀἰπαγγ τηδλἹοίδλοϊοσβ. ὙΠ6 5ᾶπιῈ σεαβοηίηρ ν01}]} 
ΔΡΡΙΥ ἴο οἴδεσ δοἰβ ρογίοσηιθα οὔ ἴῃς 58πὶ6 
ἀλγ---[6 ῥγοροσγαίίου οὗ ἴῃς βρίοεβ ἴὉΣ 6π|- 
Ὀαϊηγίηρ τῃ6 1 οτάδβ ὈΟΑΥ͂ ; 8 Γεπιοναὶ το πὶ 
ἴῆς. οἴοβ85 δηά δυγίδ]"----4}} οὗ της που]Ἱὰ 
οοπῖο ὑπάοὺ ἴΠ6 οἶ258 οὗ ΒΟγΥ}]] 6 οσκ5, ΠΙΟΝ 
σοῖο ἵογθιάάθη οὐ ἴ6 Ῥάαβοῖδὶ ϑαρῦδι ἢ 85 
ὙὙ6}1 28 οὔ [86 ΟΥ̓ ΠΑΓΎ τνθοκγ ϑαθυδιῃ. 5 

6. ΟἸΠοΓ οὐϊάεηςς ἴο (ἢ6 8ᾶπὶῈ οῇδοϊ ΠΊΔΥῪ 
δὲ γαϊπεγοὰ ἔγοπι ἴπῸ βδαπῆας ΟοβρεῖϊβΊ ΤῊΘ 
εἰγουπιδίδηςε παῖ [υάλ8 οὐίδποὰ ἃ Ὀδηὰ οὗ 
τήθη ἔσοπι [6 εἰϊεῖ ῥγοϑίβ ἀπά οἰ ογβ:" ΠΑΥ, 
τῆλ βδοιὴς οἵ ἴῃς οἰϊοῖῦ ῥγοϑίβ δηὰ οἰ θῦβ [ἢδπ)- 
ϑεἶνεβ ΕΓ Ὀγαβοηΐ τνῆση ΟΌΓ 1 ΟΥ̓ νν85 ἀρρῃτε- 
μεηάεα, Ὁ φϑεῖηὴ5 ἱποοιρδῦδὶς τνϊξὶ [ἢ 6 σοὺ» 
Ῥοβιοη τὶ ἴῃ6 τοῖα ὈΟΩῪ οὗ (δε Ῥϑορὶθ 
ἍΤΕ εηφαροά οἡ {παΐ γΕΙῪ Ἔνεηΐηρ ἴῃ ΘΔ ην 
(ῆ6 Ῥαβδουθσ, Τῇ ἀρρεάσγῶηος οἡ ἴδε ἴο]- 
Ἰοννίηρς τηογηΐηρ οὗ δἰπηοη οὗἨ ΟὙγεπο “ ςοπιης 
ουΐ οὗ {πὸ σουθΈγ, 1 5 οί [δαΐ οὗ ἃ τῆδη το 
μβδὰ δδίθῃ ἢὶ5 Ῥαββϑουοῦ (ἢς ηἰσῃϊ Ὀεΐοτο ἰὴ 
]ογυβαίοση, Ὀυϊ ταΐποῦ (Πδΐ οὗ ὁπε ψῇο νγὰβ 
ὯΟΥ οηζετίηξς (Π6 ΟΕ ἴῃ ογάογ ἴο ραγίδκε οὗ 
(ῃ6 Ῥάϑϑοῦοῦ οὔ ἴδε Ὡρργοδοπίηρς δνοπίηρ. 
Οἴδοσ ἱπάϊςαοηβ οὗ ἴδε βδάτς Κη αν Ὀδοη 
πος οοά ἰῃ ἴῃς ΡΙδοθβ βογα ἔμ6Υ οσσυσ, (δες 
δῦονε οὔ ὑϑῖϑεβ 2, 17, 18.) 

ἡ. ΑΙ τῆς ἔους Ενδηρο ςῖβ ἃγὸ δρτοϑά ἴῃ 
Εχίηρ {ΠῈ ἀδΥ οὗ οὔχ 1 ογάβ ἀξαδῖῃ 85 [ῃδὶ οὗ 
106 Ῥχεραγαίίοῃ (παρασκευή); 13 ἀαηὰ τῆτες οὗ 
[Ποπ ἜΧΡΓΈΞΘΙΥ ἱπιϊπιδῖες (πδὶ ἴπ6 ἴογτη [85 
Γεΐεγθηςς ἴο ἃ ϑαῦθαιἢ 45 ζοοννίηρ [6 ἀδΥ 50 
(11. Βυΐξ ἴδμεπ δγίϑεβ (ῃ6 φιεβίοη, Ὁ μδὶ 
δαδθαϊῃ ἰ5 Πογα ἱπεηάἀεα ἢ [5 1ἴ ἴὴ6 ΟΥ̓ ΠΑΣῪ 
ὙΘΟΚΙΥ δαῦθαίι, οὐ (Π6 Ῥᾶϑοθδὶ δα αι, οὗ 
Ὀοί, βξυρροδίης ὈοΙἢ ἴο [21] οἡ [πε βδπὶῈ ἀδγ } 
5[, [9 8 πδιγδίτε 5668 ΟἰΘΑΓΙΥ ἴο Ροἰπί ἴο 
(ὃς ἰαϑὲ οὗ ἴἢδδὲ δυρροβίῆοῃηβ. Ηδ (ε}}5 υ 

ἴου ἃ τοοηΐῃ, δηὰ νὰ ποῖ Ηἰ δρρτοδοπίηρ 
ἀδαῖῆ 85 ροοὰ ἃ τστϑᾶβοῃ 858 ἴῃ "γαῖ οἵ ρυγίῆςδ- 
ἴοι ἱπ ἰἢς ῥεἰεϑὶς ἢ 

Νοίς ον 8.. [οβη. ἵκει. ᾿ 474, 379, 182. 
Οἱ ἴδε ὑνσόο ἀδγβ οἵ ἴπε Ἐ δ δῖῖναὶ), οὗ, Ιάοἷος, 

4Ἡδπάδυςἢ,᾽ 1. 513, ἀρυὰ Μέεγεσ. 
46 Αοἰϑ χὶϊ. 4. 
1 Μαῖϊ. χχυϊϊ, 58-6ο ; Γὐἶὸ χχὶ!, κ6. 
δ Ὶς πιᾶῦ Ὁ υτρεὰ ἴδαῖ (Π6 5εαϊϊηρ' οἵἨ [δς 

δίοῃα οὐ ἴῃ! ἀδΥ ἰοἸ]ονίηρ (Μαῖϊ. χχνὶϊ. 62-66) 
ὙὯ3 8 ΒΕ} 6 σΟΣς 8]5ο. Βαυΐ [ἢ15 γγὰ5 ρεῖ- 
ἴοττηοδ Υ ἘἈοιβᾶπ βοϊ ἀἶθβ (566 οἷ. χχυ[!. 
12-14), Ἐς ἴῃς οὐποῦ γοῦῖα ὉΤῈ ἜΧΡΙΟΒ5]Υ βαἱά 
ἴο δανα θδθῃ ἄοῃε ὉΥ [ενν5, 

9 Μαῖί. χχνὶ. 47. δ Τιζκο χχὶϊ. κ2. 
1 Ματῖὶ χν. 21; Γαΐ χχίϊὶ. 26. 
12 Μαῖξ, χχυὶϊ. 62; Μαιῖς χυ. 42 ; [λικς χχὶϊὶ, 

54; ]οὨη χῖχ. 14, 31. 

δῖος . χὮαμταν “πα το ππσ τὰπατιπαστα ςπΞὋῷᾷ.. .“.. ,΄,ῷὦῷῷςῷπτΞπ͵π.. 



, ΒΊ, ΜΑΤΊΗΒΝ. ΧΧΥΙ. 

(παῖ “τῆς ἀδγ οὔ ἰπαΐ ϑαθθαῖν νγᾶβ ἃ στεαῖ 
ἀΔγ 1} ἐ.ε. [δι ἴῃς ΘΑ ἢ [Ε}}] οἡ ἃ ὁδὺ νυ !ς ἢ, 
ἴογ οἴδον γεδϑοῃβ, νγυὰ8 ρτοαῖ, Ὁνδδῖ 15 τηραηΐ 
ὉΥ͂ ἃ σγεσὲ ἀκα} 15 5Βῃεσῃ ΟΥ̓ ἴΠ6 ΕὙΔΗρΟΙΙΞὶ ἴῃ 
ἃΠΟΙΒΕΓ Ρἷδοθ, ἤεσα ἢς οὗ τῆς ἰλβῖ ἀδ 
οἵ (6 Εδαδὶ οἵ ΤΑΡΟΓΏΔΟΪ65 458 “ἴῃς ρ»τοδῖ ἀδΥ 
οὗ 16 ἔοδοι; " δὴ Ὄχργεβϑϑίοη ὙΠ] ἢ ΤΑΥ͂ ὈἋ 
υγῖΠον "]υσιγαϊοα ἔτοσλ ἔδῈ ΠΧ Χ ἰγδηβίδίουβ 
οὗὨ 5ἰδὴ (1. 13), ετο ἴῃ νογάβ ΠΡΌ ἐξ Ὁ 
(πὰ οὖσ νεγβϑίοῃ “ Ἵοδι]ηρ οὗ Δ5βθη 165) ἃ.Ὲ 
τοηογοὰ ΌΥ ἡμέραν μεγάλην. Α σγεαὶ 447 
{πὺ5 ἈρΡΡϑᾶσβ ἴο ὃὈς εαιιϊναϊεηί ἴο ἃ ἀΔΥ͂ οὗ ΠΟΙΥ͂ 
ςοηγνοοσδίίοη, δυο ἃ8 ψογὰ τὴς ἤγϑιὶ δηὰ ἰδϑὶ 
ἀδγ8 οὗ ἴδε ἔεδϑῖβ οὗ (ἢς Ραβϑονοῦ δηὰ οὗ Ρεβη- 
τοςοβὶ :8 ἀηὰ [6 τηοβίὶ πδίυγαϊ ἱπίεσργοίδίίοη 
οὗ ]οδη χίχ. 11, 15 ἴο βιρροβδε ἴπδὲ ἴῃς σγθαΐ 
ΑΑΥ ἴμογα βροΐθη οὗ 8 [Ὡς ἀδὺ οἵ ΠΟΙΥ σοη- 
γοσδίίοη δἱ ἴδε δορί πηϊηρ οὗ ἴῃς Ῥαβοῆαὶ τες κ, 
νι ΒΙ ἢ ἴῃ [δὶ γεᾶγ παρρεπεά ἴο οοἰηςίάς ψΠᾺ 
[πε ττϑοκὶγ ϑαῦθαῖι οὗ ἴδε ϑουθπί ἀἀΥ. Αοὁ- 
οοτγάϊης ἴο [ἢϊ5 νἱενν (ἢ ψοσχὰ παρασκευή ὈΥ͂ 
1156} 5665 ἴο ἢδνδ ἃ Ὁσ] τοίεγοηοο ἴο ἴῃς 
ΘΕ ΚΙ ϑαδθδιῃ Ο]]ονίηρ, [βου ἢ [ἢ 6 Ξλπ 
αὖ (δῖ ϑδθαῖἢ νγὰβ8 ἱπεγεδβεά οἡ ἴΠ6 ῥγοβϑοπί 
οοοξϑίοη Υ͂ 115 οοἰπείάδησε ἢ ἃ στεδῖ ΟδΔΥ͂ 
αὖ (Πὸ ἔδασι. Βυϊΐ Ὀοίοτε νὰ δοςορί [ἢ)15 ἱπίογ- 
ῥτεϊδίίη, ἱξ τὶ] 6 ὨδΟΟΘΘΑΤῪ ἴο ἐχδηληθ ἴῃς 
ἴνο οἴδμογ 865 ἴῃ ψΒ]ςἢ 51, ]οἢ ἢ υι865 [πὸ 
ΒΑΘ Ὁ ΠΑΠΕΤ; ςἢ. χίχ. 14, ἰη ψῃϊοῖ ἰΐ 
Οὐου5 45 ραγί οὗ [6 Ἄχργεβϑίοῃ παρασκευὴ τοῦ 
πάσχα, δῃὰ «εἶ. χὶχ. 42, ἴῃ τ] οἢ ἰξ 15 ολ] δὰ 
ἡ παρασκευὴ τῶν Ἰουδαίων, ΛΒ τερατα 5 [86 
ἼτάωΝ οὗ {πε86 Ῥάββαξεβ ννῈ ΤΊΔΥ͂ σειηάγις παῖ, 
δἰ ουρὴ τὸ πάσχα ἰῃ Ἑςοπποσοη τὶ 5υς ἢ 
γογὰβ 45 θύειν ΟΓΥ φαγεῖν σΔ ΒΑΓΟΪΥ Τλδδῃ 8ηγ- 
«ἰϊρς δυῖ [6 Ῥαβοθδὶ [μαπηὺ ;" γεῖ τσῆθη ἰξ 18 

ἃ58 ἃ ποῖα οὗ {{π|6ὸ ἴἰ 5 ηοΐ Ἑςοηῃῇποά ἴο 
(ἢς 5ἰηργίε ἀΑΥ οὐ Μασ ἢ τῆς Δι Ὁ τγᾶβ δαΐθῃ, 
δυΐϊ πιϊχδςϊ θ6 εχίοηάδά ἴο 16 ψῇο]6 ρογοὰ οὗ 
(δὸ ξεαςι, ΤῊΪΐδ 15 πιδηϊοδὶ ἔγοπι ἴῃς ἰδηρσυλρε 
οὗ 8:1. [οδπ ἢ. 23, ἐν τῷ πάσχα, ἐν τῇ ἑορτῇ, 
δηὰ ΤΏΟΤΟ ἔγοσι ἴῃαΐ οὗ δῖ. {λ0κὸ χχίΐϊ. ΩΣ, 
ἡ ἑορτὴ τῶν ἀζύμων ἢ λεγομένη πάσχα. (8εε 
Αἰϑὸ [οϑορῆυβ, ὁ Αὐς.᾽ χυη. 11, 2, τῶν ἀζύμων 
τῆς ἑορτῆς ἀγομένης ἣν πάσχα καλοῦμεν.) ὍΤΒε 

ἡ παρασκενὴ τοῦ πάσχα ΤΩΔΥ ἴδι18 ΓΔΙΓΙΥ 
υπάογδίοοά 845 τηθδηΐϊης [6 ῬΓΟΡΑΓΔΓΊΟη ἀδΥ͂ 

οὗ ἴδ Ῥάβοδαὶ ᾿νεςκ, ἐ. 6. [86 ΟΔΥ Ργοσοάϊην 

1 ἢν μεγάλη ἡ ἡμέρα ἐκείνον τοῦ σαββάτον 
(οἢ. υρίομειν ΤΕς Α. Ὗ.. 511ὈΡῚῪ τοηάοσβ, ζῥαΖ 
«φαὐδαίᾷ αν τύας α ἀέρὰ ἄγ,  ὨϊΟΝ ἄοα5 ποῖ ρίνε 
ἴῃς Ἔχδοῖ τηθδηΐηρ οἵ ἴΠς οτίρίπαὶ,. Ὅλο ορ πεῖ 
Οτεδῖ ἰ ποὶ δρρ!οὰ ἴο ἰῃς ϑδῦθδι ᾿ἴ56]{, Ὀαὶ ἴο 

16 ϑαδθδί οὗ [δῖ τυεεῖς, [ἢ ἰἰἶκο ΤΊ ΔΉΠΟΥ στὸ 
ΤΑΔΥ ἰηίετργεῖ ἡ παρασκενὴ τῶν Ἰουδαίων, δῃ 
Εχργεϑβίοη τνῃϊς ἢ τ ρ ἢ ΥΟΤῪ ΠαιΌΓΑΙΥ Ὀδ. υϑοὰ 
ΕΥ̓ 8η Ενδηρο σι Ἡτιτηρ δ ΕΡμδϑυ8β ὉΓ Οξη- 
116 Ομ γιβδηβ, ἀπιοης μοῦ ἴ[ἢ6 [οννδι 584Ὁ- 
Ὀαῖῃ δηά 1ΐβ ργοραγσγαίΐοη σγεσε ποῖ οὐβεσνϑά. 
ἐν.--- ἴοη8 τδῦ, ἴπθη, ὉὈ6 ἰηἰοτργεῖοά 
ἴῃ ΘΠΕΓΕ ὨΔΙΤΏΟΩΥ τ] 81. Μαγκβ παρασκευή, 
ὅ ἐστι προσάββατον, ἀπὰ “1 8.1. ΓυΚο᾿Β καὶ 
ἡμέρα ἦν παρασκευή, καὶ σάββατον ἐπέφωσκε. 

υὐ ΠΟ ἴἴ τῊΔῪ ες ἀπο (Πδὲ ἴῃς Ῥτο- 
Ῥαγδίοη ὈΔΥ βροίοη οὗ ἴῃ 4}} ἔβε Οὐβρεΐβ [δά ἃ 
ῬΓΙΏΔΙΥ τείογθοηςς ἴο ἴ)6 τ ΕΚΙΥ, γαῖ οσ [ἤδη ἴο 
ἴηὴ6 Ῥάβοθαὶ ϑαρδαῖῆ, δηὰ ὄνθὴ τηδλὲ ἴπὸ τπνογὰ 
παρασκευή ΤΑΔΥ Ὁς ἰγαπδἰδίο, ἃ8 ΨΥ ἸΕ56 6 δηά 
οΟἴδουβ πηδι πἴδιη, 45 δ. ἀςηοίίηρσ [ἢ 6 δἰχίἢ 
ἀδΥ͂ οὗ (δς τψεεῖ---ῆς ΕΣ ΔΥ.---δυςἢ ἃ [ΓΔΏ518- 
τίοη ΤΟΙ ΪΥ (6115 ἀρδϊηδβῖ, γαῖποῦ [δὴ ἴῃ ἕδνουγ 
οὗ, [86 ἀγχυμπιεηΐ ἰξ ἰ5 ᾿πιοηάοα ἴο 5υρροτγῖ. 
Ἐογ ἴδε βυρροβιοη ἰΠδἴ [ῃῆς Ενδηρο  δῖβ δρ6- 
εἰβεά πε ἀΔΥ οἵ οὖν [μοτγὰ β ἀδδίῃ δἰ πρὶ 88 
Ῥγίάαγ, τα] 165 τηδὶ [815 νγὰβ8 ἴῃς αἰπιληριυ!δηϊην 
οδαγδοῖον οὗ ἴῃς ἀδγ, [δὲ 1 δὰ ὩῸ ῬΓΌΡΕΣ 
δλυυθαιίςδὶ σπαγαςίοσ οὗ 5 ονση, Ὀυϊ νγᾶ8 δ ΡΥ 
Κηονῃ 88 ἴῃο βἰχί ἀδΥ οὗἁ [ἢ6 τυεοκ, (Π6 ῥΡτὲ- 
Ραγαϊΐοῃ ἔἕογ τῇς ϑδθθαί ἔο]οσσης. [ἢ τπδῖ 
ς836, Ββονψενεσ, ἱ οουϊὰ ΒαγαΪγ πᾶνα Ὀθεη, 885 
ἊΝ Ἰεβο ογβ ἀγγυπιοηΐ τεαυΐγοβ, [ἢ6 τ Ν΄βδῃ, 
ἩΏΙΟΝ Μ͵Δ5 1056} Κορί 245 ἃ ϑαδῦδι, Ὀυϊ [6 
τ4ἴἢ, τ Βα Βανίης ἢο ϑυςῖὶ οδαγαςῖίεσ, πιὶρ 
Ὀ6 δ τλν τς 85 ΠΟΙ ΐπρ πιοτὸ [ἤδη ἃ ργεραγαᾶ- 
το ἔος ἴὴ6 ϑαῦδιἢ ἕο] οί. ΤῈ ψΠοὶς 
πλτταῖϊνα πη 0}165 ἴπδί [Π6 ΟΑΥ νγᾶβ ποῖ πλοῦ 
: ΕτΔΥ͂, δῖ Ἢ πάτον Ηρα νέαι 80 ἔδσ ἃ 
τε ῥγοζεύις, ἴηδς ποῖ ΟΠΙΥ ςου]Ἱὰ ῥγεραγδίίυη 
ἔμ. ἢ οὐ ἰΐ ἴοσ ἰἢς ἕαθθαΝι Ὀυϊ δνοῃ 

Ῥυδ]ὶς Ἔχοοιυξοηϑβ ἰοοῖὶς ρἷδος προ ἰδ; δηά [86 
ἀοδὶσπδίίοη οὗ ἴὴ6 ΟΔΥ ΞἰΠΡΙΥ 45 παρασκενή 
ΟΥ προσάββατον 56Ε18 ἴο 00 ἴῃς σοηο]ὺ- 
βίου ἴο ἢ ἢ [86 σοηογαὶ παγτδῖνο ροϊηΐβ. 

νι (δἷ5 ποΐϊς ἴπε ἰαῖϊε Ποδη Μδηβοὶ Ὀσγουρῆς 
Ἦϊ5 σοῦ οὐ 81. Μαιίμονβ Οοβροὶ ἴο ἃ οἷοβε, 
ΒΠΟΥΕΥ Ὀοίοσα ἢἰ8 ἀθαῖῆ. Τῆς Τοχρ]εἴίοη ἀ6- 
γοϊνεά ρου (δε οὐἀϊΐοτ, 80 15 αοῃις τοβροῃϑῖῦ]ς 
ἴογ ἴῃ ποῖοβ ου ἰἢς ἰαϑδὲ ἔνψο επαρίουβ, δῃηᾶ ἴοσ 
ἴς ΟΟἸΩΙΏΘΏΪΔΤΥ οὐ δῖ, Μασιε5 (ορεῖ, ὙΠϊςὰ 
δὰ δε υπάοτίακοη ΌὉΥ ἴτε ΠὨεδῃ, 

16 ἀδΥ οὐ ψῃίςοι ἴῃς ϑαρρδι ἴῃ ἰδ δῖ γεαῦ Παρ" 
Ρεπαὰ ἴο (4]]. 2. Τοδὰ νἱὶ. 57. 

8 1.ονἱί, χχὶ ἰ, 7 8, 45» 46. 

4 866 Οσϑνεὶ,, “ Ὀἰβϑοσιδι οῃβ,᾽ ἰἰδ, 120. 

Ἰ6Ὁ 



51. ΜΑΤΤΗΕΝ,, ΧΧΥΙ͂Ι. 

, κα ὦ δωμγέραί: 66 ζξε ἶ αἷξείά, 6πὰ ἔφ ἐγᾷα «ῤῥωζάνε ἐ 

ν᾿ λ 78 ῈΝ τἢς πιογηίηρ νγ8 οοπης 
φ “7811 τῆε οδίεξ ρῥγίεδιβ ἀπά ἐρατν 

εἰάειβ οὗ τῆς ρεορὶς ἴοοκ οἼομπδβοὶ 66. 
ἀραίηϑβε [εβϑὺ5 ἴο ρυζ Ηἰπὶ το ἀφατῇ : 7108 18. 

170 [ν. :.Ἅ 

ΓΟΗΑΡΤΈΕΚ ΧΧΥΠ. 

1: Ολνέεί ἐξ ἀεζοεγεα ὀομναῖ ἐο δύλαζε. 3 
ἐαπρείά ἀύμσεῦ τὸ Ῥίίαίκ, αὐρεορῖς 
ἀξ τοῦ, 24 τυοαλείά ἀξ λαμπάς: 26 απα 
ἐροτείά δαγαδόδας. “290 Οἀγέρί ἐς ἐγοιυρεαὶ 
το λον, 4. ορμοβεά, 40. γευϊζοωΐ, το 

38 ς 

ΟΗΑΡ, ΧΧΥΙΠ].--τ , 2. ΘΕΜΙΝΕΒῪ ΤῸ 
ΡΠ,ΑΤΕ. 

1. δεν ἐδὲ "ποσπεΐης εὐαᾶς εον6.}] ΤΉς Ἐἰπ|ὸ 
δ τηλτκοὰ Ὑ] ἢ στοδὲ ὑτεςϊϑίοη ΌΥ 581. 
Μαῖίϊμενν δπὰ ὈΥ δῖ. Μαγκ. Ὑπὸ πιοτηΐης 
ἤοτο τηθδπ5 ἴδε ΠΟῸΓΣ οὗ βυηγίϑα. 8.1, Μαγὶς ἢλ5 
“ἐ φἰΥΓλίρῃΌνΑΥ 8 ἴῃς τηοτγηΐηρ :᾿ (δῖ ἰ5, ἱπιπιθ- 
ἀἰδίεϊυ δῆ ἰε ϑεςοηὰ Ἴοοςκεςτγονίης, ἤθη 
τῆς ηἰ ἢ -πιθείηρ ἰη {πὲ τεβίάδηςο οὗ Οδίδρίδϑ 
ὕὈτοκο υΡ. ΤῊ 5 15 4 Ὡς οὗ οοπϑίἜγϑΌ ]6 'τὰ- 

ς6. ΤΊΉς οαγ οί ποὺν δὲ τυ βὶολ ἴῃ 6 84ῃ- 
οἀγίτῃ σου] ΒοΙὰ «Α ἰεχδὶ πιθεϊίηρ, ἐβροςί δ! 

ἴῃ σΔΡΙΔ] οαϑε5, νγδβ δῖ βυηγίϑο. [ἴῃ ἴῃς ἰγδοίϊδῖο 
οη ἴδ6 δῆκ μοσφος τ Ε ΠΩΣ βἰδίεβ 86 τμ 
“1 σΔΡΙΔ] “8565 ἀ]ςἰΔ] ργοοεοάϊηρβ πλυϑὶ 
ςοπάυςιεἀ ἀπά ἰεγπιϊηαῖθά ΟΥ̓ ἀδΥ," Ὀεϊννεεη 
[δ Βουγ5 οὗ [Π6 πιογηϊηρ δηὰ δυθηϊηρ 5ΔΟΣΊ ΓΟ. 
80 ὧδσ ἴδε Βίρσῇ ργίεϑίβ κερὶ νυ πίη 86 Ἰοῖίον 

οὗ [6 ἰατνν; Ὀυΐ τ ΔίοΥυου σπδγαοίοσ 6 89- 
δἷρπεὰ ἴο {Βε Ὀγενίουβ ργοςεθάϊηρβ ΒΥ πίῃ, 
δηά ἴο ἴποβε οὗ [5 σουης!! ἰη [ἢ6 τηογηϊηρ, 
δποῖδον ἰδ οὗ δαυδ] ἱπηιροτίδῃος ῬΔ3 ΠΟΥ 
υἱοϊδίοἃ. [πὸ σαρὶϊ8] οδϑες ϑοηΐοπος οὗ Ἷοῃ- 
ἀειηπδίοη οουἹὰ ποῖ Ὀ6 'γ ργτοπουηοσορά 
οὐ ἴῃς ἀδΥ οὗ ἴῃς ἰτ4]. [{ (ἢς ηἰρῆξς ὑγο- 
Τεεσϊηρβ ΕΙΟ ΤΠΘΓΟΙΥ ῬΓΟΪΙ ΠΛ ΠΑΓῪ ἴο ἃ ἔοστηδὶ 
{γἴ], (ΠΟΥ του] μᾶνο ὯΟ γνδ]! ἀν : 1 ἔοττηδὶ, 
{ΠΕΥ γέσὰ ἡρ:0 ἤπεοίο ᾿ἰἸεξαὶ. [τ πεῖ μεν οᾶϑα 
ὙΔ5 ἴῃς ἰανν οὐϑεγυθὰ :ἢ χείδγσοπος ἴο ἴδ6 
ϑεςοηά οουηςΐ. Αςοοταάϊηρ ἴο Ηροῦτενν οοπι- 
Ρυϊδίίοη οἵ {{π|ς, ἴἴ νγᾶ58 πο] ἃ οἡ [ῃς δας ἀΔγ. 
ΑἹ δοςοιῃρ] οποὰ Ηρῦτγεν Ὠἰϊσιοτγίδη, πδί 
δηχίουβ ἴο Ἰἰσῃίθη τἢς σμάγχε ἀραὶπϑὶ 15 
σου ΟΎΠΊΘΏ ἰη ρόποσγαὶ, δι σ δυῖοβ 86 116 γα] 
Ρτεοίρίϊλὔοῃ οὗ [6 στψΒοὶς ἰὴ ἴο τῆς 
Ἰηῆυεηοςς οὗ (διδρίιδδ δὰ δὶ8 οἰ ολζιοβ, 80 
Ὀεϊοηροά ἴο ἴδ6 οὗ ἴ[)6 ϑδάάυςεεβ, 
ποίοτίουϑ ἴοσ ογυεῖΥ; δηάὰ ἢς Ποϊάβ [δὲ ἴὶ 
οουὰ ποῖ μᾶνε οσουττοα υπάεν ἃ ἐτδυηδὶ οὗ 
Ῥματίβεεβ. (δες ᾿εγεηδουγς,  Ηἰοἴοίγε ἂς 18 
Ῥαϊεβίης,᾽ Ρ.201.) Το οδη 6 πὸ ἀουδὶ 88 
ἴο ἴῃς σμδγαςίου οὗ [μδὶ ΠισΉ ὑγίεβί δηὰ οἵ μιἷ5 
Ῥιδάδορεϑοῦβ δηὰ διισοεββοσθ. ΤἬΏΟΥ ψεγὰ υπὶ- 
ὙΟΙΒΑΙΪΥ Βαῖοαά ῸΓ {πεὶγ σι Θ Υ, υχυτγ, ἀπά 
ἀττοξδηςο, ὑγαηά δά ὃγ ἴῃς ψε}} -Κηονσῃ ΡΟΡΌΪΑΓ 
δοηρ, ᾳυοϊο οπὶ {πε ΤὝαηυά ὈΥ Πεγεῦ- 
θΟΌΓΣΩ, Ῥ. 232, ἀπά ΌὈΥ Ἀρηδη, “ Απηἰεςξ τοί, 
Ρ. 5ο. 5811} (ες ῬΠΑτῖθθ65 οδηηοῖ ὃ6 ἐχετηριεά. 
Αἴ δῆ ΘΑ Υ ρεγίοα ἰῃ οὔγ 1, ογὰ β Πἰϑίουυ ΠΟΥ 
Ἰλὰ 8116 {ποιβεῖνεβ ἢ τ[ΠῸ Ηοτγοάϊΐδη 5βεου- 
ἰλγιδίβ ἴο οοσηραβα ἴπε ἀδδίῃ οὗ οὖν 1 οτὰ, δηΐ, 
πουχὰ οἵ οη [ἢ]8 οσσδϑίου δρϑςΐδ!ὶγ ἠδπιοὰ 
ΌὉγ ἴθ ενδηξο 55, δηὰ ὈΓΟΌΔΌΪ ποῖ ἰογπιΐην 
τς ΤΑΔΊ ΟΥ Ὺ ἴῃ (ἃς ϑδηῃοάγπη (8ε6 Κοίση, 
" Οὐβομιομῖς͵ [6δυ,᾽ Εἰ}. 1.53.), (ΠΟΥ Τεγδίη]γ ἀἰὰ 

ποῖ ο γἱοϊθπξς πιθᾶβυγοβ:; {ΠΕῪ ἅτε ἰπ- 
εἰυάεά ἴῃ δῖ, Μεαίδοννβ “Δ]}," δηὰ {βὲγ ἴοοῖ 
Δ δοῖϊνε ρασγί ἴῃ ἴδε ἰδίεσ ργοοδβοάϊηρε (βεα 
γοΓθα 62). ὍΠε ονὐδηρο] 5ἴ5, Ἰηἀθοά, ἀγὸ οᾶγο- 
ἔω!] τσγουχμουΐ ἴο ποῖος [δαί τς Βισἢ ῥγίοσδῖς 
ΜΕΈΓΕ δὺ Ὁγ {δεῖν υδυδὶ ορρομεηῖβ, 

αἰ εδε εὐ" ῥνίεσι: ἀπά οἰάεγε οΥ δε βεορίε. 
Οοπηρασίης [815 σἰαϊεηθηΐξ τ [Ππδὲ ἰῃ [Π6 

ἱπρ οδμδρίεσ, νεῦβεβ 57, 59, ὙῈ ΤΏΔΥ 
Ἰηΐεγ (δὲ (ἢ 84Π|6 Ρειϑοῦβ ΕΓ γεϑοης δ 
δοῖἢ τηοοϊίηρβ. ὙΏΟΤΟ τν45, [Ποτείοσο, πο ἠδοὰ 
ἴο ἰβ806 ἔγεϑῃ βυπηπηοη5 ῸΓΣ ἃ [ΌΣΤΏΔ] σουης]} ; 
ἃ διοσί δἀϊουγητηοηῖ ψοι]ὰ δυο, Τῆς ποῖδ 
ου οδΔΡ. ἱϊ. 4, 5 ἴῃς οἰδεῖ ῥυοβϑῖβ 85 
θείης Ὀγο δ ΌΪΥ ἴῃς πεδάς οὗ [ἢς {πνοηϊγ-ίουΓ 
οουζεο8. 80, ἴοο, ΕΣ ΖΒΟΠΟ δηὰ Οτί πηι, ἴ[,οχ. 
[τ 5, δοννενοσ, δ ὑγεβοηΐς δάπιτθα ἰῃαϊ {πὸ 
ἴεστη “ διε ργἹδϑίβ᾽" νν28 ΓΟΣΤΏΔΠῪ ἀρρ  ἰδὰ ἴο 41} 
νο δαὰ πο] (Π6 οβῆςο, ξοπιο οὗ νῆοτῃη ὑσοσα 
᾿ἰνης ἤθη [15 σους} νγὰ5 με], ἀπά νγόσα 
υῃάουδίθα! Ῥγεβεηί. “ΤῊ ἀϊη Ὁ οὗ τΠς 
οἷος νγὯϑ 80 τοδὶ ἰδὲ 1 οοηΐειτοά δὴ ἴῃ» 
ἀδ! Ὁ]ς οδαγαςῖοσ (εδαγαεῖεν ἱπάρίοδέϊ) οὐ ἴῈ5 
Ὀεᾶγοῦβ, 50 (δὶ ἤεη ἀϊβρίδοοὰ {ΠΕΥ τεϊλίποὰ 
ἃ δτεδὶ ρματί οὗ ἴπε στ ρηϊβ δηὰ ἀυῖε5 τ Ὡϊς ἢ 
δρρεσίδιποὰ ἴο ἴδς δεϊίίηρς πἰχι ὑγίοϑὶ." (δε6 
οδῖ, “"[υἀὐεηϊδυπι,, ἱ. 410; ΝΊΟΒΕΙΠδι5 οὐ 
. Μαῖϊ. ; δεδῦγεσ, " Ζειτ οβοδ δῖε, Ρ. 420, 

δηὰ Βεγεηθουγε, “. ς. Ρ. 231, ποῖε 1.) ὍδἊ 
ἤτεαυεηΐ οὔδηροδ οὗ δΒισὶ ὑγίοδῖβ ὑπάοσ (ῃς 
Ἀοπιδη ρουθγηοΥβ δὰ ποῖ τηδῖϊε 5 ΠΊΡΪῪ 
οὔ ΡοΟΪ ΓΔ] στουπάς; Ὀιυΐ δίηος ἴδε Ἔρροε: 
τοοηῖ οὗ Απη85, ἐ. 6. Αηδηΐλ5, Α.Ὁ. ό, Το- 
ἰαἰηοά ἃ οεγίδιῃ ὑγσγο-Ἔπλίῃεηςο ἴο (6 οηὰ οὗἉ ̓ ς 
16, τλοιη θοῦ οὗ ἢ]8 ορυϊεηῖ δπηὰ ἀπιδί[ου3 
ΤΑΣ Ρυγοδαϑοά {πεῖγ ποπιϊπδιίοη, [ἢ15 86- 
ουγίης, τῶηκ πὰ {Π|6, 816 χορ ΠῸμὰ 
ὉποΙοῦ5 ἀιτίο5. Νο |655 ἔβδη ἡ νὰ δἰ 
Ρτοϑῖς, Ὀεϊπνσεθη Α.Ὁ. 6 δηὰ Α.Ὁ. 6γ, Ὀεϊοηροὰ 
ἴο ἴ8ς ἔπ οὗ νυ ῖομ ΑΠηλ5 νγὰβ ἴδε Πεδά. 
Εἶνε στεσς ἢ15 οὐ 80η5. Α ὯὮ]] δοοουπὶ οὗ 
ἴδηι ἰ5 σίνθη ΟΥ̓ ϑοπῦτγοσ, Δ... δηὰ ἰπ ἔπ 
“διυάίεη υ. Κυκοη᾽ ἴον 1872, ἢ. 591, [ἢ 
δἀάϊθοη ἴο ἴῃοϑς σῆο ἴπυ5 ον Α}}}7 Ὀοτο πὸ 
Ἐ6ς, οἴδεῦα ὨρΑΓΪΥ σοπηδεοϊοά τῆ ἴδ στοδῖ 
ΡΥ ΞΕ ἕδη ]1ος5 ἀγὸ οδι δὰ οδϊοῖ ὑτοσῖβ, ᾿η ἴθ 6 
νας 5εη56 οὗ Βοϊάΐηρ ῥτε51}7 ταηκ, ὈΥ [086- 
Ρδυ8. (δεεὲ “Β. Ϊ. 1. 12, 8 6; ἵν, 3, ὃ 7; 
“11ῶ,.13.) [ἡ τὰς Αςῖς οὗ ἴδε ΑΡοβί[685, ἷν. 
6, [ΠΟΥ ἃγὸ ἀδβογ θὰ τῇογε οογτθοῖ 45 Ὀείην 
“οἔτθο Κιἰπάγεά οὗ [τς Ὠἰχῇ ὑτίεϑὶ," 

ἐοοξ εοιμ“ε. 81. Μαιϊίδεν υδβὲ5 [ἢ ὁχ- 
ῬΓεββίο ἔνα {{π|68; ἰξ Ινναγβ ἀεδηοῖεϑ ἃ ἔοστηδὶ 
οοηϑυϊαξίίοη. 8:. Μαγὶ μδ5 ἃ ἀϊβεγεηί ρῆγαϑε, 



γ. 2-.} 

2 Απὰ ψἤθη ἴ8εγ πδά δουῃά ἢΐπι, 
ἴθ εν ἰεἀ λέμε αὐσᾶυ, δηὰ ἀε]νεγεά Ὠΐπὶ 
ἴο Ῥοπδυβ ΡΙλίε τῆς ρονθῦποσ. 

5Τ. ΜΑΤΤΗΕΝ. ΧΧΥΙΙ!. 

4 ΦΎΠΕεΩ 7065, νἢϊοδ Πδά ὑε- 
τταγεά ἢἷπι, ννἤθη ἢς β8δὺν [δὶ ἢς νγδδ 
ςοηἀεπιηεά, τερεπῖεὰ Πίμηβε ς απά 

“ἐγηδο "ΟΥ̓ “Ῥγοραγε᾽» ἃ σοιῆξεϊ, οὐ 85. (ἢ 6 
ὙΤΟΓα ΣΩΔΥ͂ Ὀε ὈΓΟΡΕΙΙΥ τεηογεά, μο]ὰ ἃ οουποὶ!, 
Ὗνε τηυβὶ ςοΥΔ ΠΥ ὑπάοτοϊδπά (πδὲ (ἢ ΐ5 οου- 
δυϊϊλίίοη ΟΥ σουης} ννᾶ5 ἢε]ά δῆογ [ἢς οἷοβο 
οὗ ἴδε ῥγεοεάϊηρ τηδεϊίησ. ὙΠΕΥ δα πον ἴο 
ἀείοστηιηθ Βονν ἴῃς οοποϊυδίοη, ἴο ψΒΙΟἢ ΠΟΥ 
Πλὰ τίνα, ννᾶϑ ἴο θὲ ολγτεα ἱπῖο ῥσδοίοδὶ 
εϑεςῖ. ΤῊς Ῥγχεβίἀεπί οουϊὰ ποῖ ἴΠοη Ἰε ρα! γ 
Ῥτοῃοῦπος βεηΐθησο οὗ ἀφαίβ. [{ἰ 18 ουϊάθηϊ, 
ΤΟ Γθουοσ, [παὶ ἢς οου]ὰ ποῖ ἀο [ξ ουθῇ αἵ ἃ 
τοχζυΐαγ πλϑοῖηρ οἵ ἴῃς σουποῖ!. Αἴ δαὶ {ἰπηο, 
85 ΟΥΕἶἰο5 ἀγὸ ἢονν αὐτερα, [ἢ6 Ροννεσ οὗ ἱπῆϊοι- 
ἵπρ σαρί(δ] ρυῃιϑῃπιχεηΐ μαὰ Ὀοθη ἴἌκεη ἔστοτλ 
ἴδιο ϑδαῃβοάσχηῃ, Ὑποῖ μου τ ἷθ τγὰβ8 ἃ ὨΘΟΘΞΘΩΤΥ 
τευ οὗ τῆς τεάἀυςτίοη οὗ Ῥαϊεβίίης ἴο (ἢς 
βἰαλῖς οὗ ἃ ρυοόυϊποο οὗ [86 οιρίσε (Α.Ὁ. 7), οὕ 
οὗ ἃ ϑΡ 6018] δηδοηβηῖ, ψϑςῦ, δοςογάϊην ἴο 
16 Ταϊπιυά, νγὰ8 οηίοσοθα δϑουϊ ἔογγ γοδγβ 
Ὀείοσε ἴῃς 121} οὗ [εγυϑαϊθαι. Ὑνο οουγδεβ 
ἴγΟΓΟ 51}}} ορθὴ ἴο ἴῃε δδημπεοάσίηι; [ΠΟΥ σαϊρ 

πζουν [ογὰ ἴο ἴδε Ῥτοσυγδίογ 85 ἃ τιδὶθ- 
ΟΣ, [ὈΣΏΔΠΥ σοηγν!οϊεά ἴῃ τμοὶγ ον οουσῖ, 

δηὰ δὶς ῃἰπι ἴο σοηῆσῃῃ [ΠΕΙΣ βοηΐθησο : ΟἹ ΤΠΟΥ͂ 
τοῖρὲ οδαῦρο Ηΐμλ ψὶἢ ἃ Ὀτγεᾶςὶ οὐ Βοπιδη 
Ἰδνγ, βρϑο δ 45 ἰῃοϊκίηρ ἴο ἱπβυττοςοϊίοη δηά 
85 οἰαϊπιηρ' ΤΟΥ͂Δ] δυϊδοσ! 7. ὙΤΒεῖγ ἀρδηάοη- 
τηοηΐ οὗ [πὸ βγεῖ διίεγηδίνς ὑσγονυοβ πδῖ {ΠΟΥ 
ὍΓΕΤΕ ΠΥ ἀνγᾶσε ἴμαΐ τμεὶγ ργοσεθαϊηρβ ννεσε 
ἱεραὶ ; [ῸΓ πο Ἀοπιδῆ ζΟνΟΤΏΟΥ͂, ΟΕΤΔΙΠΙΥ ποῖ 
οὔο γῆ ἔξαγε [ΠΟΙ͂ ΘΩΠΙΠΥ͂ δηὰ οουτγίεα [ΠΟ 
4 Πδποο, του ά δπάνα ᾿οιιαϊθαὰ ἴο σοπῆστῃ ἃ 
Ἰεχαὶ ϑοπίθῃηςε οὐ ἃ τηδίζεσ ἰουςπίης ἴδ Ὧ8- 
[ἰοπδὶ τεϊρίοη. Ὑποῖγ δἀορὕοη οὗ [6 βεσοηά 
δἰϊογηδίϊννε ννδ5 ἃ οὐ πηϊηδὶ δεῖ, Κκποινίηρ, ἃ5 [ΠΟΥ 
ἀἰά, (Ὠδϊ 5Κ}}Πι} διίειηρίβ ἴο γίδια οἷιγ 1 ογὰ 
ἱηῖο ςο] ϑίοη ἢ (ἢ Ἀσοπιδλη ἰἂὰν μδὰ [δ 1]6. 
866 ποί65 Οὔ Οἷ. ΧΧΙΣ, 1. Ε [Ιἰ νὰ5 ἃ ΟοΟυγδο 
ἸΚοΙγ ἴο σευ ἴῃ τῃ6 ἀφδίἢ οὗ ἐμεὶγ ΘΠ ΠΥ. 
ΔΝ δῖονογ τηϊρης Ὀς ὃς ορίηϊοη οὗ ΡΙ]δίς 88 
ἴο ἴῃς ἴδοῖβ, Βα τυῶδβ ποῖ ἃ ζδη ψἢο νου] ά 
δἰεϊὰ δὴ οὔϑευγε ρῥσχονίποίδὶ δ ἴδ σίβι οἵ "5 
οὐστι ροϑβί[οη. 

ΤΒο φιυεπέοη τνβοσε [15 ϑεοοηα σου ης Ϊ νγᾶ5 
Βεϊὰ οδπποῖ Ὀε ἀεοἀεὰ ψ] ἢ οετίδιπῖγ. [1 
τοῖσι πᾶνὸ ὕδοη ἰη ἴΠ6 σουης}}-88}} τ᾿ η (πὸ 
(οπλρΐὶς, ο8}}|.ἀ Θαζί (“ Ἰοσυδβ τυγο οἰδοῖι5 
᾿ηἴεῦ πιοπΐδῃ ἀοηιι5 οἴ ΔΙ Υ ΌΣᾺ τυ ἸΘΓΌΣΙ ;} 866 
Κοίηι, Ρ. 351) δοίϑ 4), ψβόοσὸ δἰοῆς, δοοοσγὰ- 
ἴῃς ἴο οἷά ἴανν, βεηίθησε οὗ ἀφαῖῃ οουϊά ὃς 
Ῥτορουποεά, Βιυῖ (δὲ σουῃςῖ] πιεῖ, ποῖ ἴο 
οοσρ]οῖο ἃ ἰοραὶ ὑγοςσθθάϊης ΟΥ̓ ἃ ἰεχαὶ 8εη- 
ἴεηςς, Ὀυζ ἴο 56{{]6 ἃ ρίδη ΌΥ͂ τυ δῖοἢ (πο ἀθδῖμ 
οὗ 1ΒΕἸΣ ΘΠ ΘΙΥ ταὶ ξ Ὀὲ Δοοοιρ ]5ηεὰ. [{ 18, 
τπεγείοσρ, ργοῦδοὶα ἐμὲ ἴμ6 τηθεξηρ τνν48 Πε]ὰ 
οἰβετβεγε, εἰσ ἴῃ ἴῃς ρΡαΐδος οὗ (δία 
ὙἘΙΟΝ ρροᾶγβ ἴο ἢανε Ὀδδη ὙΕΓῪ Ὠρδατ, 1 ποῖ 
τη, ἰδ ῥῬτγοοϊηςῖβ οὗ ἴἢ6 Τοιρίε, οσ ἰὴ 1} 6 
πον οουτγῖ, ννὨϊοἢ δουΐῖ [ας Ἐπι6 Θθο τη 5, ἔΓΟΙΣ 
Π]οϑερῆι5, ἴο βαῦαὸ ὑδοὴ ΠΕΘΙΘΠΠΥ υ5οὰ, 

βιϊυαίς ουϊϑίάς (6 Ρῥγεοςοίηςίς; ΟΥ, 88 566Π15 
51}}} τηοσα Ῥγοῦδοϊθ, ἰἢ ἃ ὈΔΖΔΆΓ ΚΡΟΙ͂ΣΕ ἴο 
[δε ἔμ οὗ Αῃπᾶς, ὮΝ ψγὰ8 ὙΠ η (ἢ 6 
ουΐοῦ οουὐτὶ οὗ ἴῃς ΤεπρΙς (Κείπι, ἰἰϊ. 3ς 1), 
δηὰ, δοοογάϊηρ ἴο ἴῃς Ταϊπιυά, ννὰ5 οἴδῃ υϑοὰ 
ἴογ τηδοϊίηρβ οὗ ἴπ6 ϑαημοάγιμ. δυςὶ ἃ μἷδοθ 
σου] μᾶνὲ ἃ αν Πίηε88 ἴογ {6 ἰσδηβδο- 
Όοη; ἰξ ννῶϑβ 1 ιηθὰ ἔοσ ἀἰϑῃοησϑὶ ργδςιοθβ 
(ϑεε Ι)εγεηδουγρ, “Η. ΣΡ 467), νος, δὺς 
ἃ ἴον ἀδγβ ρῥγενυιουβὶυ, δὰ θθθῆ ὃχ δηὰ 
Ρυηίϑβεά Ὀγ οὖν μογά. ὙΒετε ἴδε “ Ὑἱρεῦ 858. 
Ἰη,5 οὗ ἴῃς ἔϑπ γ οὗ Ἡδηδη ἢ ἐ.ε. Αῃηδ5 (ἴδ 6 
γνογαβ οὗ [πδ ϑοηρ ποϊἰςοὰ αὔονθ) 'ψεγε μεασή, 
βυρεεβίίην [6 σουγϑοὸ ΒΟ ννᾶ8 δῖ οὔσς 
δαοριοά ἰῃ ἃ ἔ.}}} δαημοάσγιπ (81. Μαγκ χίν. 1). 

2. “54 «υδέλ ἐδὲν δαά δοιαὶ δῴρνμ.)] Ουγ 
Ιογτὰ μδὰ ὕεεῦ δοιηὰ ψβεη Ηδ νν»ᾶ5 ἢγεί 
διτ βία ( [οδὴ ΧΥΪ!. 12), Δηὰ ἤδη Ης ννλ8 βεηῖ 
ΌγΥ ΑππᾶϑΞ ἴο (δίδρμηβ ([1}οὁδη χυ δὶ. 24). Τα 
νγ8 006 5]ΠΡῚῪ ἴο δεσιγε ἴ86 ὑγϑοηοσ. Νοῦν 
Ἡς 15 θουπὰ ΠΊΟΓΘ ΟΥΤΩΔΙΪΥ, δηᾶ, δοοογάϊηρς ἴο 
οἷά τιδλάϊάοη, ἢ ἃ οογὰ τουημὰ Ηἰ5 πεςκ͵, ἰἢ 
ποῖ 45 ἃ βεηϊεηςοα οτἰσηδὶ (ΑΥΓΑΓ), γεῖ 88 
οπαῖο δὲ δβληάδα οὐοσῦ ἴο [86 Βοδποη ΚΟΥΘΟΤΠΟΓ 
οὔ ἃ οἰᾶῖξεο οὗ [Γ450Ώ. 

ἐδὲν ἰεά δίνει ἀ4υα7.}1 ὅεε ποῖς δ οπὰ οὗ 
εδδρίοσ. 
απ ἀεϊυεγεά δι. ΤῈ ψνοσζὰ 50 γοηδογοὰ 

Ὧλ8 ΘΏΘΓΩΔΙΙΥ ἃ τοθδηΐην. ἴη ἀεϊνοσίην 
Η!ηλ ΕἸ σοιηρ]εϊοα {πο δεῖ οὗ [υἀΔ5, οὗ τ Ποτὰ 
δι. Μαϊζῃενν δᾶγ8 ἴῃ ἴῃ6 πεχί σεῦβο (ποῖ 48 
Αὐϊπογϑοαὰ Μογβίοη, ΤΟ] ονίηρ ἴΠ6 ἰοχῇ. τος. 
“παραδούς, 85 ἰΐ, “ τῆο μαὰ γοά Ηἰπι,; 
Ὀυῖ)ὴ) ““Ὲο ννᾶ8 ἀε] ἱνοσίηρ οὐ Ὀεϊγαγίηρς Η ἰπὶ᾽ 
(ὁ παραδιδούς, εἴ. ΤΊΞςΝ, οὐ. 8), δ ΘΧΡΓΘΟΞ5ΙΟΏ 
ΔΡΡΑΓΟΠΕΥ οἤοβθη ἴο ἀδηοῖθ δὴ ἱηςοπηρίοϊο 
ἃςῖί. Ουτ ], οτά, βρεακίηρ οὗ ἴῃς Ῥγοεάθηις οὗ 
1ῃς ϑαηποασγίπι, 0865 [6 84π|6 γϑτὺ ( [οὔῃ χίχ. 
11); 580, ἴοο, ΡΙ[ΠΔὲο (]οἷη χυἱϊ!, 35). [{ νγὰ8 δη 
ἃςῖ οὗ ἰθοη, ἱίοη, δηὰ δ5 αϑδοϊίπρ 
ἴδ6 Ῥαύβοη οὗ {δεὶγ ἴσυς Κίην, οὗ (τοδϑοῃ. 
Νοῖε {6 υϑᾶζε οὗ ἴδε νογὰ παραδίδωμι - 
ἐγαάο; ἤθῆςς ἡγαάμον, ἰταϊῖοσ, 

έο . . . ἐδε γπογ., ϑ8ῖ Μαείϊιον [85 (ἢς 
Ε{{|6 οοπβίδηεὶΥ υϑεὰ ΕΥ̓͂ ]οϑερῆυδβ (ἡγεμών, ἴον 
ἐπίτροπος). Ῥιϊδίς μοῖα [π6 οθδος ἴδῃ γο δ Ὸ πὶ 
Α.ἢ. 26. ΤΊ νοτὰ Ροπῇῃυβ ἰ8 ἤοσγε οὔ δὰ ὮΝ 
οἰὰ Μϑ595. [{ ᾿ηαϊςλῖε5 ἴῃς τον δι ἢ ΡΙΪδίθ 
ἃ Ὡᾶπλ6 ΡτΟ ΔΌΪΥ ἀογνοὰ ἕγοπι ρέδωη, ἃ Ἶανο- 

110) Ὀεϊοηρεά, εἰἴμον ΕΥ̓͂ ἀδβοθπὶ οσ δάορί(ίου, 

8. “2 εη .].45..1] “ΤΈΘη τηλγκβ {πῸ εχδοῖ 
ἄπις; δὲ ἴῃς εἶοβε οὗ ἴδε ἰδϑὲ τηεεϊϊηρ οἵ ἴδε 
ϑδημοάγιπι, ΤῊΘ ὑἶδοα νγ88 ςοσίδίἱγ νη 
ἴδε Τοιρίο; 866 γεῦϑα 4, δὰ ἴῃς ποῖε ΟἹ [ΠῸ 
νοῦ “ἴοοῖς οουηθοὶ, γοῦβε 1ἱ.1Ἅ 

γεῤεκέεά ῥίνεαεῖ 1] ΟΥ̓́Ίλ6 ὕτο πογάβ πο ὶ 
᾿Ξ ας τεπάοτοὰ ὈΥ “ τορεηϊεὰ," 51. Μαί[μενν 
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Ῥγουρῃὲ ἀρδῖη 1ὴ6 ἘΠΙΓΥ ρίεςεβ οὗ 
ΒΙΪνογ ἴο πε ςἢιεῖ ῥυδβϑῖβ δηὰ 6] ἀδσβ, 

4 ϑαγίηρ, 1 πᾶνε βἰππεὰ ἱπ τῆλ 1 
ἢανε Ὀείγαγεά τῆς ἱπποςσθης δ]οοά, 
Απά {πεν 5414, δὲ ἐς ἐμαὲ το υϑὴὲ 
866 ἴδοι! ἐῤ ἐλαί. 

ς Απά δε ολϑῖ ἄονῃ τῆς ρίεςεϑ οὗ 

51. ΜΑΤΤΗΕΝ. ΧΧΥΙΙ. Ἰν. 4-7. 

Β νοῦ ἰπ τῆς τειηρὶς, “απά ἀερατγίεα, Κ Ασα α- 
Σο. 

δηὰ ψεπῖ ἀπά ἢδηρεά Ὠϊπιβ6]ξ, 
6 Αμπὰά ἂς «οΠὶεξ ρτγίεβίβ τοοῖς τῆς 

δῖ νοσ ρίεςαβ, ἀπά 5αἱά, [{ ἰ5. ποῖ ἰδννίι!} 
ἴογ ἴο Ρρυῖϊ τῃεπὶ ἱπῖο τῆς τγαδβαγυ, Ὀ6- 
σδιι86 ἰξ ἰ8 τὴς ρῆςς οὗ δἰοοά. 

7 Απά {πεγ ἴοοκ οουηβεῖ, δηά 

0.565 ἴῃδἴ τ ΒΙΓῺ ᾿ηἀἸςαῖοβ ἃ ομδηρο οὗ [δουρῆΐ 
ΟΥ ἔδεϊϊηρ, Ταῖμεῦ ἴδδη ἢ Τοροηΐδῃςο, 
(ΤῊὶβ ἀϊδεποοη 8458 θθθη φυεπτοηοά, δυζ [ἢς 
υϑᾶρὲ οἵ ἴ[ῇῆςΞ Νενγ Τοβίδιηεης 18 οἶθᾶσ δπὰ 
υηπ!οσ. Μετάνοια, ταῖτα ἰὴ ἴδε ΟἹἀ Τοκία- 
τηεηὶ (ΧΧῚ πὰ ΑροσσΥρμᾶ, Αἰνγαγ8 ἱπΊρ}} 65 
““ σΠΟΠΥΘΥΒΙΟη. ἢ τοῖον, “Ν. ΤΊ Οὐβαῖπ, 
Ῥ. 444.) ϑόοπῖε οὐ Πς8. δανε ἄγανγῃ ἔγοπι (15 
Εχργαϑβίοη ἴπε [2156 ἱπέδσσοηςς ἴπδὶ [6445 Βαά 
Ὡοῖ δδοη δοίυδίοα ΠΙΟΓΕΙΥ ὉΥ͂ ΕΥ̓] πηοίνοϑ ἴῃ 
Ὀθείταγίηρ οὖν 1 οτγὰ, Ὀυϊ (Πα δ παὰ ἐχροοϊοά 
Ηἰ5 ἀε]ινογδηος ΟΥἩ 8 Ὠἱνίης ἱπίοσγνεπίίοη. 
ΟἸΒοΣΒ, 1655 ὈΠΓΕΔΒΟΠΔΡΙΥ, Ὀυϊ ψουΐ ννατ- 
ταῦὶ ἔγομι ΗΟΪΥ ϑεσρίυγο, μΒοϊὰ ἴπδὶ ἣς χηϊρ Ὡς 
ἢδνα οουηϊεα ὩροΟῦ 8η δοηυ 2]. 

42-,ιο. ἈΕΈΜΟΒΒΕ ΑΝῸ ὨΕΑΤΗ͂ ΟΕ ἴ 0.8. 

4, 1δανεσίπηεά .., ῥαῦο δείγαγεά. ἘΔΙΠοΥ 
Ι εἰπποᾶ, ἰὼ [8641 1 Βοίταγοὰ (οΥ ἀεἰϊνεγοά 
ὉΡ) ααἰὲ111656 Ὀ]οοᾶ, ΕῸΓ [ἢ ᾿νοτὰ “ἱπηο» 
σεηΐ, ΟΥ̓́ »υ ]]685,᾽ δοο Μό8 τεδλὰ “ σης 
ἐουβ;" Ὀυΐ [05 πλ15565 [ἢ 5ρεςὶδὶ ροϊπὶ {πδῖ, ὈΥ 
Βὶ5 ἸηϑΕΓυτ Δ Π1Υ͵ [ἢ 6 Ρ}11685 δα Ὀδοη 518" 
ἡεςϊεά ἴο [Π6 ΡεΠΔΙ ΟΥ̓ ἴογ ρι, ὍὨε τεδάϊησς 
ὙΑ8 ὈΓΟΡΔΌΪΝ ἃ ρμ᾽οβϑ ὉῸΓ ἃ ϑοπηονγῆδί σῶσε 
τογά ; 566 ΕτιΖϑοθο. ΤῊς σοηξοβϑίοη οὗ [ι1ἀ25 
ψ48 ἴῃς ἢγείϊ γοῖσε {παῖ ἴο]ἀ [6 «ΠΟΥ (ΓΑΙ ΟΣ 8 
ψιβδῖ νου]ὰ ὃ6 ἴδε νοσγάϊοξ οὗ Βυτϊηδηϊγ. 

δαὶ ἐς δαὶ ’ο ἡ Ὦ Τῆς ΟΠΟΓ σατο ἔγοῃι 
7υάδ5, οἰ. χχυὶ. 15; δυΐϊ (Π6 ἀδοεϊδίοη ἴο δο- 
ΠΟΠΊΡ 5} ἴῃς ἀφαῖῃ οὗ οὖῦ 1 ογὰ ὃγ οταῆ μδὰ 
ὈδΘη ΖΌΣΤΩΔΙΪΥ ταδάς ργουϊουϑὶγ ΟΥ̓ ([Ώ6 σουηῃοὶ!, 
χχνὶ. 3, γῆο οονοηδηΐϊθοα ψ ἢ ἴΠ6 τταϊϊοσ. ΤῊ 
ΟὨΪΥ͂ ἐτουπά οἡ ΜΏϊομ [ΠΕΥ οουϊά 6 
{ΠΕ οᾶ86 του ἢδ᾽8 ψου]ά δε (δαὶ {ΠῸ } ἀϊὰ 
ποῖ σεσορηΐϑε [6 ΚΠ} 65βη658 οἵ [6ϑιι3. 

“εε ἐδοι το ἐδαϊ.} 1. 1ἸότΑΙ, “ἼὝΠου ν᾿] 866," 
“ΣῈ [π6 Τοπβοαυθηςεβ, {ΠΕ τοραγὰ (66 

γ. 

ὅ. ἐπ δε ἐεριδἰ.}) Τῆς πογὰ ποῦ υϑοὰ ὉγΥ 
81, Μαῖμοεν (ὁ ναός, ποῖ τὸ ΡθΡ) ΔΡΡ᾿ 165 

ῬΕΤῚΥ ἴο [86 βεποίπαγγ, Ὀυΐ 1ξ ἱποεϊυά 65 (ῃς 
τὶ εδίβ᾽ οουγῖ ; δηὰ ῬγοῦδΪΥ αδὸ ἴδε βοοοηὰ 

οουτῖ, ἴο το [848 ψνουϊὰ δᾶνε δοοῦβδ. 
ΤΙ 15 ἀουδίοα ὈΥ Μεγοῦ, Ὀὰϊ βυρροτίοα Ὺ 
ἘτιΖβοῦθ, τὸ ἀξθόν ἴο Ιοδπ ἰϊ. 2ο; Ἀόδν. 
Χὶν. 15, 17) 18; δηὰ ἐβρϑοδ!ν ἴο Ζεοῖι. χὶ. 12. 
Ὑπὸ σον ἰὸ εὐνείαμεις ὧδ τὸ ἔπε πε τς 
ἴα δδηδβοάγιπι ἰπ [86 Τεπιρὶε, ἱτηπιθαϊδίοὶΥ 
δῆεν (6 ἰυάρτησηῖ. 

φυεη! απὐ δαηφεά δὲνμιε  }] 1,1[ἐΓᾺ 

διγαηρ θά Ὠἰπηϑεὶξ, Ὀυϊ {Π6 νογὰ ρεηογδὶ! 
ἀδηοίοβ “ μδηρίηρ," δηὰ 15 σουτθοῖΥ τοηάοσ 
ΤΗ5 15 αυϊΐε σεσοης ] 68 0]6 νὰ ἴθα δοοουπί 
ἴῃ Αςῖβ ὶ. 18, τυ ςἢ 1π10}165 ταὶ Π6 611 ἢοδά- 
Ἰοηζ, Ὑνμοῖμοῦ ἴσομι ἃ ΠΑϑΕΪΥ ογεςίθα ΡοΐΪα ΟΣ 
16 Ὀγαηςἢ οἵ ἃ ἴσοο.ὄ. Μ(]Ἂ] δὴ ΔΡΕΥ αυοῖεθ8 
ἃ Ρᾶϑδᾶρε ἔτοπχ Ρ]υϊδλγοῖ, 1. 503: “Ηδηγοὰ 
ΒοΓβοὶ (ῃ6 ποοῖκ σἱτῇ ἃ Κογοδιοῦ, Ὡς ἢ 
αυΐο ΚΊΥ Ὀγεακίηρ, 56 ψᾶνθ Βοσ [ἤγοδί ἴο (ἢ 6 
ϑνοσὰ." 8{. Μαίίδεν σεοοσάβ [6 δἂςῖ οἵ 
7]υάδ5, ψ ἢ τὶς Πα νγὰ8 τΟσο πιο Διο] 
ςοηῃοογηρά; δῖ, Ρεῖεσ ρᾶ3565 οἡ ἴο ἀδβοσίδε 
[86 νἱβιίδϊίοη οὗ Οοά, ΒΥ ἴῃς Κοπιδῃ ἴᾶνν, 
διιϊς 658 Ὑἢο δαηρθὰ {ἢοιηηβοῖνοθ ΈΕγα ποῖ 
δυτοά ; οἔ ϑογνιυβ οἡ ἴδ6 ““Ἐἰπεϊά,᾽ χΥ]!. 603. 
ΤὮο πιοδὲ σαπαϊά οτιτς5 (ες... ΒΙ6Ὸ 1) δάπῖ 
{π4ὶ ἴῇ6 δαπρίην δηά [ἴῃς μέδάϊοηρ [211] ἂτὲ 
ποῖ ᾿γγθοοῃο [ΘΔ ]6 ; ΠΟΥ 15 ἴῃ6 Ὀυγδίίηρ, οὗ δῃ 
ὑπθυγιοα ἀπά Ρυϊγεῖνηρ σοΟΥΓΡΘα ΠΟΠΊΓΑΤΥ ἴο 
ηδίυΓο. 

Θ. 4δε ἐγεασ).} ὙΤΠὸ ψογὰ οογόαπας, ΨΚ ἈΙΟΝ 
ἄοσβ ποῖ ὁσοὺῦ οἰβεννῇογα ἰη ἴῃς Νὲνν Τοϑίδ- 
τηθηΐ, ἰ5 εχρἰδἰηθὰ ὉΥ [ βϑερμιβ 85 ἴμ6 βϑσγεὰ 
γοᾶβυσγα, ἴη6 ἀδροβιίοσυ οὗ βαοσεὰ οἤδγίηρβ, 
οἈ]]οἀ Οοτῦδῃ : ςἢ Ματκ υἱ. τι. ΜοηοΥ ξίνεη 
85 ἴῃε ῥγίςο οὗ δοοά, οί ν σα ΠΥ ΟΥ ᾿Ἰππο- 
οοηΐ, οουϊὰ ποῖ Ὀς δοςορίοά 85 ἃ οἱᾶ ; [ ψου]ὰ 
δᾶνθ ροϊ!υϊεά [ἢς ἘΓΟΑΒΌΓΥ. 

7. ἐδ ἰοοῖξ εοισιο!.] ΑὙΘΥΥ͂ Ββογί ἘΠῚΘ 
πουϊὰ πυβῆοο, δἰποθ 16 τρϑροῖβ οὗ [6 
ϑαῃπδάσιπι ὑνεσὸ ἃ]]} - Τῆς ρΡυτγοῖλ56 
οὗ 1ῃ6 δο]ὰ τν88, οὗὅὨ οουγϑοο, οβεοιοα αἴογνασγάβ. 
ΤὨο (ἰβοσεραποῦ ΜΠ Αςίϑβ ἰ. 18 ΠΛΔΥ Ὅς 80- 
οουπίοα ἔοσ, 1ξ, 45 βϑοηβ ργοδαῦϊε, ἴῃ Ποιὰ 
Ρυγομαϑοὰ ὈΥ ἴῃς (ουηςο! νγὰ8 ἴμδὲ ἰῃ τ ἢ 
[06 5ιίϊς!6 τυδβ οοιηγἰεἐἀ. Βιυΐ αἴ ΓοΠ Ο5 
ἴῃ δυςῖῦ ἀεῖαὶϊ5, ποῖ αἰδοίίηρ ἀοςοίσίπε οὐ ἴ6 
τοςογὰ οὗ οὖν 1 οτὰ δ ον οσκ5 δηὰ τνογάς, 
δῃηὰ ἠοῖ σοτηίης ὑπο γ ἴΠ6 ΡΟΓΒΟΩΔὶ οὐϑουυδίοη 
οὗ ἴῃς Ενδηρο  βῖβ, πΔῪ θὲ δαάπιϊοά, ψπουϊ 
ἀεϊτππιοηΐ ἴο {Πεῖγ υογας! Υ ΟΥ᾿ΠϑΡΙ ΓαίΊΟη. 

ἐδε ροϊέεγὴ: δεϊά. Α οἰαγ-Βεϊά, δἰζτυδῖο ὑσο- 
ὈΔΌΪΥ 66 κ᾿ ἀυηρ-εαΐϊς δηὰ ἴῃς ν]|16γ-« 
ξαῖο, οὐϊδίάς [δς οἰ ννδ]}, ἴο {πΠ6 ϑοιτ οὗἁ 
Μουπί Ζίοη. Τῆς 5ροῖ πον ς8]16ἀ ἴῃς ροϊζοτβ 
ΠΕΣ ΒᾺΡ δὲ Ῥγέβοηΐ σειγδίηβ οὗ οἱὰ μοίεσῦ 
ὝΟΓ 

ο δωῪ “ἰγαηρεγ ἐπ ἘΠΠΕΓ [ον δηΐ 
Ργοβοϊγίεβ ψῆο ταῖρῆς ἀἷθ αἱ 7εγυβδίθπι, 
ἘΠ; ἀυγίηρς ἴδ6 σγοαῖ δηπυλὶ ἐεϑίνα]β 
(Γηϊζβομε, Μεγατ), ΟΥ̓ ΤΊΟΣῈ ξΈΠΕΓΑΪΙΥ ΔῊ 
ΥἹΟΥ͂, 



ν. 8---.4.} σ᾽. ΜΑΤΊΗΕΝ. ΧΧΥΙΙ. 

δουρῆς χιῖ ἢ} {πὸπλ ἐς ροϊίετ᾽β Βεἰά, 
ἴο ἀκτὴ ϑΙΓΔΏΡΈΓΒ ἰη. 

8 ὙΝνΒετγείοτε ἴῆδὲ ἢς]ά ννὰς οδ]]οά, 
ἃ Ασα... ἐΤῊς ἢ6]ἀ οὗ Ὀἰοοά, ἀπο ἐἢΐ8 ἀδγ. 
τ 9 Τπεὴ νγαβ ]6]|εὰ τπδὲ οὶ 

νγ)Ὼ8 ΒΡΟΚδὴ ΟΥ̓ ΪογεπιΥ (ΠῈ ρῥτορδεῖ, 
Ἢ Ζειν. χα. ϑαγΐηρ, ᾿Απά ἘΠΕΥ ἴοοῖς τὰς (ἈἰΓῪ 

᾿ Ρίες 68 οὗ 58|ἴνεγ, πε ρος οὗ ἢΐπὶ τῃδὶ 
' Οσ, νγᾶ8 νΔ]υ δά," νῃοτα [Π6γ οὔἢα ΠὨΙ] ἄχθη 
δοκκαί ον οὗ [8γδ6] ἀϊὰ νδῖὶιδ ; 
ἀκ. ἀρ Απά ρᾶνε τδεπὶ ἰοῦ ἴῃς ροζίετ᾿β 
“γα. β6]4, 245 τῆς [,ογᾷ δρροϊηϊαά πη6. 

ΓΙ Απά Ϊ|εβϑὺυ8 8ϊοοά δὈείΐογε {δε 

δονοΠΟΓ: ἀπά (ἢ βΌνεΓΠΟΥ δϑκοά 
ἢΐπι, β8αγίηρ, Ατὸ τῆου τῆς Κίηρ οὗ 
τῆς [ἐν Απὰά 7εϑ808 8414 υπῖο Ὠ]π|, 
Του ϑ8Δγεϑῖ. 

12 Απὰ ψἤῆεη Πὰς νγὰ8 δοουβεά οὗ 
(ἢε Τδίεῖ ρῥγίεβῖβ δπά εἹάδιβ, ἢς δῃ- 
ϑυγαγοά ποίῃϊηρ. 

12 ἼΠεη 5αἰά ΡιΪαῖα ὑπο Ἦϊπι, 
Ηξελτγεϑὲ που ποῖ ΠΟΥ͂ ΤΏΔΩΥ ΤὨΐπρ8 
ἘΠΕ νγ Π688 ἃρδίηϑε (πες 

14 Απά δε δηϑυγεγεά ἢϊηὶ ἴο ΠΟνΟΓ 
ἃ ψνογὰ ; ἰπβοπιυςῇ παῖ [ἢ 6 ρΟνΕΓΠΟΓ 
τηλτν 6116 ἃ στεδίγ. 

8. 12ε Μεϊά ον ὀἰοοά. ΟτΥ Αρεϊάδπια (Ηδἰκεὶ- 
ἀδυλᾶ), ἃ πᾶπὶὸ σοϊαϊποὰ ἴπ [ἢ Αςῖβ. ΤὨΘ 
ΠΟΟΙΌΡΟΪ8 ἰη ἴῃς ἴονγεῦ ραγί οἵ ἴδε υδι]οῦ οὗ 
ΗἩΐϊπποῦι θοτο ἴδ ἢδπὶς οὗ Αροοϊάδλιηα ἴῃ {δ6 
ἔπιθ οὗ (οπδίδηῃπο, δηὰ 15 τηοπιίοηθα ὉΥῪ 
]εγοπιθ.. Ἀδηδῃ δϑθογίβ (ρἰνηρ 45 ἃ ἔλεϊ ἃ 
τηογέ σοη᾽εσζυγε οοπίγααϊςτης ἴῃ ϑετρίυτε), 
(δαῖ [ἂς ρίδοθ νγᾶ8 850 ςδ᾽ δὰ ργευϊουβὶυ ; “ Υ]ς 
ἂς ]έϑυβ,᾽ Ρ. 437, ποῖς 2. 

μρῖο ἐδὶς ἄγ. Α ποῦςε οὗὨἍ δοπης ἱπιροσζίδηςοο, 
8ἃ8 δελγίηρ ὕὑροὴ [δς ρυόθαῦὶς ἀδῖο οὗ τὰῃς 
Οὐοϑβρεϊ ἰὼ 115 ὑγοβοηξ ἔοσμη, 81. Μαϊϊζδιον ἰπι- 
56} τιϊγῃϊ νν6}} ἡοξος ἴῃς ἴὩςξ, ἰξ, 45 ϑδθῖῃ 9 
Ῥιοδαδῦὶς, ἢς στοῖς (ἢς Οὐοϑρεὶ ἱπ Οτεεκ ἴο- 
τνατὰβ ἴΠ6 ἐπάᾶ οὗἉ ἢ15 116, τ δροοΐδὶ σοῖο 
ΘΏς6 ἴο ἴδ6 νυδηΐί5 οὗ Η εἰϊεηΐβες τοδάουβ. 

9. Οη {δε ἀἰϊῆουϊείες ῥγεβοηϊοὰ ΟΥ̓ ἰδὸ 
βυϊπεϊζαξοη οὗ [με ἤᾶτηα οὗ [ετετηίδῃ ἴοσ τμδὶ 
οἵ Ζεοδιασίδα, ἀπά δγ [με ἀϊξοτεραποῖεβ δεῖσεεη 
ἴὰς ἰοχὶ οὗ Ζεοοδαγδῃ δηὰ ἴδε εἰαϊΐοη, 566 ποῖς 
δἱ ἴῃ6 εηὰ οὗἉ [6 ἙΠαρίοσ. 

11--:26. ΤΈΙΑΙ, ΒΕΕΟΒΕ ΡΙΣΑΤΕ. 

11. Απά εε «ἱοοά ὀξίογε ἐδε σούενπον. 
δῖ, Μαίῃον [8 Γεβυπηθβ ἴδ δοοσοιιηΐ, ᾿πΐογ- 
τυρῖεοα Ὀγ [Π6 ποῖος οὗ [πἀ85, Το ϑυπορεβίβ 
ἀεαὶ στ ἴα Ῥυδ]ῖς ῥσοσεθάϊηρβ οὐἶγ. [ἢ 
[86 ῥγαϊογίυσα Ριαῖο οὀχαυηίποά οὐγ 1 οσὰ 
ΡΓνδίεὶυ (5εε ποῖεβ οὔ δῖ. [0}η); Β6 ποῦν 
[ΔΚ68 ἢ18 8οδᾶῖ οἡ ἴδε {τἰδυπδὶ ἴῃ ἢ ΟΡ 
Ρίαος ἰη ἴτοηΐ οὗ πῸὶ μαΐδος (3566 ηοΐβ οἡ 
ὙΘΙΒ6 2). 

αγί ἐδομ ἐδ Κὶπρ 97 1δε ὕεκυ. ἢ Ουτ], οτὰ 
85 ἀε]ϊνεγοὰ οὐὸσ ἴο ἴῃ Β6ΟΊ ΑΓ ΡΟΥ͂ΨΟΓ ἴῸΓ 
ῬΟΠΙΒΗσηθηϊ 45 ἃ οἰαϊτηδηΐ ἔος ἴπεῸ Ἰἤσοηο οὗ 
Βαανὰ, πὰ ᾿βογείοσε 85 8 ΘΠΘΙΩΥ οὗ σα βδγ. 

Τδοι :αγεσ:.} ΉΪ5 5 δὴ Ἔχρ]ςῖξ δα πγ)5ϑΐοη 
οἴ τῆς ἔδεϊ (αἱ Ηε εἰαϊπιεὰ ἴο 6 ἴπ6 ΟΠ τίϑὲ 
(ὁμολογία, εἴ. τ Τί, νἱ, 13). Νὼο οἴδος 
ΔΏΘΤΟΥ οοὐ]Ἱά Ἰηάἀεεα ὃς ρίνοη: ἰξ ἀἸἀ ποῖ νυΐ 
8η εηὰ ἴρ ἴῃς ἱπαυΐτγ; ἴοσ δ πουρῇ “ δᾶ 
οοηδίεπίετῃ σευτα," σοστεβροῃάϊηρ ἴο ΟΣ ἴοι 
Ῥἰεδαϊηρ κυ ΠΥ, νγᾶβ ἃ ταλχίπη οἵ Ε ὁπιδη ἰανν, 
1ἴ ννᾶϑ ηοῖ ΔρΡρΙΟΔΌ]ς 0685 ἴῃς τ μοΐς ἱηάϊςοϊ- 

τιοπῖ όσα δάτηϊςἀ. ΡΙαία Κπον ΜΜ}6}}} (δῖ 
τῆς ἴογαι παρ ἢ πιθδλη 8 ϑρί τι] Κίηρ, ἃ πηαῖίοῦ 
τς ἢ σοποογηθα Ὠἷπὶ ΟἿΪΥ 50 ΔΓ 45 ἴΐ πηϊρῃὶ 
δ6 οοπηοοῖοά νυ] ἢ ̓ΠΒΌΣΤΟς ἸΟΠΑΓΥ τησυεπηθηΐβ. 
ΤὮΟ σδάγρο νγὰβ 1πογοίοσε Ὁ] ονγεά ὑΡ, 85 51. 
Μαῖκ 58γ5 δηὰ 81. Μαϊζπονν ἱτηρ 165, ΌΥ ΟἴΠΟΓ 
δοουδβαϊίοηβ, [πα ϊης ἴο 5ηονν [Πδἰ βυςἢ ἃ σοη- 
ῃροϊίοη ἀϊὰ το] οχίϑί; βίῃςθ, 485 ΠΟῪ δὰ, 
Ἡς δμιδὰ αἰϊειηρίοἀ ἴο ρογτογὶ ἴῃς ρΡεορίθ, δὰ 
ἴο ἰπάος (ἢ ΤςοἸϊοςοη οὔ (τἰθυϊο. -ς-- 

14. δὲ απραυεγεά ποέῥίηφ. ῬΙϊαῖο ὀχροοϊοὰ 
ΔΏ Δηθϑνοσ, Ηε Κηον ἴδ6 500 5:Δπίϊδ] ξ2156- 
μοοά οὗ θοῇ οὔδγρεβ, Ὀυϊ ἢς ψουϊὰ δᾶνς 
{Π6πὶ τισί ΕΥ̓͂ ἃ τεΐθγοηςσο ἴο νν6}}-Κηόνη ἔδοῖ5, 
[δὲ δα τιϊρῆϊξ ἤάνὸ οβίθηϑί ̓ς στουπαβ ἔὺΣ 80 

ς ΟΠ Δ], τυ εἰς ΠΠῸπι ἤἄγϑιὶ ἴο ἰδϑὶ ἴξ νγὰ8 ονὶ- 
ἀοηΕν δ15 νυ δ ἴο ρτοποιηςθ. Βαΐ οὖσ 1, ογὰ 
νγὰ5 5ἰθηῖ. [{πνγὰ5 ποῖ Ηἰ5 οὐἦεςξ ἴο ργθϑοῖνα 
Η! 8 16. ΑἜὄϑυςσοδβϑῆιϊ ρ]εδάϊης νου] δᾶνα 
ἐτυσίγταϊοά Ηἰἱβ ρυγροϑα ἴῃ ςοπιίης ἱπῖο [ἢ 6 
γον ά (οξ Ϊοπη χὶϊ, 221-28). ὙΤδε Ἰυάρε δηὰ 
ἴῃς Ὀγοϊαπάοιβ ποεάθαὰ πὸ βυςΐ ὀχρίδηδλίίοῃ 48 
Ηε πΐσῃϊ εἶνε. ὙΠΒῈ αυΐείς ἀϊηΥ οὔ τΠ6 
ϑαυϊουτβ ἀοτηθᾶπου δ45 Ὀδοη σοτηραγεά ψ], 
δυῖ ἔδν ἰγδηβοθηάβ, [δὶ οὗἁ ϑοογαίἝβ, ννῆο, 88 
Οἰοοῖο 5405, " ἴϊδ ἴῃ ἠυάϊςῖο σαΡ[ 5 ΡὈτῸ 86 αἰχὶξ, 
υξ Ὧοπ ΒΌΡΡΙΟΧ δυΐ τουβ, 8βεὰ πιλρίϑιοῦ δυῖ 
ἀοτηίηυϑ νἱάθγεζυσ 6556 που πι.ἢ 

13. Ἡεαγεε ἐδοι ποῖ ἢ ῬΙΙΑοἶΒ ᾳυσϑεοηῃ ἰῃ- 
ἀϊςαῖοβ ἱγυϊδίίΐοη. Ηδ ἀϊὰ ποῖ ἱπέοεσ συ ἔτοσι 
(παῖ 5ἴοηος (Κοίπι, Ρ. 3171), οὐ δάορὶ ἴδ6 
ταλχίτη οὗ ᾿οοηδῖιβ, [παΐ “ 5:]1Θῆςα 15 ἃ 5ρθςῖθϑ 
οὗ οοηξοβϑίοη ;Ὁ δυΐῖ ἢς ννᾶϑ {{|6 ἀϊδροβεά ἴο 
υπάοσίδκο ἴδ ἀσέσπος οὗ (ἢς ργίβϑομοσ. Ηΐβ 
ἔξεϊ πε νγὰ8 ργοῦδΟῪ [παΐ οὗ Ρ]ΩΥ (2 Τταΐ. 
10, 97): “ΠΙ81] αἰϊυά ἰηνεηὶ, αιι8πὶ βιρογϑι!- 
σοποπι ργανᾶπὶ οἱ ἱπητηοάϊοληι. (Οη (δες 
Δυ Πα π οἱ οὗ Ρ] γ᾽ 5 Ἔρίϑ:16, νυ ιῖςς 48 ὈΘΘΏ 
Ἰαιοἷγ πυεσϑιἰοποά, 5.5 Μ. Βοίϑϑιεσ, " Ἀδνιθ 
ΔΣΟΒζοΪοσίαιιο,᾽ Εέντιον 1876.) 

14. ἐδ φουεγηοῦ "παγυείϊοά στεαί.} Αἕἅ 
Ρᾶυϑα 5 ἴυ. ἱπιϊπηαϊοὰ. Ρι]αῖο ἀϊά, ἰη ἴδοϊ, 
βῖορ ἴῃς ῥγοζεθάϊῃηρβ8. Τακίηρ δάναπίδρε οὗ 
οπς ροΐηΐ ἴῃ ἴῃς σμάγχε, Εἰς ἢ παπιδὰ Ο41116ὲ 
858 ἴῃς 5ἰδυισ-Ῥοιηΐ οὗ οὖῦζ 1 οτά 5 οὭγεεῦ 
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Ις νον δὲ 20:41] [ελϑῖ τς ρΌνεγΠΟΥ 
νγ8 οπζ ἴο ταϊδᾶδε ιἱπῖο ἴῃ6 ρεορὶς 
8. ῬΠΒοΠογ, τ ἤοπι [ΠΟΥ τοι. 

(ὐκε χχὶ!!. 5), 86 τεϊεκδίοά {πὸ αθαϊγίο Ἡοτοά, 
τ ῆο [ἤδη οςουρίοἀ (Πς οἱά ρμαΐδος οὗ [6 
Αφπηοηθδηβ, Ὀοίνγοοῃ ἴῃς Χγεῖις δηά (86 
Ῥγταῖοείυμι. ὅ8ι:. Μδιίπον 8ι. Με σῖνε 
ὯΟ δοοοιυηῖ οἵ γυῆδί ἴοοῖ ρἷδοι ἴποσο ; 1 ἰοστηθὰ 
ὯΟ ρατί οὗ ἴπὸ ρυδὶὶς ῥσγοοθεάϊηρσα: δυΐζ, ᾿Κ6 
[ἢ ὑσγουΐουβ Ἵχδυγηδλίίοη ἴῃ Ρ᾿]δίθ᾽ 5 γεϑιἀδῆςς, 
ἴξ ἰβΒ τεοογάδὰ ΟΥ̓ Δ ενδηκχεῖσι, το δεαά 
ῬΓΟΌΘΟΙΥ ὑῥγίναϊες ϑοῦγοος οὗ ἱπίογπιδίίοη (ςξ. 
ϑαηῦδυ οὐ ἴπς Εουγί Οοβρεὶ, Ὁ. 249, ποῖ 1). 
ΛΑΗ͂οΣ ἃ Ὀγίοῖ ἰηίογναὶ ἴδ6 Ῥγοσυγσδίοσ δρδίη 
(4115 ἰοχεῖμογ ἴῃς δεοσυϑεῦα δηὰ ἴῃς Ῥεϑορὶβς 
({μικο χχιϊ. 13), δῃὰ πιδίκε5 δῃοίποσ αἰϊετηρί 
ἴο θην ἴῃς τιδεῖεν ἴο ἃ ζεϊτηϊηδίίοῃ. 

16.426. ΤῊΪ5 ραγαρταρὰ ἀεϑοτὶθεβ ἃ δι ΠΟΥ 
βῖδξε ἴῃ [ἢ ῥὑγοοδεάϊηρβ. Ρ δίς ᾿δὰ βλίϊςῆοὰ 
ἈἰπλδοὶΓ ΕΥ ρῥγονίουβ οχδηινπδίίοη, Ὀοῖἢ ῥσγίναῖς 
δηὰ ρυδὶϊς, (δὲ [ῃς σδάγρος γετε ΡΑΓΕΥ ἔδϊϑς, 

Υ ἱγγοϊενυδηΐ, 85 ποῖ αϑὐεςϊης Ἀσοπίδη ἴῃ 
τεγεδίβ. ΗἩοτσοῦ, τγδο ἰῃ [πε τηθᾶη {ἰὴ δά 
4ἰ5ο ἐχαπιποὰ ἱπίο ἴδ6 πιδίζοῦ (ΠΥ (8ες ΠὺΚ6 
χχίϊ!, 9), 5ιατοὰ ἢἰβ ορἰηίοη. Βοίδ ψοσο σοοκ- 
1.355 οὗ τεσ σὶρδῖ, θυΐ πειῖποσ οὗ ἴδ γγὰ58 
ἀἰδροδοὰ ἰο τοδκο ᾿ἰπι96}} δὴ ἴῃϑιπηθηϊ ΟΥὉ 
ΔΟΟοΣΡ Ϊο 6 ἴῃ δη ἃς Ὡςοἢ τὶς 6 ὀχροοῖοά 
ἴο οδυ56 ἃ Ρορυϊᾶγ ἀϊδιυγῦδηςε, συ οἢ 45 του ]Ἱά 

ἷἱγ βανθ οοουττεὰ πδὰ ον 1 τὰ Ὀδεη 
Ρυῖϊ ἴο ἀδαῖθ σἰϊπουΐ ἴΠ6 Τσοπϑεηξ οὗ (ἣἢς 
ῬδορΪς, το μά ρ»τεείοά Ηἰπὶ νῖῖ Η οδαπηδς 
οὐ Ηἰβ εηἰγδῆοθ ἱπῖο [εγυβδίοη. Τῆς ἐχ- 
ῥεσϊοηΐ ἢοΥν ἰγἰεὰ ννᾶ8 Ἔχοθθ ΠΡ }Ὺ 5Κ1|15}. 1 
ϑεειηεα ἴο ρῥγεβοηΐ ἰ(561 βροπίδηεουβϑγ. [ἰ 
(εβἰο τπογουζῃ ἴδε ἴδε! ηρ5 οὗ [6 Ῥδορῖο. 
ΠῚ [ΠΟΥ εἶοϑθς οὐ 1 ,ογὰ [ἢ  τηδίϊοῦ νγᾶ8 εηάδὰ ; 
1 {ΠΕῪ τεὐεςϊεά Ηἰπὶ (Ποτὸ ψου]ά 6 Ὧο ἀδηροῦ 
ἴηι σοιρ  γης στ ἴΠῈ νυ 8865 οὗ [86 ϑαπῆθ- 

τη. ἱτΠΊ6Ώ56 ΠΕΠΏΟΤ5 ΤΟΙ ΠΟῪ 4556] α 
οὐ ἴα ρἷδος ἰῃ ἔγοηΐ οὗ ἴπε Ργαϊοσγίυπι (566 
Ὠοῖς οἡ 8ι. Μαϊῖκ χυ. 8). ϑυῇῆήοϊοεπε {πιὸ ἢδά 
αἰαρβοά ἴο βργεδλὰ ἴς γυπιουγ οὗ [6 ὑγουίουβ 
ἰτληφλοϊίοη τὨγουγῇ ἜἘΥΟΤῪ αυλτγῖεσ οὗ εγυ"- 
δαϊοθ. ΑἹ] πουϊὰ νι ῖβῃῃ ἴο 8ὲὲ [36 ΜΑΝ, ἴο 
Ποᾶτ ἴπο ϑεπίοηςδ, δῃά, δὔους 4]}, ἴο εἰδίπι 
τδεῖν ργίνίεκο. Ὅς τοὶ πδσῃ ννᾶβ τερσο- 
δεπίεὰ ΌΥ 56 τιυϊυτυάεθ το αἰἱεηάεὰ ἴδε 
Ῥαξβϑουεσ, δηὰ Ὁγ {πεὶν ἰεδάοτϑ. 

16. Νοευ κε ἐδαὶ 7α:..}1 ΟΥἉ, δὲ ζο 5} }γ4] 
Επιθ: ποῖ ΠπΕΟΟΒΒΑΤΪ “δἰ ΘΥΕΙΥ͂ ἔδαδϑι," 88 ἵὶ 
8 τεπάἀογεά ΌΥ͂ δοῖῆς ( εὐ85, Μ΄(]ε]]Δη), ϑ': πος 
[86 Ῥάβϑονεσ 15 ΟΕΠΤΔΙΗΪΥ͂ πλεαηῖ. (Οἱ. ἴομη 
ΧΥΪΙ. 19.) 

«υα: «υοπί. ὌΠ οτὶρίη οὔ ἴδ ουδβίοπι 15 
υηοοτίδίη. ἼΠα Κοπιδη8 δ [ποὶγ 1, 6 οἰ Ἔτη Δ, 
αὐ (πε Οτεεκβ δὲ (ες Ὑπεβπιορποσῖα, πδὰ 
ἃ δἰπι αν οἰιϑοπι; δηα ϑοὴς ΟΥ̓ Ο5 ἴοϊονν 
Οτοὔυ ἴῃ ἴδε δοβδυπηρίίοη (μδΐ 1 ννυᾶϑ8 ἱῃηπὸ- 
ἀυοεά Ὀγ ἴδε Ἀοχηδηβ, Ὁ Αὐφυπίι5, οΥ ὉΥ 
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16 Απά τῆεγ δά τπεη ἃ ποῖδθϊε 
ῬΓϑοηεγ, ςδ]]εὰ Βαγαῦθδβ. 

17 Τδογοίοτε βθη {ΠΕῈῪ ἡψετὰ ρὰ- 

ΡῬηδὶς Ὠἰπηϑοῖξ, 45 δοίη βδυὸ ἰηΐεττοὰ ἔτοτ) 
δι, Μαγκβ ἽἜχργεϑδίοη (νεῖϑε 6), ΟΝ ΘΕΈ ΠῚ5 
ἴο Τεῖεγ ἴο Ριδίο᾽β ον ἂςοῖ. [ἴἰ «πονεὰ ἃ 
Κοϑοη ἱπείψῃης ἱπίο ΗἩοῦτεν ἔξο ηρ5, Δη Πουηο- 
ηἰϑοὰ σὰ ἴῃς πηρδηΐϊηρ οὗὨἨ ἴῃς άΆΒβουοσ. 
ϑοδοείίζες {πη κ5 [Πδὲ [Πογὲ 15 δὴ δἰ εΐοη ἴο 
τῆς ουκίοπι ἰῃ ἴπς ΤΑ, νοΐ, ποννγένεσ, 
δρο Δ 5 δἰ γὰρ] ΕΣ ἀεἸἑνέτδηςς ἴο 
Ργίϑοησβ. Νὸ ἴχᾶςο οὗ ἢ, 45 ἴ ἰ5 ἀθ- 
βου θεὰ ἰη (Π]5 ραϑεᾶξο, 15 ἑουπὰ ἰῃ Δηγ Ἠ οὐγεν 
νης. Ἐνναϊὰ (νοΐ. ν. Ρ 480, ῃοῖς τ, 2ηὰ 
οὐ.) διιρροβθεοβ {πδῖ ἱξ ΠΙΔΥῪ ἤδτς Ὀεδεη δηςσϊεηῖ; 
δυΐϊ ἢε είνεβ (μἰβ. 26 ἃ οοπἠεςῖυγε, ἰουπάεά οη 
ἴΠ6 μαδις οὗ ὁσοο τ ρ ὈΤΘΟΏΟΙΘ δὲ πε στεδῖ 
εείναϊβ, δηὰ σῃ ἔς πηεδηΐηρ οὗὨ ἔπε Ῥζββουεσ. 
80, ἴοο, Κεῖπι, Ρ. 372, ποίε 1; πὰ ϑύει ππλεγεῦ, 
“θθιι6 1.οἰἀδη οϑοδισπῖο,᾽ Ρ. 113. 

«αυδονι ἐδεν «υομΐάΔ.} ὅ8ὅι:. Ματκ, “πδοηι- 
ΘΟΟΥ͂ΟΣ ΠΟΥ ἀεπῖγϑα," ΟΥ̓ “4εκοὰ ἴοσ." Ὅδα 
Τεαιυοϑῖ τννᾶϑ ΤΟΓΠΊΔΙΠΥ Ὠγδάσ. 

16. α ποδαδίε ῥγμοπεγ.] Τῆς Οτεεκ νογά 
(ἐπίσημος) ἱτὰρ ἃ οεγίδίῃ αἰσηςσίίοη ἰη 
στγηθ. οβορῆι υ865 ἴῃς βλτης ἐχργεβϑίοη ἴῃ 
ἀεξοσιΐην Ὀγζαβάβ οὗ (δαὶ ὥπις (΄ Απι’ νυ. 
“0, 13; "Β. 1. Ὁ. 21, 81). Το 1,δ[ϊη5 δανε 
ΠΟΥΓοϑροη σης τοττῃ8; ἃ ἵδπηουβ, ἃ τεπονγηςα 
τοῦῦοσ. ΤΈυ5 τἰθτοις “ Ποι ΠοΙΩ ὙΠ ΝΕ 
ἰηϑίσησαι ποῖ5 ἑυγρίτυάϊηϊ. Βαταδθα5 
Ὀόοδη ἃ Γἰπρ  δοσ ἴῃ Δη ἱπσυτγτες!οη, ᾿μὰκοηθεὶ 
[δὲ εἰς μαὰ θδθη τορσεϑϑοᾶ Ὁγ ΡΙΪδῖθ 
ψῖ ἐχίτεηθ ΟΣ. 6 ναγ δ οηβ ἰη ἴῃ 6 
δυδηζο  ἰσῖβ ἄγ ἱπίεγεσέπρ. ὅι, Μαϊδεον, σῖ 
Η15 υϑυδὶ οοηοϑεη6855 ἴπΠ ὨΔΓΓΔΙΥΕ, 5475 5Ρ]Υ̓ 
[πὶ Βαγαρθα5 ννᾶ8 ἃ ποίοσίουβ Ὀγϑοῦσγ. διί. 
Μαϊτῖκ τοΐουβ ἴο ἐδε ἰηϑυσγοςοοη, ἃς σΠ6 νγὲ]]} 
Κποννη ; δηὰ βίδίεβ, [πδὲ Βαγαθῦδς 1'Δ1Υ Ὀουπὰ 
πὑῖζἢ [6 οἴΒΟΥ ᾿ηπυγροηΐβ τ ἢο δά οοπιηοά 
τηυγάον ἰὴ ἢ 88. 1μκὸ͵, Ὑτιης ἴογ ΟεπΈ ες, 
[).45, “[ὉΓ ϑόύὴδ ᾿ῃϑΌΣΓ ΟΣ ἔοσ τηυγάογ.ἢ 
8:. [οἷπ ἄγαν ουἵ ννῖ ἢ στεσί ἔοσγος [ἢ τηλδὶπ 
Ροἰϊπι, [δὲ 6 σβοῦὶ {ΠΕΥ οἴοϑο νγᾶβ ἃ γοῦδετγ: 
ἰπουττεςοῃς, αἱ ἴδδὶ ἔπιες ποαυεηῖ, ΕΓ 
οἴξη Ἰεὰ οτγ Ἰοἰποά ὈΥ δαπαϊ5, το δρουηάοα 
ἴῃ δὲ πεὶρῃρουγβοοά οὗὨ [εἐγυβδίεσα ; πευεσ 
ΤΊΟΤΟ Πυ ΤΟΙ 5 ἴμβδ ὑπάογ {πε ἀοτηηίοη οὗ 
(ἣς Ἀοπιδῃβ8. (δες Ηδ . Ζεῖϊς. ἐ Ι. 
Ῥ. 3909.) ΤΕ ᾿οδάουβ σοσε ννῈ]}} κηόνγη (ἐπί 
σημοι, ἃ5 ἰοδερῆυ (8115 (Ποῖ) δηὰ ρορυϊᾶγ. 
ὙΒΟΙΓ ΠΑΤΉ63, ΚΟΏΘΤΑΙΙΥ οἰ χη Ποδηΐ, υγεῦε μου5θ- 
Βοϊὰ ττνοτάς, βῃςἢ ἃς Η δηηϊδαϊ, ΡτοΟ οΥ, Α:Ώλ- 
τάτα, ΕἸΙοζοσ. Βαγαδῦας ταϊἢϊ ἤδλνὸ πυπιοσοῦυϑ 
δηὰ ἰηβυσηιδὶ ϑυρροσίειβ διηοηρ ἴῃς Ζοα οίϑ 
δηὰ ἴδε ροραυΐδοξ. 

εαἰϊεά Βατγαδόδα.. ὙΤΈΘ παπὶὸ “ [ε905" 19 
ἰηφεγίοα Ὀείοτε Βαγαδῦδβ ἰῇ ἃ Ὑε Ὺ Μ535 
(ἔνε ουγεῖνε) ἀπὰ ἰῇ ἴπὙῦῶῦ γνεγβίοηβ οὗ 86- 
ΟΟΠΔΑΙΎῪ δυὐϊδοῦῖγ. Ὑδὸ τεδαϊηβ, Βουρεύεγ, 



ν. 18---το.} 

τηεγεὰά τορεῖδπετ, ΡΙδῖς δα ά υπΐο τῆ Θπι, 
ὝΜΝΒοιι. νυν ἢ}}] γε τπαὲ 1 γεΐεδθε υπῖο 
γουὴὺ Βαγαῦθδβ, οὔ [ςδιδ ὑμῖς 15 
οἱ ]οὰ Οπηεεὶ 

18 Εοτγ δε Κηεῖν [παῖ (Ὁ ξνγ τΠεΥ 
μαὰ ἀε]ἑνετεά Πίΐπι. 
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19 Δ ΝΒεη ἢς νγᾶϑ δεῖ ἀονγῃ οὔ ᾿ 
ἴῃς Ἰυάρτηεης δεδῖ, 8 Ὑγΐς ες πηῖο 
δῖπι, δαγίηρ, Ηανε του ΠΟΡΗΡΕ ἴο 
ἀο τῇ τπδῖ 1018ῖ τηδῃ : ἔογ 1 δᾶνα 
δι εγεά ΤΩΆΠΥ (Ὠΐηρβ τι 8 ἀδλγ ἰῃ ἃ 
ἀγοδηλ Ὀεδοδιιβὸ οὗ ΠΊΠ,. 

ἰδ ΓΟΥΔΙΠΥ οἷά; Ἑ νὰ8 Κπουγῦ ἴο Οτΐξεῃ, 
ὍΠῸ ἀρρύουἊβ οὗ [15 οπχἰπεδίοη, ποΐ οἱ ετὶ» 
Ὧςδὶ, Ὀυϊ οὐ ἀορτηδῖὶς σγουπάδ. 
Ἰίοῃ αἰγϊδυϊεα ἰο Αῃδδίδϑιιδ οὐ (υτόης γ) 
ἴο (μεγϑεοδίομι, ἰξ 5 βαϊὰ ἴο βαυὲ δόξῃ εχ- 
ἰδηξ ἰῶ ὙΕΙΎῪ ἃποῖεπὶ Μ58.. Μδηγ οσῆίοβ 
οἵ ἀϊβετεηῖΐ ϑβϑ.ομβοοῖξ βοοορὶ ἱξ δ5 πλμεροιω 
[86 οΥἰχῖηδὶ στεδάϊην (ΕτΖβοῆο, ΟἸβῆδυποη, 
Μεγεῦ, ες νεῖϊε, δερρ, Επνναϊὰ, Βίβδορ 
ὙΝνογάσνοσιδ, Κεῖη, Ἀδυ58). [{ 15 τοὐεοϊοά 

Οτεεῦδςς, ΑΝοσὰ, Ὑτεροῖεβ, Μ' Ο]ο]]δη. 
Ἰδοπεπάοτέ Βοιά9 (μαΐ ἰδ ΓΛΔΥ͂ δανα Ὀοοη 

ὭΚοΩ δο ἴπῸ Οὐοδρεὶ δοΤοοσαϊης ἴο ἴδ6 
Ἡεῦτενβ. ὙθοΓο ἃγὲ ΤΟΥΔΙΩΙΥ ποῖ διῆείοης 

ἴον ἰπϑεγίηρσ [ἃ ἰῃ 86 ἰοχί, θυΐ "ὶ 5 
ΟΑΣΙΕΣ ἰο δοοοιιηΐ ἴοσ 8 οὔηβαείοη [δῇ ἴον δὴ 
ἱπιεγροϊδιίίου, τρεῖθοσ ἱηίοπύομδὶ οσ δοςὶ- 
ἀεπίδὶ. Βασγαδῦδβ 5 ποῖ, δι ΓΙ ΕΥ̓ ϑρελκίην, ἃ 
ὐμρη Ἰᾶτηο; ὅπ (ἢς ττδαϊοη, τ βεῖθοΣ 
υπάοὰ ου ἔδοεξ οὐ οὔ οοη)εςίυζε, μᾶ8 ἃ 

ςεγίδίη χοῦ 1 γ. 
Εογ Βασαῦρθδβ δοπιο ψουϊὰ γοδὰ Βαγ.εγδαθῦδῃ : 

ἴδε ΓΦΌΓΙΩΕΙ τησδηΐῃρ ἔδίμβοτβ βοη, ἴῃς ἰδίου 
[οδοδοτ 5 80ὴη. Ϊ|εέζοσῃθ ἰουηὰ [Π]8 ἴῃ [ἢ6 

δοοοσαάϊην ἴο ἴῆς Ηοῦτενβ. ΤΈΘ 
τολύης Βαγαρῦαβ [28 ὅν ΠΟΥ δυϊπουίγ, 
δηὰ 5 ΣΟΠΟΓΔΪΥ δοοορίοά, Τῆς ποσζὰ ὁσουΓ8 
ἔγοαυ ΠΕ} ἃ5 ἃ συ γηδηιο ἴῃ ἔπε Ταϊπιιὰ, (ΟΣ 
ΝΥ εἰϑιεἰη.) 

17. Ἰδεγζίογε «υὐδὲς ἐδὲγ «υὐεγε χαϊδεγεαῖ 
ἐοχείδεγ.)ὴ ΓΒ Εχργεβϑίοη ἱξ ἱσηροσγίδηϊ : ἴὲ 
ἸΤΉΡ 65 τμλῖ ἴπεσγε μδὰ εξ δη ἱπίοστυροη ἴῃ 
ἴῃς ῥχοςδεύϊηρβ. Ρι]δίε 825 πον Ὀεΐοτο ἢΪΐπὶ 
(6 δἰκἢ ὑχίεδὶ δηὰ οἵδοσ τηριηδοῖβ οὗ (ἢ 

ἴτὰ (5ες ὐκὸ χχίϊδ, 14), δΔηὰ [86 Ππᾶ88 
οἵ ἴδε βεορὶς, 8ο σᾶπιε ἰπγοηρίης ὑρ ἴο ἴῃς 
Ῥγναῖοσιυπλρ (566 ποῖς οὔ Μασκ χυ. 8); δηΐ, 
Ὀκίην Ὠΐ5 5εδὲὶ ἰΌΣΤΩΔΙΪΥ οὐ ἴῃς ἰπγοης οὗ 
Ἰθάεῖρεοι (ϑες πεχὶ νεγβε), ὃς 54 Υ8, ἰὮ ΔΏΞΥΨΕΥ 
ἴο [πεῖν ἀεπιδιὰ ἴον [Πς σοΐθλϑθα οὗ ἃ Ῥγϑοθεσ, 
“Ὑ, μοπὶ Μ}}}} γε [δὲ 1 χεϊεδθε ὑπίο γου"᾽ 
κε ἴδε τεδάϊηρς ἼΘΙ, Ὀεΐοσε Βασγαρθδβ ετὰ 

ορίεά,  νουϊὰ κίνε ἃ βροςίαὶ ροϊηΐ ἴο 
᾿ν5 αὐοβίίου : 5841} ἴἃ θὲ [ἐδὺ8 Βαγαῦῦδα, οὕ 
͵]εβυς, ψἢο ἰ5 δ ]εὰ Οπγίϑι ἡ 

18. ὸσρ δὲ ἄμεευ δαὶ τὸν οηοθουγ. ῬΙΪδίθ 
τουδὶ ᾿πογεΐογε βάν ἐχρεοῖοά τπδὶ Ῥεορὶς 

μάν τὲ φτὸφθ υννόταὶ Ὑγ ον φα ρα. δείε ες οὗ ἴῃς Ῥτον ῖ ΡέορΪς ἴῃ 
Ἡδαῤ δας ἍΓΙΟ ἵΔυουγαῦ γ ἀἰδροϑθεοὰ ἰοννγαγάβ Οὐ ῦ 
ϑαυίουσ. Εσοῖλ ἴδῃς ἐο]ονίηρ γόσϑοβ, δηὰ 
ἔτοιαῃ δ8ὲ. Μδεῖκ᾿ δἰαίεϊηθηΐ (γεῦϑε 11), ἰἴ ΤΩΔΥ 
Ὅς ἰηΐοττεῦ {Π|2ῖ δοις ἰηίεσυδὶ νγχᾶξ αἰϊουνοά 
ἔοσ ἀεἰδοτδεοβ, 

19. δεν δὲ εὐαΖ “εἰ ἐοηυ". Ἐτὶ᾿Ζϑοῖο τὸ- 
τη γ κ8 [Πδὲ [Π]15 ποῖος σομῆττηβ ἴδ δοοουπῖ 
οὗ 81, ][Ἑοδβη, χυΐῇῇ. 29, [δῖ Ριϊλῖο οοπάυςίοὰ 
ἴῃς 14], ΠΟ 5 Πρ οὐ ἴδε {ἰδυηδὶ, ἤονν 
διδηϊηρ οὐ νγαϊ κίηρ, πον ΡΌΒΠΟΥ, ἤονν ὑσὶ" 
ναΐοϊγ, τη ἰἰς ρμαΐδοο, ΤΠς οἰάεδηοδ 5 
τοηϊηνῖςο, δι οἰκίης. 

δὶς «αυἱ ““πὲ ὠπίο ἐπὶ ΤΗϊς ερίϑοάς ἰ5 
Ῥϑου] αν ἴο 81. Μαδιίπον. [ἴ{ ἰ5 1Πυϑιταϊοὰ τὸ - 
ΤΑΔΥΚΔΒΙΥ ΟΥ̓ Τεΐδεσεποθ ἴοὸ Ἐοιιδηὴ ἴδ δηά 
οὐδίοῃ. Αἱ ἰδὲ Εἶπα ῥγουϊποίδὶ ΓΞ 
ΨΕΓΕ δοννεὰ ἴο ἴδκο (πεῖν νῖνεβ ΠῈ τΒοῖη, 
δυΐ Ια νγᾶβ 8ἃ8 ἃΠη ἅδιυϑε. ὉὈΠ]ρίδη 5 
ἡυάρτηεηϊ τυη5 ἴπ8 : “ Ῥγοδοίοςὶ 
ΤΩΕ]1115 65ὶ δἰης ἀποτε σεν ΕἸ ΤΠ ὕχοτε ΡΟΙΡΕΕ 
Αὐυγχυκῖι, ΕΓ σοίοστῃβ, δὰ δίγσουξ 
οηΐοτοοά ἰδς οἰ Ορρίδη ἰανν, ὩΣ ΡΣ 
ὙΠ1ΥῈ5 ἴ0 ΔΟΟΟΙΊΡΔΩΥ ἰδ ᾿ἰεχαῖεβ ἴο 1ῃεῖγ ὑγὸ- 
νἱ Ῥεση Ως ἃ Υἱοῖϊ ἴῃ υυἱπῖοσ. 
ὕπάαεν ΤΊθεγυ5 δἢ δἰζετηρί μιδὰ ἰδἰεῖὶγ Ὀεεη 
τηδάς ἴῃ ἴππ6 ϑεηδίς Ὁ Οξοιιδ ἴο ῥγεοιιέδες (ἢΐ5 
᾿ΙΘΟΥΥ δἰιοκεῖδεν (5εε Τλοι5, ΓΑ πη. ᾿ϊ. 21.. 
Το διξυχλοηῖδ πε υϑοὰ ποιὰ ΔΡΡΙγ 
ΟἾΔ ἴο ἃ τπηδη Ιἷἶκε Ριαΐς δ Νεν κηὰ ἀὦ- 
ποηοδὲ ἙὉμαγαοῖου : δηε, ἴῃ δυς ἃ ο2ϑε 28 [86 
Ῥτεθεπῖ, (σοΐμα δηὰ ἴῃς βϑίευπεν Ἀ πδη ῬΑ 
τοῦ ργοῦδν δνο τεραγάεὰ [ἢ ἱπίοσίοσοηοδ 
οὗ ἴδε νὴῖε 28 ἃ βἴσοης ἱπείδιος οὗ ὑπάυς 
Ἰηθυεπος. ΤῈ Ἀοπιδηβ τῆς ἔραν τΠλὲ ἴΠ6 
ἱπῆυεπος οὗ νόθα νου ὶ Ὀδ6 υϑδοὰ οἱ [6 56 
οὗ . ΔῺ ἱπδίλησε οὗ δυιςὶ ἰηςοσίοσοησο ̓9 
τοϊδιος ὉΥ ἴδ Ταϊπγυὰ ἃ ἔενν γεᾶγς ἰδῖεσ, ἤθη 
τὶ κα βέλοὴ ποθ μφ δε: ἐν τλρα πὸ ἐν [δος [1τε5 οὗ 
ἴτχο [ἐνν8, [υἱἱ ἃ (ϑερρ, “1οὔδη 
ποι τοΐ. νἱ. ἢ. 234). ΤῊΝ ὕδῖῶς οὗ [ὃς νἱ͵ἱῖε 
οὗ ΡΙ δῖε, δοοογαάϊης ἴο δὴ οἱὰ ἰγαϊίοη, νγδϑ 
Ρτοοῖα, ος Οἰδιυιάϊα Ῥσοουϊδβ. ΤΊνδ πὰρ πε ἰη- 
ἀϊοδίς ποῦϊο Ὀἰγι ἢ, τθτη οὗ ἴδε Οεηβ 
ΟἸδυάϊΐα, ἰο νιῶςι Τιθοσίι : δῖ αὶ 

ἷἰ οδῃοηίβξοαῦ ὮῚ ἴδ 
Οτεεκ Οδυγοῦ. ΤὍΤΒο δἰδιοσηοηὶ διιγεϊυϊεὰ ἴο 
ΡΙαῖς ἂπ {πε βρυτίους Αςἰ5 οὗ Ρ᾽Ἰδίς᾿ (ϑες 
“Ἐν. ΝΙςοά,᾽ ς. 11), ἴδαὶ 5 νἱἝθ νᾶβ ἃ 
ἀενουΐ ννοπιδῃ, Οὐ ργοϑβεϊγίε ἴο [υἀαῖϑπι, γοϑὶδ 
οἡ ἴπε υπάουδιοὰ ἔλεος [πὶ ΒΕ ομμδῃ ᾿ψοπηθῃ 
ψνοτο οἴδσῃ ἔδνουτοῦβ οὗ [πο Ηθῦγοσβ. Α ἴον 
γεδγβ ἰδία βοὴ οὗ ἴδε δἰρῃοδὶ σϑὩκΚ ἍΕΓΟ 
ΠΟΏ ΤΕΥ ἴο ΟΣ ΞΕ ΔΉ. 

Ἦανε ἐδοω ποἰδίμρ 1ο ἐο ε«ὐὐϊό ἐδα! με »εαπ.} 
Ετοῖλ [ἢ]158 1 ΤῊΔῪ ὃς ἰηίεττοὰὶ (δὶ ἴ86 ςἢλ- 
τδῦῖοσ οὗ ουῦ 1, ογὰ νυᾶδ ἰγεδὰν κηονῃ ἴῃ (ἢς 
ἕδτοὶ οὗ ΡΙδῖς. Ὅς νἱδ ἐν }Ἐ}γ δδϑυσηοῦ 
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ΤΊ. ΜΑΤΤΗΕΒΡ.. ΧΧΥΙ!. 

1 7οια 18, 20 ᾿Βυξίῃε οδίοῖ ργίοβιβ δηά οἷα 3414 ιηΐο (ῃςπὶ, ἮΥ μεῖδες οὗ τπς ἐυγαὶπ 
ἅτις 9. .4β. ΡεΙβυλάςά τῆς παι ττυάς τῆας τπΠῈ}7Ὶ ν1}} γε ἴμδι 1 γεΐεαϑε ὑπο γου ἡ ΤΠΕΥ͂ 

1η6 ἰν. 20---22.) 

8ῃουϊά δὶς Βαγδθθδβ, ἂἀῃά ἀϑίγογ 
Ϊεβυ. 

21 ἼΤΠῈ ρΌνοΓΠΟΥ δηϑυγεγεὰ δπά 

8.14. ΒΑΓΑΡθ 48. 
22 Ριδῖς δ ἀπο ἔδει, Ἴηδὲ 

8041} 1 ἀο τῆεη ψ ἢ [εϑὺς ΠΟ ἢ ἰδ 

δοπις Κπονϊεάρε οἡ ᾿.ΐ158 ρατί 4150, βιιοῖ 38 ΠΔΥ͂ 
ἴο βοῃῖδα ὀχίεηξ δοοουης ἔοτ ἴῃς υηάοτίοπο οὗ 
ἔδοϊϊηρ, Ὀυγδίίης οὐ ϑοσωθεπι65 ἰῃ ορεη ἀδοἷδ-» 
ταῦϊοηῃ οὗ οὔ 1 ογὰδβ ἱηποοθῆσο, νοΐ πα 
ποῖΐςε Γπγουρῆουΐ ἴμεϑ6 ῥγοοθεάϊηρβ. [τ ἰ5 
ποῦ οῦ]ς δι [μ6 Ταϊπνυ τυ ἸΏ ΣΙ ὈδΑΓ5 
ὙΠ Π685 ἴο [15 ἱποϊἀεηΐ, ἀρΡΙγὶπρ ἱἴ, 48 1 ΠΊΔΩΥ 
δἰ ΠῚ}, ἰηδίδηοοβ, (ο ἴδ6 οδϑε οὗ ἃ οςογίδίη 
Ἀαθὺυ. ο“ὙΝΒοη Κίηχ ϑᾶροῦ νᾶβ ἀδουῖ ἴο 
τοῦτες Ἀδθῦδπι, ἢ 15 τ0 δοηΐ ἴο δ ΐπὶ, 
ϑδγίησ, “μᾶγὸ ποιπίης ἴο ἀο τὴ τμαὲ [ον.᾿ ἢ 

ἐπ ὦ ἄγεα». Ὅ8ὲ ἀγϑᾶπὶ τηΐϊρῆς ννε]} 6 
Ὠδῖυγα! ; θυΐϊ ἴῃ οΑΥΪΥ ΟΠ γί βιίδπβ αἰνσαγβ Τὸ - 
ξατάερὰ 1ἴ δ8 βυρογηδίυχαϊὶ, τηοϑβὲ οὗ ἴποπὶ δ6- 
᾿ἰενίης ἴ ἴο δε ἃ αἀϊνίηες οοπηπιυπίςφίοη ((δι:8 
Οὐξοη, Αἰβδηδβδίυβ, ἰ, τό1; ΗἩ ἰασΥ, ΟΠ τγϑο- 
δῖοι, Αὐυγσυδίϊης, δηά 1 ΕΟΡΟΤΊΆΕΙ); δΟΠΊΘ 
ἴεν (ἐε. ξ. ἐὐωυ φο ῬὨΠ], 4) ἰἰ ἴο πᾶν 
Ὀεοη δεηΐ ΟΥ̓ ϑαίΐδῃ ἱπ ογάδσ ἴο διτοδὲ [86 
Ἄσσυοβχίου---ἃ δοιηονδί δι ρογβε τίου υἱουν, 
ποῖ, Βουγενοσ, 8 οι οθα ας 85 δἀορίοα ὉΥ 
Βαγοῃῖυϑ, ἀηὰ ἔουπὰ ἴῃ τηεάϊεναὶ ὨγπΊη5 δϑά 
ἀγαπᾶ οὗ ἴπς Ῥαβδίοῃη. Τῆς [εἸγ8 8180 ἃγὰ 

εὰ ἰπ ἴδε “ Αςῖ5 οὗ Ρ᾿ Δὶς’ 26 βοϊἀΐηρ 

ὰ οὐ οβ ἸΚοῖγ ἴο Ὀ6 ἀϊπγεγαγάδα τ 725 ὯΟΪ ᾿ἰΚοῖγ ἴο ἱ 
Ὀγ ΡΙ]αῖο, 85. ἃ Ἀοπιδη ἵνίης ἴῃ δὴ ἃξὲ δηὰ 
ΒΟΟΙΕΙΥ ΘαΌΔΙΙΥ τειλδσκδῦὶε ἔοτ ψνδπξ οὗὨ (ἢ 
δηὰ ἴοσ Ῥυοτ]ς βυρογϑ ! οη---ἃ Τσομηδἱηδίίοη 
τ δοἢ τολομοά 15 οἰϊπιαχ ἰῇ [86 ΓΔΠΪΥ ἴο 
ΜΒ ῖο [6 Ῥγοσυγαῖον νγὯ8 βρθο δῦ αἰϊδομοά. 
Αὐυφυδίυ ραϊὰ ρτεαῖ δἰϊεπίίοη ἴο 411 ργεβᾶβεβ 
(8εε Βοίβϑιοσ, "1,4 Ἀοὶσίοη σοπλδίπο,᾽ 1. ἢ. 73), 
δηά δἰἰδοϊιοὰ ἃ δρεςΐδ] ᾿πῃρογίδπος ἴο ἀγθᾶπδ: 
“ δοιῃηΐδ Πρ δ, Ὠεη]06 4]16ηὰ ἀδ 86 Ὠδρ- 
Ἰισεῦαι. 1 ῬΕΓ ΟἿΣ γε ρίἰυγίπια, εἰ 
ζξοστη! ο] δι βδίπια, εἰ υδπᾶ, οἱ ἱγγίδ υἱάδδαῖ; 
τεϊΐαυο ἱεσηροτγε σαγίοσα, εἴ πιὶπυβ ταῆᾶ. ΕΧ 
ποσῖυγοο νἱδιι οἰΐδπιὶ βίίρει αιοίδηηϊβ οοσῖο 
ἀἷε επποηάίολθαὶ ἃ ρορυϊο, Ἵανδτη τΔηυ πὶ 
88565 ΡΟΙΤΙ ΡΟ ΠΕι.5 ργαῦθηβ." (ϑυείοη. " Αὐκ.᾽ 
ες “τὰ τ ]υ 5 Οαϑαγ δἰπιβοὶῖ 28 80 ἔδυ 'ῃ- 
Βυεπορά ὈΥ διἷ5 νυῖίε᾽ 5 ἀγϑᾶδπι, [δὲ οἢ ἴῃς (ΔΥ͂ 
οὗ πῖ8 ἀεδίβ ὃἢς πουϊὰ μανε τεπιαϊηθὰ ἴῃ ἷ8 
Ραϊδος υυΐ ἴον [πε δάνϊςε οἵ ᾿εοίσηυδ Βγυξι. 
(δυείου. "]. Ο᾽ ς. 31.) 

20. Βμὲ ἐδε εδίε ῦ" ῥγὶες από εἰδεγ.. ΤῊς 
οδοῦ ὑσοδίβ ἴοοῖκ {πὸ 1οδά, [6 οἴου τοι θοῦ5 
οὗ [με δϑαημθάγίπι [Ὁ] οννεά ἴδ οπὶ ; ὈοΙΙ, ἰαγίην 
βὰς {πεὶγ υδὺ.] ΒΟΟΣΏΪ ἀοτηδαπουγ ἰοννᾶγὰ 
ἴῃ6 ρορυΐϊδος, ψεπῖ διθοης ἴδει, υϑοὰ ἴῃς 
ατίβ οὗ ρεγβυδείοη (51. Μαι ον.) διὰ Ὄχοῖϊζο- 
τοοπὶ (8ι Μαζγκ, 866. ποΐς ἐπ ἴοε., ἀρρϑδϊης 
ἴο τεῖτ ἔδασβ, ὑσγεουάϊοθθ, δηὰ ρβαβαίοηβ, δηά 
[υγηεὰ ἴδ οὐυττεπί οὗ ρῬορυΐϊαν ἔξεϊηρ ; {6 

οοηίδρίοιβ ἔγθηζΥ οὗ δὴ οχοϊϊοὰ ποῦ (ὃῖ. 
[ἀὺΚ6)ὴ ολττίεὰ ΔΥΑΥ 411 γχοβιϑίδηος, δὰ (ΠῸ 
ὨδϊΐἼοη, ΡΓΟΌΔΟΪ ΠΕΥῸΣ σορσγοβεηζοά στ ΟσῈ 
ςοσρἰοίεϊγ, δ, 1 ποῖ ἃ ἀεϊϊθεγαῖς, γεῖ ἃ 
ὁεοϊϑίνο, οποῖοθ, δηὰ ἀειιδληάθα (ἢ6 τοϊοαϑα 
οὗ ὕα8. ὙΤῆε ἀεπιδηὰ ἴο ἀεϑίσου [εβὺ8 
ἌΡΡΘΑΓΒ δὲ [818 ροϊηϊ ἰο βανὲ Ὀθθ ἱπαπηδίοι, 
Ὀυϊ ποῖ ἴο βατθὸ δε ἕΌΣΤΩΔΙΙΥ ὀχργεεβεὰ, 
ὉΠ [πε ϑεοοηά αισδίίοη νγᾶ8 ρυΐ Ὁγ ΡΙ]αῖο. 
Τἢε οδοῖος, Βονενεσ, ννγὲ5 Τοχηρὶεῖο. Τῆς 
Ρεορὶε δὰ [6808 Ὀεΐοτε (δεῖ; δυϊ ἴδεν 80- 
οοιπῖοα Ηἰἶπι ἃ5 οὔθ “ 5ιηπίοη οὗ Οοά," δηὰ 
“ ζυχπρα (δεῖν ἔδοεθβ ἴσοτῃ Η ὰ." Ηο νδοτὰ 
ΠΟΥ εἶοβα ἘΝ Ὁ πὺξ ΓΠΠΈΡΘΠΕ ὍΤΙ 
ἰδλεοη σιϊςῖ, τη ἃ γεᾶσβ, ἀεϊυςεὰ 
]ετυδαίομι τ Ὀϊοοά, δηὰ Ὀγουρῆξ ἀδουῖ (Π6 
ἰοίδὶ τυΐη οὗ [86 Ρεθορὶο. 

41, ΤῊΪΒ αυεϑίϊοι νγ28 ΔΡΡαΓΘΏΓΥ ἴπ δῆσον 
ἴο {πε οδίοῦ ρτίεδία. ΡΙδῖς ἀξ δά άγεβϑοβ 
(6 Ρεορῖο, σινίηρ ἴποπὶ {πιὸ ἴοσ οοηδίἀογαίίοη. 

44. ἤφῥα! :ῥαὶ] 1 ὅο 1δὲν 7 "ΓΉΪ5 15 τοιηδυκ- 
ΔΌΪΕ, βίποθ 1 5868 [μδὶ Ῥιϊδῖε τηδάθ, δοὸ ἴο 
ἐρκᾶκ, ἃ ϑεοοπὰ οὔοτ. Ης νγ8 οὐδιδά ὕροη ὉῪ 

6 ῬΘΟΡΪς ἴο τγεΐδδϑε ὁπ6 Ῥγίβοηοσ ΟἿΪ δὲ ἴῃς 
[εϑναϊ : Ὀυΐ 5 αυςδβίοῃ ἱπλρ] 165, {[πδὶ ονεη 
δος τῆςεὶς ἀδοϊλτεὰ ρῥσγείεσεηςς οὗ Βαγαῦῦδϑ, 
ἢς τνυαδβϑ Πρ ἴο ἰοᾶνα ἴδ6 δίς οὗ ἰ(Σ Μδη 
ἴο [Πεῖγ ἀεςϊδίοη. (8ες Μασκ χυ. 11.) δῖ. 
[αἰκὸ, νόθα 20, οὔϑειυνοβ [δαῖ ἃς δά γοσϑοὰ 
(Ποῖ, τ ϑῃίης 5111} ἴο γεΐεδϑο [651:.5. 

ΤΡε αἱ “α,Χ..}1 Ὑπὸ πογὰ “ 11" ἰ5. ἰπὶ- 
Ῥογίδηϊ; ἴ 86 τἴ6 δῆβϑεσ οὗ [6 ψ οἷς 
Ἀ5ΒΟΙΏΌΙΥ. 

1κὲ δένει δὲ ἐγμοῤβεά.} "ΓᾺΪ8. οστῖθ]ς πογὰ 
δον ον (ΠΟΓΟΌΡὮΪ δα 6Ὑ}} ρμβϑβϑίοης οὗ ἴῃ 6 
Ρεορὶς ννεσε Ὄχοϊϊοὰ. Ὅῇὸ ἀετηδπὰ ἴογ τὺ" 
αἰβχίοη, ἃ Ῥυηϊϑηῃπιοπῖ υἱέου!Υ τευ ην ἴο 
ον 5} ἔδεε ηρ5 (5εε ποῖς οἡ Ὡοχί γὑογδ6), ΤΑΥ͂ 
γα Ὀδοη βυρρεκίοα ὈΥ {ἢ δ Ραγγ οὗ (δίδρμδε 

{πε ]οδη χὶ. ςο); θυΐϊ 1ἴ νγὰβ αἰνναυϑβ ἱπβιοϊεὰ 
γ ἂς οὐἰπηε5 δἰϊερεὰ δραϊηϑὶ οὖσ 1 οτά, 

48. ἤν, ευϑδαὶ ευἱ! δαίδ δὲ ἀοπε ἢ] ΤὮΘ 
τερεαϊθα δἰϊεβίδοη οὗ οὖγ [οσα  ἱῃηοσθῆςα 
ἷα ἴο θὲ οὐδεγνυοάῖ. [{ αἰ 5Ἐ ΠΟ πιεεῖβ (Π6 
Δἰοσαῦοη (πὶ Ης βιϊβετεά ἴοσ 4 Ὀγοδοὴ οὗ 
Ια. δὶς ομδ]εηροβ ἴθ ροορὶς δηὰ τδεῖσ 
Ἰοδύογβ ἴο ὑσίηρ ἔογιγασγά ΔηΥ [6 ρ 4] ἃοῖ. Ης 
ἔο!]ονγοά ἂρ [}15 αιιεβίίοη ΌΥ ἃ αἰπιίηςς 5ἰδῖθ-: 
ταθηΐ οὗ οἷν 1, οὐ συ 6 55ηε55, δηὰ σἢ 
8δη οὔον ἴο ἰηβίςξ βυςῖ οἰΠαϑιἰβοτηθηξ ἃ5 σηϊρηΐ 
δαιίαῖο {ΠΟΙ ΡαδϑΟἢ5 (506 {[{Κὸ χχὶὶ. 22). Βυῖ 
ἴδ ἱπηοςεηος οὗ οὔγ 1] οὔ ννᾶ8 ἃ πηδίζοσ ἴο 
σον [6 Ῥορυΐδος τ τα ἈΟΙΣ τρ τεῖτος 
“ὙΒοῖσ σε] οοτηρίαἰηϊ ἀραίποὶ Η πὶ 'γδὲ ὑτε-. 



νυ. 244-06. 

ολ᾽ϊοὰ ΟἸγίϑε Ζ72εν 411 384γ υπῖο Ὠΐαι, 
Ι,εἰ μὰ ὃς σταςϊπεά. 

22 Απά (δε φονεῖποσ βαιά, ΝΉΥ, 
ννῆδὲ εν} παῖ ἢς ἀοπεὶ Βιυῖ ΠΕῪ 
ογίεὰ ουἵ τῆς πιογε, βαγίηρ, [χες Β1πὶ 
δε σγις!ῆεά. 

24 4 μεη ΡιΪϊλῖα 8ὼνν τπλῖ ἢς 
σου ]ά ργανδι] ποιῃίηρς, δὺς ἐλαὲ τγαῖθοΓγ 

᾿ ἴα ννᾶβ πηδάςθ. ἢς ἴοοκ νγδῖεγ, 

5᾽. ΜΑΤΤΗΕΨΥ͂. ΧΧΥΙΙ. 

δηἀ νναϑῆςά λὲς μδηάβ δείοτε τῆς πκυ]- 
τἰτυάς, βαγίπρ, 1 δπὶ ἱπποςεηῖΐ οὗ τῇ8 
δίοοά οὗ τἰ18 1ι8ὲ ρείβοῃ : 866 γ6 
ἴο 1ΐ. 

2ς ἼΒεη δηϑυνεγοὰ 11] τῆς ρεορΐς, 
δΔηά 8414, Η!5 Ὀοοά δὲ οῃ 8, δηά οὐ 
οἷ ἙὨιάτγεη. - 

26 4 ΤΠεη τγεϊελδεά ἢς Βαγαῦθδβ 
υπἴο τΠςπὶ: ἀπά τ ἤεη ἣε ἢδὰ ξοουγρεά 

οἰδεὶγ (ἢΐ8, (δὶ ΗἜ νῶβ ποῖ ἀδηρεγουβ." 
( Εςος Ηοπιο, Ρ. 28.) Ηδά Ηες κίνθῃ ἴδ6 
ΔΏΒΥΘΙ ΠΙςἢ τῆς ῬΠλγίϑεεβ ὄχροοίοά ἤθη 
ΜΕ δεκοὰ Ηἰπὶ δδουξ ἴπῸ ραγτηοηὶ οὗ υθυῖο, 
δὰ Ης οποουγαροὰ γοϑἰϑίδηςο ἴο 16 Ἀοιηδη5, 
ἴ8ε πιᾶ55 οὗ ἴᾷε ρεορὶε ψουϊὰ πᾶν Ὀδδη οἵ 
Η δ 5Ϊ46θ. Ρ᾿]αῖο 8 οὔοσ ἴο οδιδϑίϊβε, ἐ. 6. ἴο 
βοοιγρε Ηἰἶπι, νγᾶβ ᾿᾿||6 δά αρίοἀ ἰο νη ποτὰ 
ΟΥ̓ : δ πιυϑὶ πᾶν κηόνγῃ [1 οὗἨ πον 
[δε] ἰο βυρροβε [μδὶ τΠῸῪ σουϊὰ ὃς τηονοὰ 
ἴο ΡΙΥ. 

16) δένει δὲ ἐγμοβεά ΤΟ σΤΥ, ΐος ἀ6- 
ἸΙΡΟγαῖοὶΥ δηὰ ἤογοοὶν τεροδίθα, ον ΠΊΟΤΕ 
ἴλη σςοπηπηοη ἔσγ. ὙΤΠε εν με Ἵσγυςβχίοη 
ἴῃ υἱἴος Βοιτοῦ (οὐκ ἀνασχετόν, [οϑορἢ 18), 85 
8 αἰΐεη δηἀ βάνδᾶσο τηοῦς οἵ ἐχεουθοη. ὙΠ ΕΙΓ 
οὐσι τηοὰς οὗ ἀχοουζοη, ὈΥ Ξἰοηἰηρ ΟΥἮ Βαπρίηρ, 
ΜΔ5 ἴῃ σοΟπιρατίϑοη τηογοϊζυϊ ; [ἃ δα ποῖ (ἢ6 
ἰεηρῖν δηὰ υδγίεῖγ οὗ ρηγϑίοδὶ ἰογίυγε, (Π6 
ττοηοΝ οὐ ἴδ6 τνῆοὶς ϑγϑΐοπι, [6 Ὀυγηΐην 
τηΐσϑῖ, ἴῃς πιδηρ ἑν οὗἩ παηὰβ αῃὰ ἵδξεῖ, ΠῸΣ 
ν25 ἰξ ρῥγεσθθα ὮΥ ἜΘΟΟΥ βοουτείηας. Τδε 
ἀεαῖι πο ἢ [Π6 Ἰς ἀεἰ θεγαίεὶν οἤοϑε ἴοσ 
τηοῖν Κίηρ τνᾶ5 ἴθαλὶ οὗ ἃ 5ἴδυθ, οὗ ἃ οσί πηὶηδὶ 
"βθθεα ΟΥ̓ΕΡ ἴἰο {δεῖν δϑοῦ δῦ δηά ἀείεβιοά 

ΟΓΒ. 

24. "δε" Ῥέϊαίε τα«ὖὐ, 5. ΤῊΪδ ἰηάἰςαῖοδ 
ἃ Ῥᾶιδε; Ρι]αῖς ἀϊά ποῖ γ᾽ εἸὰ πηῈ}} 6 δαὺν [μα 
[ἴῃς ἀειηδηὰ νγᾶβ ἤόσος δηὰ φεἝησσαὶ. 

δε Ἰοοῖ «υαεν, αμδ «υαεϑεά δὲς δαπά4.) ΤῊΝ 
τησδηΐης οὗ [ἢ15 εἰ ὀνηήροσὸν ἃςΐ 5 ἢοῖ οοητοβίδα. 
[1 ὑσουθβ ἰμδῖ Ρὶ τεραγἀ δὰ ἴδ Ἔχοουϊίοη 
85 ἃ τηυγάογ, ἰοῦ 6,4] ᾿υπ  βοδιίοη ; Ὀυϊ Βς 
σου]ά τἄγονν οὔ [ἢ6 Γεβροηβ ὉΠ ΠΥ, δη ἃ ἀθοῖλτα 
᾿ἰπι86}} κυ} }11658 οὗ {μ6 ἱπηοοεηξ Ὀ]Ϊοοά. 80 
ἴπς [εἐτγ8 νου]ά ὑπάεγβίδηά {Πππ δεῖ; 1ἴ νγᾶ5 ἰη 
δοοογάδησς στ (Πα οὐγῃ ἴδ (5ε6 Ὠουζοῦ. 
χΧχὶϊ!. 6,7). Ηδά ἴδε ειΐοπι Ὀδοη σοηῇποά ἴο 
16 [εὐγ, ΡΙαῖῈ ταὶρδϊ τὰ] πᾶνς υϑοὰ ἰΐ, 85 
ϑεϊτἰηρ ἰοσγ νἱνίὶγ [ἢ6 συ]ϊξ οὗἨ ἴῃοϑε ψῆο 
με μὰν ἴϊιε ἀεαδὶν οὗ οὖν οτὰ, Βιυΐ 45 σεη- 
16 ῬΙηδῖς πιϊξξ ἀο ἰξ οη τς ὑχοίο!ὰ στουπά, 
1) (παῖ ἱξ νγᾶβϑ οὐδίοπιλγυ [ῸΓ ἃ ὑιάφε ἴο 

6 δἰ πη56}} ἔγοε ἔγοσῃ δοοάφυ ἶπη655 θοεΐοσε 
ῃουποίης δεηΐθηοε οὗ ἀθδίϊ, ξοΠΟΓΆΪΥ ἴυΓῃ- 

ἴῃ» ἴο πε ΟΥ ΟΔΙρ οὐ ἴδε ϑυῆ 85 
τὐϊϊηο585; δηὰ (2) [δὲ 5δογασηθηίδὶ ννδϑῃΐης 
εἰεδηδεὰ ἤοπι Ὀ]οοά.---ἃ ἔξει ηρ νυ πίο ἢ ννᾶϑ 

δὰ 85 βϑιρεγβ ἴους ὈΥ τἘπου ΡΒ] τῆθη 
(ςξ Οἰἴοεσο, “Απἴμαὶ ἰδῦθ5 πος αἰυςυγηϊίδλίς 

νειν 71:1.----΄Χ οἱ, 1. 

νυ όϑοεγο, ἢ6ς διηηΐ 0.5 01}}5 οἷ ροϊοδε," “ἢ 6 
1μοχὶθ.᾽ 1.; δηὰ Ονἱά, “ΑὮ πἰπιίυπι ἕβς 165, 
αυϊ {τἰδ[4 στ πλίηδ “πα 8 ΕἸ πο [011 ΡοβδἊ 
Ῥυϊειβ δαυᾶ," “ Βαςῖ, 1]. 45, 46); δυῖ Τῇ τ; 
ἀφερὶγ 5εβδῖεά ἴῃ ἴῃς ρΟρυ]ΔΓ πιϊπά, ἀπ ῥὑτδο- 
Ε,ιΞεά [ἢ 411 δγοβ δηὰ 81} ςουηιγιεβ οὗ (ἢς δηοίθηΐ 
ψνοσὶά, ποῖ ἰεαϑὲ θαυ ΠΥ Πογε [Π6 Υἱ ον 8 
οὐ ΜΕ ϊςΐ ἰξ τεβίοὰ νγεῦε σεϑεςϊεὰ ὈΥ ἴδς εἀυ- 
οδἰοὰ εοἰ45568. . 
[2 δ τῳ αν τρδῃ ᾿ Ἡεοῦτεν ἸεΊρτο: 

ῃοῖ! υἱ ΕΓ, 8ῃ 
ΕτίΖϑοδο, γῆ κοϊετα ἐθ᾽ 7) ϑαπε ΠΝ 8. Ἵ 

25. αἱ ἐδε ῥεορίε.) ΤΏς τ οἷς ροορὶθ ὑγοῦα 
τοργοβοηϊεά Ὀγ ἴπὸ τυ 65 αἴ [ἢ ῬΑΒθονοσγ, 
δυῖ τα κυ} δἰίδοδοβ ἀΐτοςι ἴο [Ποθ6 ΟΠἹΪΥ 
Ἅ00 ᾿οϊπεὰ ἴῃ ἴΠ6 οὐ. ΤῊΣ ἔδαγῆι ἔοιπῃ οὗ 
Θχεογδίίοη νγῶ8 σοπιπιοη ἀηηοης (6 Αἴδε- 
Ὠἰδη8: ἴἢυ5 Πειηοκίῃ. “ἃ. Ασὶβίος., 8. (οηοη, 
δηὰ Απάοοϊάε5 ; δηὰ α͵30 [ἰ. ἱν. τό:, δηὰ ΑἸ ἴλη 
ν. Η. {ϊ.. 43, φυοϊοὰ δγ ὙΝ εἰσἰείη. 
᾿ἰ τ τ δοςοιρ δηθὰ Ὑπΐη ἃ ἔδνν γοᾶγβ, ἴῃ 
18ς ςαϑε οὗ ἴῃς ποῦε5 ψγῆο στ γῈ οοπάοσηηοά 
δηὰ βοουγχοὰ οὐ {Π6 834Π|6 βροῖ ηδογ Οοϑϑὶυϑ 
ΕἸοσγὰβ: ἴῃ 186 οὔδϑε οὗ [ῃ6 οἰίοῦ ργοβϑίβ, ἴἢς 
ἰδεῖ οὗ 1Π6 ἕὩΣΠΥ οὗ Απηδ5 ὑδίης πλδβδβαςγού, 
Α.Ὁ. 66, ἴῃ ἴῃς Ἴ ἐπρ]6 ὉΥ (ἢς Ζεδ]οῖβ, υοϑο 
ῬΑβδίουδ εῦὸ ἢον σοιϑοὰ ὃγ ποτ ; δηὰ ἰη τῃς 
ολ9ε οὗ πε ρεορὶο, οὗ ψβοῦ τυ Ἐς ἀ65 ἡγοτῸ 
οσυοσϊδοὰ νὰ ΟΥΟΙῪ ἔογη οὗ ἱποιηηΐοιδ 
τογζυγε ὈΥ̓͂ ἴΠς 80] Ἰεγβ οὗ Τ τυ νη αἰρας 
οὗ ]εγιδαϊεπι. δες Ϊοθερίυ8, “ Β. [. 1. 

216-ς6. ΤῊΞ ΟΕΚΟΟΙΕΙΧΙΟΝ. 

26. 72εη γεἰεα:εὐ.] ΟὌϑοσνο ἴπ6 Δ 165|5. 
Ῥιδὶς δεὶ ἤἴεε (ῆς πιδὴ οὗ [ποῖγ οδοίςο, δηὰ 
ἀεϊνεγοὰ ὕρ (ἴπ ἴσστη υϑεὰ τῆγουρδοιΐ οὗ 
(6 τηπηπαὶ ττλἀϊοη οὗ |[690.3) {πο Κίηχ, 
ψῖ 611] σοηδβοϊουβηεβα οἵ ἴῃς ἰπ)υδίίοο, ἢ 
ΟΟΥΆΓΩΙΪΥ σοι ρ δηςς τ πΠ ΤΠ εν τ }]}. 

«υδὲέη δὲ ῥαά “εοιγροά.} ϑοουγίηξ τνΔ8 
τῆς οτυς] δηά ἱψηοπιηίουκ Ὀγο  Πλ ΠΆΤΥ ἴο οτυ- 
εἰδχίοη δεοςογάϊης ἴο Ἀοιηδη οὐυδίομῃ (“ ΤΊΟΓῈ 
Ἀοπιδηο," ΥΝ εἰδιεῖη), ἐξ ποῖ επ]οϊηοα Ὁγ Ἀο- 
Τταλῃ ἰανν (866 δ.ΟἸ ὨΠΊΘΥΟΘΓ, “1, οἰ θη οβοδιςδῖς; 
Ρ...38, Ὠοῖδα 71) ἃ5 [ἘΓΌΠΊΘ ΘΧΡΓΟΒΘΙΥ 5ἰδίεβ. 

Πα ΟΓΥΩΟΓ [ὉΓ δοουγχίηῃρ γγδϑ σίνοη ἱπ)η)6- 
ἀἰδίοὶυ δϑοσ οοηάδεπηηαϊίϊοη ἴῃ ἴδ6 τογάς 
“Οο, Ἰιεῖοσ, [ἰδ ἰοφθῖμοῦ ἢ15 παπάς" (“1 
Ἰἰςῖογ, Ἑ“οἸ] χα τχδηι5 ᾽)): ἴξ ἰδ οδ]]εὰ ἃ ὑγοϊιὰς 
οὗ ἱξηοπιηίουβ ἰοτίυγε (προαικισμός) Ὁγ 0" 

". 

ε 
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51. ΜΑΤΤΗΕΝΨΝ. ΧΧΥΙΙ. [ν. 27, 28, 

]εβυ8, ἢς ἀε]ϊνετεὰ λέ ἴο θὲ οτπι- 
γ' 7 δπ το. οἰ βεά, 
ἊΝ 27 κ' μεη τῆς 5ο]άϊεγβ οὔ τῆς ροὸ- 
ἄπ γεΓΠοΥ ἴοοῖς [εϑιι8 ἱπίο [ἢ 'σΟΠιπΊοη 

1γ8 

[.4}1, δηὰ ρα βεγεά υπΐο δῖπὶ τῆς ψΠο]ς 
δαπά ογ «οἰάεγ:. 

28 Απά τπεγ βεπρρϑὰ ἢΐπι, δηά ριῖ 
οη Βίηι 4 βοδλγίεϊ τοῦε. 

Βερῆυ, δηδ ““ πγοαϊδ ΤΏΟΓΒ, τησάϊυπιὶ 50Ρ- 
ΡΙΙςῖυπι ἢ ΌΥ Εἱςετο. Τῆς βοουγχίης ἴοοκ 
Ρίδος ἴῃ δποηΐϊ οἵ (δες ἰυάκτηοηπί 58εοδῖ, οὐ τῆς 
ΒΔ Π|6 ϑροῖ Πεγο [ἐνν οὗ Κη  ΚΠΕΥ Κουιδη σαηῖκ 
ΕΓΟ ΟΓΌΕΙΙΥ βοουγροά δείοσγε σσιοβχίοη ὑπ θγ 
Οοβδυ8 ΕἸογυ5, Α.Ρ. 66; 8η ἱ᾿|]ορζαὶ δςῖ, 5'πος 
ὈΥ ἴανν, Ἀοπλδῃ οἰςΖοηβ ψοῦο οχοιηρίοα ἔγοπὶ 
ΒΟΟΙΓΕΙΩς : 866 Αςΐβ ΧΥΠῚ, 17: Χχίϊ. 25. 
δοουγρίη νὰ 4150 ἱπῆϊοίοὰ ἰῃ ογάθσ ἴο 
Ἔχίοτί σοηῃξεβϑίοη (“ ἤδλρε! δ φυσϑίοη!β οδιιϑᾶ,} 
Θ6ΏΘΟΔ), ΟΥ̓́Δ5 ἃ ΒΕΓΟΠΟΔΙΥ Ρυη5ῃπηοηΐ, ΕἸΟΠῚ 
ἴῃς ποίϊςε5 ἰη 81, ]οβη δηὰ δῖ. [νυκὸ ἰ 15 ον] - 
ἀεηΐϊ [δὶ ΡΙδῖο 511}}} βοῆς ἢορο (ἰδὲ ᾿ἴ 
τηῖϊραι βυβῆοςς ἰο 5αϊίδίες [6 μαβϑϑίοῃμβ οὗ ἰῃς 
ῬΡθυ οε πῦρ ὉΠΙΓΟΔΞΟΏΔΌΪς ὀχρεοϊδίίοη, σοη- 
ἰάογίης [86 εχίγθπιθ ΒΕΥΈΓΥ͂ οὗ [6 Ῥυιπὶ5}- 

τηοηῖ. ἴπ ἴΠ6 ργέβεηςος οὗ (δ ναϑῖ τυ τυ 
Δϑϑοη δε ἴῃ τὰς Εογυπὶ (866 οβορῆ. 1, ς.), 
τς οοηδεπιποὰ Ὦ νγβ δίγιρρεά πδιοά, 
[λϑϊεποά ἴο ἃ ἰονν ρ ]ἶὰσ οὐ βία (“" δὰ ραϊυπὶ 
4}Π|Πραῖυ5," [)6 βᾶπὴς ἈρΡραγθητ τ ]ςοἢ δῇσετ- 
ὙΆΓΩΒ βουνὰ ἴοσ ἃ ογ055), δηὰ [ἤθη βοουγχοὰ 
ΟΥ̓ΌΘΙΙΥ οὐ 4} 51465 (υπάϊ4ι6) εἰ Γ τυ [ἢ 6 
ἸΙοΐοτβ᾽ σγοάϑβ, οὐ, ἰῇ [ἢ οδϑὸ οὗ 8βἰανοβ δηὰ 
γιηοῖαὶς, ἢ [ἢ6 ΘΟΟΌΓρΟΚ, οΔ]16 ἃ ϑοοσρι 5 
(845 ἰϑἰάογιβ οὔϑογυοϑ, “ σοςςἰβϑίπιο Ὠοπιλΐης,Ἶ 
(ἢς ““ Βοστίῦ 6 ἤασε] ] υπὶ" οὗ Η γᾶς), ἰδαῖμοσ 
(δοηρβ ὙΠ: νὰ Ἰεδάθη [4118 ΟΥ 5Πδγρ 
βρίκοβ. 6 εβεςῖίβ, ἔγεαιοπν ἀοβοσι θεὰ 
ὈΟΙΝ ΕΥ̓͂ Ἀοπιδηβ, Δηά ΟΥ̓ ΟἸ τ σδπβ ἴῃ {δε 
δοζςουηίβ οὗ πιλγίγτάοπι, τεσ ἴογτιἷθ : ποῖ 
ΟἾΪΥ ἴΠ6 τηυ5ςοῖε5 οὗ ἴῃς Ὀάᾶςκ, Ὀυϊ ἴῃς Ὀγοδϑῖ, 
[Πς ἔδλοο, [ῃ6 ογεβ εσα ἴοσγῃ, ἴῃ ὙΘΓῪ ΘπίΓ8 115 
ὝΕΓΟ Ἰαϊὰ Ὀάγο, ἴπ6 δηδίοιμηυ ννᾶβ ὄὌχροβϑά, 
δηά τῆς δυβογοσ, σοηνυ θεά ΟΥ̓ ἰογΐ ΓΘ, νγ8 
οἴση [ἤγουν ἀονσῃ ἃ ὈΪΟΟΑΥ͂ τη455 δἱ (ἴῃς ἔδεϊ 
οὗ ἴδε ἤυάρε. ϑυςἢβ τογΐυγο, πονγονοσ, ἴῃ 
115 οχίγοπιε ἔοστῃ, νυδβ ἱπβίοϊς οἰ οΗγ τὰ 
τῆς ἰηΐοπί ἴο τος ἔγοτλ τηδγγ5 ἃ σοηυη- 
εἰαϊίοη οὗ 1μοῖγ 1 ογὰ οσ ἴο σοπιροὶ {ποπὶ ἴο 
ὈΕΙΈΓΑΥ τποῖγ Ὀγεοΐγεη. ΤΤουτθὶο δηὰ σγονοῖ- 
ἰηρ 85 ἴξ τηυβῖ Αἰννᾶγβ ἢδνυς Ὀθοη, ἰη (6 οᾶ56 
οὔ πόθο ῆὸ τεγὲ ἴο Ὀ6 οστγυοὶϊδοά [ἴ τννᾶ5 ποῖ 
ἰπιοηάοδά ἴο ὀχῆδυσῖ (6 5βίγεηρίῃ οὗ ἴδς 5υς- 
ἔοσγογ, νῆο .ιΔὰ ἴο ὈΘΑΓ ᾿ιἷ8 Οὐ ΠΟΑΥΥ͂ ΟΓΌ55; 
δυῖ [Πδῖ νναβ [ἢ ΟἿΪΥ 1Ἰπϊῖ, δΔηὰ ἴῃ οὐγ 1, ογὰ 
οᾶϑο ἰδ ψοηΐ 85 δ 85 ροβϑῦϊθ, 25 ἰ5 ουϊάδηϊ 
ἔτοιῃ Η5 δἰηκίηρ ὑπάϑσ ἴπ6 ογοβϑ, δηὰ ἔγοπὶ 
()6 5δοτί (τὸ ψνὩϊο ἢ οἰαρθοά Ὀείοτεο Η5 
ἀθαῖῃ ὑροη ἰ ΤΉ Ϊ8 15 Ὀεβὲ δοσομηϊοα ἔογ 
ὈγῪ 1ῃς ἱπϊεηίίοη οὗ Ῥι]αῖθ, ὀνθη ἴο [6 ἰδϑὶ, ἴο 
Ῥτγοσουγε [Π6 455θηΐ οὗ (ἢς ρεϑορΐὶε ἴο ἴῃς τεϊθδβα 
οὗ οὐγ ]ογὰ; [ἴ νγᾶϑ δἴοσ ἴῃς βοουγρίηρς [δὲ 
ἢς ρανὲ Ηϊπὶ ὉΡ ἴο ὃς οστιςοϊδεά, 

δὲ ἀεἰδυεγεά. Ἐχοουκίοη ΟΠ] ον ἱπηπιθ- 
ἀἰλίοῖϊγ προῦ σοηῃάοτηπδίίζοη, ἃ βῃογί ἱπίογυδὶ 
ΟἿΪΥ θείης ποιά δά ἴοσ ὑγεραγαίίοη. Τῆς εἐχο- 

οὐ οποῦβ γεγο (ἢ οπίδη 5ο 16 γβ, οηΕ6 ἐχοθρ- 
[ἰἴοη ΟὨΪΥ ἴο (ΠΕΙΓ ΟΥ̓ ΠΑΤῪ ργοςεδοάϊηρ δοΐης 
τεοογάοά, ψση, ὑπάες Οἰδυάϊυ5, ἃ ττθυπο, 
Οοἷοσ, νγᾶ5 βδηάθα οὐοσ ἴο [ὴ6 [ενν8 ἔοσ ὕτο- 
ἔδηϊηρ [δ6 ἴερὶθ. δι. Ῥοῖοσ σχείευβ ἴο ὀχεςὺ- 
ὕοη ἣν Βοδίπθῃς ἴῃ Αςίβ ἰϊ, 22 (ΟΥ τ|ὶοκοά 
τηθῃ, ἀνόμων, 111. ποῖ υὑπάογ (ῃς ἴανν, 2.4. 
Βεδίῆθη). ὍΤῇο 5ἰδίοπιθηϊ ἴμδὲ [6 ϑοηΐθηος 
νγὰ5 οχοουίεά υΥ ἘΣ 156 ἔουπάοα οἡ (ῃς 
βρυγίοιβ Αςῖβ Ἰδίο, δῃὰ 5 δύο ὈΥ 
ΒΟΙΊ6 ΟΥς5:; δυῖ [πε ραββϑαρεβ οὐ νοΐ {ΠΟΥ͂ 
ΓΕΙ ἅσγὸ Ὡοῖ ςοῃοϊυϑῖνε ([νπΚὸ χχίϊ!. 2ς ; Ϊομηῃ 
χίχ, 16): {ΠΕΥ̓ τεῖεσ ἴο (86 τοδὶ πηοῖϊνς, δυΐ 
ποῖ ἴο [ἢς οὔῆςϊαὶ δεῖ, οἵ Ριϊδίε : ἢς ψᾶγθ 
Ηἰπῇ ὑρΡ ἴο {δὲ ν}}} οὗ ἴῃ6 Ρεορὶθ, δῃὰ ἐβϑρϑςὶ"- 
411} οὗ τὰς πιρῇ ρῥγίεϑδίβ, θὰ ἢ15 οὐνῃ 50] ἀϊο ΓΒ 
γγοο 186 ἀροηΐβ, 88 ἰ5 δυϊάθης ἔσοσῃ (δἢς ἴο]- 
ἰονίηξ νοῦβο. 

47. Τεη δὲ σοἱάοῦ:. . . ἐοοξ} ΤὍΤὨς τνογά 
“ἴροἷ ἢ σοΥγοϑροηάβ Ἔχ (ο [86 πογὰ 
“ ἀεϊϊνογοά " (παραλαβόντες ἴο παρέδωκε). 
ΤἼΟ Βαπάϊηρ οὐεσ ἴο (ἢς 5. ̓ ἀϊ6 5 ἴο Ἄχεουῖ!οη 
[ο]]ονγθά (ῆ6 βοουγρίηξ, ῬΙοἢ ντᾶβ ᾿πῆϊςίοὰ 
ΌΥ ἰἢς 5εγυδηίβ οἵ Ρι]δῖο, 

ἑπίο δὲ εονρνποβ δα] Τ8ὸ »δῖδοο, ||. 
τ Ῥγαίογίυπι), 566 ποῖθβ ἀῦουθ οἡ νυ. 2, δηὰ 
οη δῖ. Μαῖκ νυ. τό. Τιε βοϊάϊετβ ἰεὰ οὔγ 
ΘΑΥΪΟΌΣ ΔἸΥΔΥ ἔγοτπι [ἢ 6 ὑυἷδος ἰῃ ἐγοηΐ οὗ (ἢ 6 
αἰθυηδὶ ἰηῖο {πὸ ῥγίῃςοραὶ σουτί οὗ ἴῃς ραϊᾶςο, 
ὙΠΟΓΟ ἃ σοῃϑιἀογϑ δ Ὠυτ ΕΓ, ἔτοπὶ 400 ἴο 
όοο πῆθῃ, ψγοσῈ δἰννᾶγβ συλιίοτγο, οδ δὰ ὉΥ 
]οβερῆυβ “(πὲ ὈΟΑΥ οὗ ἔοσοθβ ἴῃ ἴδε σγογαὶ 
Ῥαΐδοο" (τὸ ἐν βασιλείοις στρατόπεδον). ΕΤΟΙῚ 
[Π6 ὀχργοβϑίοῃ “ (ἢ6 τνῇοἷο βαπά» ἴ ᾽δ5 ὈδεοΏ 
δισυοὰ πὲ [6 Οδϑῖὶς οὗ Απίοηϊα τηυδὲ Ὀδ 
τηοδηῖ ; δυΐ ἴῃς ᾿ννῆοὶς θαηὰ ἀοεβ ποῖ τήθδη 
4}} (86 ραττίβοῃ, δεῖ 41} [6 σομοτί ((Π 6 “ργζ- 
ἰογίᾳ σοδογβ" οὗ αἰςοσγο), ἴδ δυρρΊ γί δὴ 
δαἀαϊθοηδὶ ἀγχυπηθηΐ ἴῃ βυρροτί οὗ ἴῇς Ἰάεητιὶ- 
βοδὕοη οὗ (ες Ῥχαϊογυπι τ] [6 ραΐδοθ ἃ5 
[᾿πὸ οἸςἱαἱ τεβίάθηςς οὗ ΡΙΪδῖο,. 

428. 4δὲγ εἰγῤῥεά δὶ". ὌΠοΓε ἰδ ἨῸ Γϑᾶ- 
ϑοηδῦϊο ἀουδί 85 ἴο (ἢ6 Τοοτστεοίηθββ οὗ [(Πϊ5 
τεδάϊης. Αὔἶεγ ἴῃς βοουγρίην, Οὐγ [οτὰ ννᾶ5 
ἃξλῖη οἰοί πο, Η 5 ο]οιίηρ νναβ ἴδθη ἴοτγη ἔγουὴ 
Η!5 δ)εεάϊηρ ἀπά τδηρὶεα Ὀοάγ Ὁγ ἴῃς Ὀγυΐδὶ 
δο  ἀΐθσγ. Μεγεῦ, μονγενυεσ, γνῆο 15. ζο ]ονοὰ 
ΌΥ Νν εἶΞ5, τεδβ, ΠΕῪ “ οἰοϊπεὰ πἰπι," δῖ 
δραϊηβί [Ὡς δι! οΥ οὗὨ πιδπιιϑογὶ ρίβ, δηςίθηϊ 
ψου βίου, ΘΑΓΪΥ ΕδίΠοΓΒ, δη ΠΟΑΣῚΥ 411 οὐ τς 5 
(δεο ΤΊ5βοΒ., εἀ, 8). δῖ, Μαίίζδον δος ποϊίςθβ 
(15 δαγθαγουβ δηὰ νυδηΐοῃ δςῖ. 

 ιβ οπκ δέπι α' σεαγίοέ γοῦβ)] Ῥτυοθδογ ἃ 
ϑολγϊεῖ εἰοακ, ννόοσγῃ Ὁγ πὸ ςοπιπιοη 80] αὶ 
'δυοδ ἸὩΟΟΚΕΣῪ νγὰ5 οἰλιδοίεσγίβες οὗ (Ὡς Ἀο- 



ν. 29-.ἅ1. 

29  Απὰ ψῆοϑη {πο δαὰ ρἰαιεεά 
ἃ οσἴονγη οὗ τπούη8, ΓΠῈΥ ρυΐϊ 2 ὕροη 
8 ἢεδά, δῃά ἃ γεεά ἰῃ ἢΪ8 γίρῃϊ μδηά: 
δηα ΠΟΥ Ῥονγεά τς Κηες Ὀείογε ἢίη,, 
δηά τηοςἶκεά Ἀϊπι, δαγίηρ, ΗΔ41}, Κίς 
οἴ τῆς [ενν8! 

51. ΜΑΤΤΗΕΝν. ΧΧΥΙΙ. 

20 Απά τ{ΠεῈγ 8ρὶϊ ὑροη ἢϊπι, ἀπά 
(οοἷς τη6 τεεὰ, ἀπά β8πιοῖς ἢϊπὶ οἡ τῇς 
ἢφδά. 

21 Απὰ δἤτεγ ἐπδῖ {πεν δά πιοοκεά 
ἢϊπι, 6} τοοῖς τῆε τοῦε οὔ ἔτοηι 
ἢϊπι, ἀπά ρυΐ δἴ8 ονγὴ ταϊπιθηῖ οἡ 

ΤΔ δο  ἀἸοΤΎ, νεῖμεν [12]12η οὐ ὑγουϊηςίδὶ. 
Ουν [ογὰ μιδᾶ Ὀδεη δεηϊοῃςθα 85 ἃ Ργείεπάοῦ 
ἴο ΤΟΥΔΙ ; (Ὠ6Υ ρυΐ ὑροῦ Ηΐπ 41} ἴῃς ἴῃ- 
βἰρηὶδ οἵ τουαὶγ, ἴῃς πιοβὲ σοπβρίουουβ θείης 
ἴδὸ Ρυγρὶς τορα. 

29. α εγόεὺν 97 ἐδογρη5.] ΤὨ5 τοργεβοηϊοὰ 
οἰἴϊδον τὰς ἀϊδάεπι οὗ Ηθῦτενν Κίηρβ, οὐ (ὃς 

.Ἰδυγοὶ τσοαῖῃ οὗ ἴς Οαβανα, ν ΐο ΤΊΌοτ 8 
τόσο ΒΔὈΪΔ}]γ. ΤῊΪ5 ΠΊΔΥ πᾶνὸ θοθη ἴῃ [ἢς 
τηϊηά9 οὔτδο ΚΕ Ομγδῃ 30 ἀΐἴθσυ, Ὀδασῃρ Ἔδρες δ} } Ὁ 
ὕροη [86 σμᾶτροὸ [πδῖ οὖν 1, ογὰ Ἰποϊεἀ Δη ἰπϑυγ- 
τοςοη ἀραϊηδιὶ αϑασ. Τὸ [δοτῃ οὗ Ὡς ἢ [ἢ ς 
ἩΤΟΔΪΠ τγᾶϑ τηδάβ νγᾶβ ὈγΟΌΔΟΪ, 485 8Δῃ οἱά 
ἐγδάϊτίου τεργεβεηῖβ [ἴ, ἴῃ Ζίζυρμιδ βρὶπᾶ- 
ΟἸγϑε, [ς ΝΟΚ οἵ [π6 Ασγδῦβ, νυ δι οΒ 15 οιπηὰ 

“ἴῃ 41} [6 νγᾶστηου ραγίβ οὗ Ρδιοϑίίπο δηά δϑοιυῖ 
Τεγυδαίθη. ὙΏς (Πογη8 ἅΓεῈ Ὠυτήσγουβ δηὰ 
βῆδτρ, δηὰ ἰῆς Ποχὶθ]ο ὑνγὶχϑ ἅτὰ ννὲ]}} δάδρίθα 
ἴοτ 186 Ρυγροβθ. (8δε6 Ὑτγίβίγαπι, " Ναίυγαὶ 
Ηϊἰϑίοσυ οἵ (δε ΒΙδ]ς,᾽ Ρ. 429.) ὙὍδα σέργε- 
βοηϊδίίοηβ ἰπ ἴῃς στεδῖ ρἰςζυγο5 οὗ (6 1{2]1Δῃ 
Ῥαϊπίογβ ΡγΟΌΔΟΪΥ σοτθ ὙΟΓῪ πρᾶσ ἴδε ἰΓυ ἢ. 

ὦ γεεάϊ ἐπ δίς γί δέ δαμ47 ΤΉΪ5 18 ἜΧρΡΤ 557 
τηεηϊοηεά Υ 5851. Μαίζεν οὔ. [ἴ Ὑγὰ8 δῇ 
ἰτηρογίδηϊ ἤεδίυσε ἴῃ (ἢ 6 δυῃθ 151, 45 ΓΟΡΓΟ- 
ϑοηϊίης ἰΠς τογὰὶ βεοερίγο, πο ἢ 85 ποῖ ἴο 
ΠΡ ΗρΝ ἔτοσα [υἀδῇ υπῖ}} [86 5810 ἢ} οᾶπη6. 
5811} [6 δῦϑεηςθ οὗ 8}} γεΐξσεηςε ἴο ὑσορῇ 
βῃῃουϊά Ὀ6 ποϊοά, 38 1 Ργονεβ (4 ρδϊηβί ϑένλυδοῦ 
ἘΠΟΟΉΒΟΙΟΙ5Π655 ἰη ἴΠ6 ἡλτταῖοσ. Βνοη Ηδ86, 
ἃ ςοἰὰ νηοῦ, 15 τηουθὰ ἴο 547, “ὙΠετα 18 
δοῖδ οοτηξοτί ἰη τῆς ὥεῖ, (δῖ ετὐφὴ ἴῃ ἴδε 
ταϊάϑι οὗ (δς τηοςκεῖγ τῃς (ΣῸ τυδάς 56] ἢ 
ἔεϊι,., Ηετοά τοοορηίϑεβ Ηἰβ ἱηποσθῆςσε ΕΥ̓͂ ἃ 
ΨΙΠἶϊς τοῦς, ἴὰς Ἀοτηδη 80] ἀΐετγ Η 5 ΟΥΑΙ Υ͂ 
ΌΥ ἴδε βοορίσε δηά [86 Ἴγονγῃ οὗ ᾿βοσγῃϑ ; δηά 
ταὶ [425 θεοοῖὴς [ἢ6 Πιγπεϑὶ οὗ 41} ογονντδ, 
ἃ5 Μ85 Βίης, ὑείης [86 τηρβϑῖ τηεγιἰοσίουβ." 
(Ηε, ’ Οεδβονςδίς [650,᾿ Ρ. 573.) 

απά ἐδὲν δοευεά δὲ ἔηεο δεύογε δέρῃ, σμδ 
ιοιδεΐ δα) ὙΒθ ψογάβ ἱπΠΡῚΥ Τοοππηυορα 
ΟΥ̓ τερεδίοα πιοοίκεσγ. [Ιἢ [πδῖ ναϑί γογαὶ [Δ]} 
δοῖηα ἢυπάγεαϑ οὗ 8Βο ΐεγ5 ραϑϑθά ἰῃ ργοςθϑϑίοῃ 
Ὀεΐογο Η; πὶ, εαοῖὶ Κηροϊϊηρ, ΘΟ ἢ ἴῃ το κ 
δα υἱης ΗἾπὶ 45 “ ες Κίης οὗ ἴῃς [ἐννὲ," 
85 τΠοἷγ οχοϊτετηθηξ ἰησγοαβοα ΠΟΥ δραΐ προ 
Ηΐπι, ξο]]ονίης ἴδε ἘΧδΡΙῈ οὗ ἴδε διε 

Ἰεδίβ (εἰν. χχυῖ. 67), δηὰ, ἰδκίηρ ἴῃς βοερίγε 
πὶ Η!5 μδηά, βιιοίς Ηΐηὶ οἡ ἴδε πεδὰ σεὲ- 

Ρεδίεάϊγ. 

Ἡαἱΐ, ἰπρ οΥ δὲ ὕω. Π 1, Ἠαῖϊ, ἴδε 
ἘΠΕ ΟΡΙΒΕ Ἔν 5; ἐξ. ἴδου ψὯο «οἰαἰπιοδί {ΠΑ 

Ετοτὰ δῖ, [οβὴ ψγὲ ἰεάσῃ (δαῖ, νυ 116 [εϑὺ5 
8111} θοτε {πὸ Ἰηϑίχηΐα οὗ Του ΔΙ, Ρ δίς Ἰεὰ Η πὶ 
ουξ Ὀεΐοτγο τῆς ρΡθορίθ, δηὰ πιδάς ἃ ἰδὲ ἄρρεαὶ 
ἴο {δεῖγ ἔθ  ηρ5. (866 ποῖδ οὐ 8[. [οδη χὶχ,.) 

81. Τῆς ͵Δλϑ8ὲ βίδρε ἴῃ (1198 ματί οὗ (ἢ ὑγο- 
ςδεύϊησψβ. δε πιυδὲ ποῖ ͵ο86 εἰρῃξ οὗὁὨ [Π6 
τογΐυγο δηὰ ββαπηθ ἴδεῃ υηάδεγροης ΟΥ̓ ΟὉΓ 
Ι,οτά, δηὰ ναπίοη! ἰπβὶοϊεα ὈΥ ἴΠ6 80]! 6ΥΎ. 
ΝοΥ 8ῃοιϊὰ νγὰὲ ρ855 ἴτοιῃ [6 βδοεῆὸ τδουΐῖ 
ποῦηρ, ϑοὴθ Ῥοϊπῖβ Ἡν μος σὰη τὨτουρῇ [6 
Παϊταῖϊνθο. ΕἸσγδί, οὖῦγ 1 οτὰ δβ βθησθ. Οὔςς 
ΟΠΪΥ ἴῃ ρΡυδὶῖς, ἰῃ ἴῃ6 ργϑβοῆος οἵ ἴθ [ονν, 
γγΧ45 ἰδὲ 5:1 ποὸ ὈγΟΚοη; ἃ ψψἂ8 δὴ δἊχρ]οϊξ 
τεςορηοη οὗ τἢς ἔλςϊ [μα Ηε ννδδ Κίης οὗ 
16 ἥτε; δῇ ὀχρίδηδίίοῃ οἵ [μδλί βαγίῃρ ννδ8 
δἴνεη ἴπ ῥγίναϊε οὔ  ἴο ἴπε Ῥσοσιιγδίοσγ, ποῖ 
ἴο ἴδ6 ρῥχγεβίβ ΟΓὁ ἴπὸ Ῥεορῖθ, οσ ἴο Ἡεσοά, 
Ὀυϊ ἴο᾽ οό ΨψἘὸὺ μδὰ 4 σίρῃ[ς:Ξ ἴο Κπονν. 
Τῆς ϑυπορ 5 σεϊδῖε ΟἿΪΥ ψϑδὶ 8 ἄοῃς 
ἴπ Ρυδίις. ϑεοοηάϊγ, γα ββουϊὰ στογλαγὶς ἴῃς 
τοίδ] δίβθοησε οἵ 41} ργεΐθηοςε ἴο Ἰερα!γ. ΤὮ6 
διξυμιθηῖ ἰ8 ἔτ βυπιπιμθὰ ὑὉρ ὈΥ Ηΐδο, 
ἰ, δ.) Ῥ. 57γ1:. “Ῥιϊαίς ἰ5 ἴο δὲ τεαγάβα 25 
ἴδε τοβροῃϑιθ]6 βονογποΥ οὗ ἃ βυδ᾽εςϊ ΡΘΟΡΪΘ. 
ἴῃ τῆς ἱπίογοδε οὗ [18 ϑονογείζῃ ὨῸ τσὴ 
ογάος [86 οχοουϊΐοη οὗ ΔὴΥ οὴς νῆο, 85 
Μεββίδῃ, Ὄχοϊϊοὰ ἀγθαβ οὗ ἰηδερεηάδηςο ἴῃ 
(η15 ρϑορίθβ. Νοῖ υπάογβιδηδϊης Μοβϑοϊδηὶς 
ἰάελϑ, με ἀϊὰ ποῖ ζὸ ἐϑϑόβις ἢ.15 ΟΥ̓Ίς14] ροννεῦϑ. 
Ττστυο, [6 ὀχοουξζίοη οἵ ἃ σΔΡ 18] δεηΐθηος νγᾶ5 
δυο ηγ ἰοδι ἴο τθς ἀροϊϑίοη οὔ πε Ῥγοσυγάίογ, 
ἴῃ ογάοσ [δῖ 6 πιρῃϊ ῥχγοίοςϊ ἴΠο86 το ἰη- 
οὐττεὰ {86 ΘΠΠΔΠ ΠΥ οὗ {με Ρεορὶε 88. Ε οπιδη 
Ηἰγοϊη)ϑ : Ὀυῖ δοςοτγάϊης ἴο τρλχίτης οὗ Κοτηδη 
ΡΟ Ιο5, ἃ ΚΟΥΕΓΏΟΣ ννᾶ8 ΠΟΥ ΔΙΠἸΥ͂ ηοΐ οδἰϊοὰ 
ὌΡοη ἴο σόδβουθ ἃ υἱοῦ), ἴο γοδε ἔδία ἢ ννᾶβ 
ψΠΟἾ]γ ἰηἸβογθηῖ, ἔγοσα [πο τε σίου ηδ ς 51 
οἔαϑυῦ)οςϊ ροορὶθ. ΕῸσ [818 γεᾶϑοῃ, δίῃοθ ἴΠῈτῸ 
οου]ὰ Ὀ6 ἢο ᾳυεπίίοῃ δἱ 4]] οὗ ἃ βεπίθηοε 80- 
οοτγάϊης ἴο Κοπηδη ἴδνν, ΡῚ]αῖο βεῖ δας 41} ἤοστηβ 
οὗ Ἀοπιδῃ ἰαχαὶ ργοοθθάϊηρσβ, δηὰ δά ἀγοβοεὰ 
Ἠϊπι86}} μα ὐῤ μα ἴο ἴῃς Δ53ϑο Ὁ] 6 τι}}- 
ἴυάς, Βορίηρ ἴο Πηή ἰη {πεῖς Τσοιῃραββίοη ἃ 
βυρροσί δραιπϑὲ ἴπὸ ρειβεουκίοη οὗ ἴδε 8δη- 
μοάσιπι. Εἰπάϊης [Πρ ΤῈ ὯΟ Τόβροῦβο, 6 ΟΡΘΠΪΥ 
ἀοοϊαγοὰ (δαὶ δὸ ρχγοηοιησθὰ η0 ϑ8δθηΐθηςθδ, 
δυΐ 5 Πρ Υ, δοοοτάϊηρ ἴο {με πιδχίπιὶ οὗ Κο- 
ΤΑΔΏ ῬΟΪΊΟΥ, φᾶν [}} ΡΙΔΥ ἴο (ἢ ἕδηδι ςΐβπι οὗ 
ἃ βυρεγοιουβ ρθορὶβ." Τὸ 1815, Βούγουοῦ, 
τηυβὲ δὲ δἀάεαὰ Ριϊδίε᾽ α ἔκασ οὗ ἴμε τερογῖ 
ψ ἰςἢ του οεγίδιγ δὲ πιδὰς οὗὨ δ ργο- 
οοοάϊηρβ ἴο ΤΊ ογίυβ, ἔο] ]ονηῦ ὉΡ ΒογΓΟυ8 
οἰατροβ οὗ πιαϊδλαπκιηϊδίγαϊίοη ; Ἀσυδέ 5478 
ΟὟ, “ [805 ἔυϊ ἀοης 5Δοτῆέ ἃ ὑπὸ εχίξεῃος 
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α Μοιΐ τς. 
2τ. ᾿ . 

ἴακο 3, ἰουπά 4 πιδὴ οὗ (ὕὐγτεης, δίπιοπ ὉΥ 
ὰ 

Ηἷπι, ἀπά Ἰεὰ ἢἰπὶ ἀυγΑΥ ἴο ογυς ῦ 
ῥέπσι. 

22 Απὰ 88 {πεν ολπιε ουΐ, {ΠΕΥῪ 

Πλῖης : πὶ ΠΟΥ Ποπιρε θὰ τὸ Ὀθᾶγ 
ἢ 18 ΟΓΟΒ8. 

ἂς ρμοβιίοη, εἰ ῬΙϊδῖς 86 οδυροδ δοϊοηπιεηΐϊ 
ἀπ οὔπὶα ἐς ῥΪυ8 ΡΟῸΣ λίγα [λίγο 14 τοὶχ 
Ρυδ]ίψυς δι δι εῖ ἀδ 9ε8 τηξίδι [5 ργέσξάξηϊα. 
Ο᾽ εβὲ ἃ οἐ οτίπης σοιηπΠι}8 ἃ ςοηϊγό- συγ 4υ7Ἶ] 
ἀοῖϊξ ἴὰ ρεγρέζυϊέ ἀ6 1᾿Ἰηΐδληγο διίδομέο ἃ ϑοη 
που." (' Η:5ἰοῖτε ἐνδηρεϊίᾳυς,᾽ Ρ. 675.) Κὶ εἰπι 
ἅξτορϑ 5:05. ΔΠΈ12}} Ὁ ἢ [1656 Ἡυτὶ ἴογ5, ργουϊης 
ἴῃς ΞΟΠ ἱπηργεϑβίοη στηδάς ΟΥ̓ ἴς ϑογιρίυγαὶ 
δοςουηῖ οὗ ἴδε [δε] Ἰρ5 δηὰ πηοίνοβ οὗ Ρ᾿Ἰδῖο, 
δηὰ (86 δρϑοϊυΐε δῦβεηος οὗ δΔηΥ ἰεψαὶ στουπὰ 
ἴοσ οὖσ 1 ̓ ογὰ 5 ςοηδοσηηδίίοη. 

«πὰ ἐεά δὲέγι σ«υαγ.ἢ ΤΟ ἀϊγοςξοη ἴῃ τ ΗΪςὮ 
(ΠΟΥ ἰοὰ Ηΐπὶ ἀερεηάβ οὐ ἴϊπε 8ἰ[6 οὗ 60]- 
ξοῖδα, Ὡς, 45 ψν}1}} ὕες 5ιενσηι, νγα8 [δὶ ποὺ 
δϑδιρηρα ἴο [ἃ ψ η [Ὡς ΟΠαγοῦ οὗ [86 ΗΟΙΪΥ 
δορυϊοῦγε, δηὰ οὐ ἴδε τϑϑιάθηος οἵ Ρίϊαλίε δὲ 
186 πηθ, της, 85 βεοβ οἡ ἴῃς ψ1Ο]6 τηοϑῖ 
τοῦδῦϊε, ννὰ5 [Π6 Ῥαΐδοε ἤθᾶσγ {Π6 χαίε οὗ [48. 
δὰ κὶ ) 8 ΒΟΠῚ6 ΟΥ̓ Ἶς5 511} Πο]ά (ε. ς. 

ὟΝ εἶβ5, ΤΊβοΒ.) (ἢς ςαϑιὶς οὗ Αηϊοπία, {πὸ 
ἀἰγεσοη νουϊὰ ἰᾶντς Ὀδεη αἰοὴς ἴῃς Μιὰ 
οίοτγοβα, ἔτοπι δαϑὲ ἴο τοδί. Εσοπι ἴδ6 
Ῥαϊΐδος ἴῃς ἀϊδίδησε νγᾶ8 δοῖὴς 5οὸ ΟΥὕΓ ὅοο γαγὰβ 
εαϑίνγαγὰ (0 {86 σαῖς Οεηπδῖμ, ἔβεη ουϊεὶάε 
[ἢε ναὶ}, δδουζ ἔννιοα ἴδο ἀϊκίδηςο ποσί υγαγάς 
ἴο Θοϊροῖα. ΤΠ οπῦγο ἀϊδβίδηοο, 1655 [ἤδη 
οπο-τηγὰ οὗ ἃ πιο, του] θ6 ὨρΑΥΙΥ ἴῃ6 5ᾶπ|6 
ἔτοπλ θοῇ ροϊηΐ8. 

Ῥτοῖι [86 μαϊδοε ἴο {δε μαίς οὗ ἴδε οἰ ΠΥ οὖν 
ΘΑνΟΌΓ ὈΟσγο Η 5 οὐγῇ σγοδβ, ἀοοογάϊης ἴο [ἢς 
βᾶνδρε ουδίοηι ὙΠοῖ μδὰ Ὀδθη ἰἸδίοὶν ἰπῖτο- 
ἀυοοὰ ΕΥ̓ ἴ!ς Κοπιᾶηβ. (δες Καἰπιβ ποῖο, 
Ῥ. 397 564., πο αυοῖε5 Ῥίδυζυβ, Ρ] ἴλτοξ, 
ΑὐἹεπηάϑγυβ.) ὙΤῊς τδϑϊοῖ, στὰ πο ἰηϑοτῖρ- 
οη δἤεγιναγβ δῆχοα ἴο ἴα ογοβϑ, νγδβ Ὀοστα 
δεΐογε Ηἰπι, ΤῊς φσοςεββίοη, μβοδάδα ὃγ ἴῃς 
Οεπίασίοη, νγῆο μδά Ἄομάγσε οὗ ἴῃς Ἔχθουκίόη, 
Τοοηβίϑιοά οὗὨ ἴῃς 5ο] ἀΐεγβ, ἔουῦ ἔου ϑδοῖ Ἵγοβϑ, 
δηὰ οὗ [6 ἔννο τηδ᾽οἴδοῖοσβ. ςοπάδεπιηρά ἴο {πὸ 
δαῖηὴς ἀεαίμ. [{ ννᾶβ ἔο]ονγεὰ ἀουδεϊεβ8. ὉῪ 
Ὠυήθεῖβ οὗ ἴδοβϑεὲ ψῆο μδὰ ἀεσιπιδηάεά Ηἷἰς 
στγυςϊηχίοη, ἔογεπιοϑὲ ἀιλοὴς ἴπεπὶ ἴδε ομϊοῖ 
Ῥγιεϑίβ δηὰ πλελθεῖβ οὗ (ἢς ϑδηπεαάτίηι, οὗ 
ΠΟ86 Ργόβθηςε τὸ γεδὰ ἔυγίΠοΥ ΟΠ, γΕΓβα 41: 
Ὁη]655, ἰηἀεοά, ἘΠΟΥ τεϊυγποὰ ἔοσ ἃ βῃοτί ἴ- 
ἴεγνδὶ ἴο ἰῆς Τετηρὶθ. ϑοιηςδ ρἰ(γίηρ βροςίδίοσβ 
ἀἐοωος [δ6 Ῥγοςεεάϊης (5:6 δῖ. {ὑυκὲ χχΡΐ, 
27). 

82. “54 α. δὲν εαριὲ οἵ. 1.6. ἔγοτω ἴῃς 
ἄρα οὗ [δε οἰἴγ, ποϊὕἥγοπι ἴῃς ραϊδος αἱ Ρ Ἰδῖς, 

ΓΤ (ΒΕΥ͂ πιεῖ δ: πιοη σοπλίηρ ουζΐ οὗ ἴδ σου ΠΥ 
(ϑεε 8. Μαγκ). Ουγ [οτὰ δοῖε ἴπ6 οσοββ 
ὯΝ Ηε ννᾶβ “ ψἰϊδουξ ἴδε χαίς " (Ηεδ. χίϊὶ, 
12} 

5.1. ΜΑΤΤΗΕΝ. ΧΧΥῚΙ. ν. 32----4. 

22 "ΛΑπά ψῇδθη τε 
υπΐο ἃ ρίαςς ς4|1ςἀ (ὐοΐϊροιδα, τηδὲ 18 "7 
ἴο 84Υ, ἃ ρίαςε οὗ ἃ βἰι}}, 

14 4 ΤΠΕΥ ρᾶνε Πἰπὶ ὙΠΕΡ ἴο 
ἀγίηἰς πρὶ εά νυ ΡΆ]] : Δηἀ νγῆθηῃ πα 
Πδ4 τΔϑτεα ἐλεγεοί, ἢ6 ννου]ά ποῖ ἀπηκ. 

α "»παπ 07) ὕτεπε, ϑέρππον ὁ παρι}.} [ἰ ἰβ ενΐ- 
ἀρηΐ [δῖ οὖγ 1 ογὰ (Πδη βαηκ υηάονῦ τς πεὶρῃϊ 
ΟΥ̓ (ἢ Οτγοββ; ἤϑῆςθ 81. Μαγῖκ υ8δ65 ἃ ἀϊβεγθηῖϊ 
τογά ἢ Ρ ἴο [Πδῖ {ἰπῆς ἴΠ6γ Ιεὰ Ηΐπι, [πεῇ (ΠΟΥ 
Ὀογὸ Ηϊπι. (566 ποίΐε οὔ Μαζκ νυ. 22.) ΤΈς 
8οἰ ἀετβ σογὸ ηοΐ ΚΟΥ ἴο ἱπηργθϑ5 Δγ οὗ [86 
]6ενβ ἴπογε ργεβθηῖ 85 τυυϊζηθβϑος οὗ δῇ ὄχϑει- 
ἕΐοη τυ οι ΠΟΥ μδὰ οδἰεὰ ἔογ ; διιξ πιεετίπρ ἃ 
τηδῇ σοι ἰηΐο ἴπ 6 ςΟἸΥ̓́, δΔηὰ Γπογεΐοσε ἢοῖ ἃ 
ΡΣ ἴο ἴδε Ργοοθθαϊηρϑβ--- ὑγ ῦ]Υ γεςορηϊβεά 
Υ 15 ἀγοβϑβ δηὰ Δρρδάγδῃοθ 48 ἃ δίγδΏρΡΕσ ἴο 

7εγυβδ]6πὶ--- ΠΥ ἔοσοεὰ ἷπὶ ἴο τεηάοῦ ἃ 8ὲῖ- 
υἱοῦ ἢ ςἢ [25 δϑϑοςίαϊθα [ῸΓ δὐὸσ ἢῚ8 2ΔΠ16 
ψ} (Πς Οτυοσηχίοη. ΝΝ ΒείθοΓ πο νν85 κπούνῃ 
ἴο ΔΗΥ͂ ρΡΓεβεηΐ 2828 Ξυπιραι ἰβϑίηρ τυ οὐγ 
1οτγὰ ἰοδοπίπρ 15 ὑποογίδίη, Ὀυῖ τπδί 6 ὃὈ6- 
ςπης ἃ (γι βιίδη 8 τοσα ἴμβδὴ ργοῦαῦϊε (866 
Ὠοΐα οἡ Μασκ χυ. 2ι:). βΒίϑδῃορ ΕἸ] ςοῖϊ 
δάορίβ ἰγπίοοι 5 οοπ]εσΐυσε [μα ἢδ ΠΊΑΥ͂ 
αν Ὀεθη οοιηϊης ἴγοιῃ 5 σψοῦκ ἴῃ [ἢς 
σουπΈΥ, ἐσπο οπισί ; δῖ (μῖ8 15 τ υθδαλίιρι 
ἢϊ5 Ροϑβιίίοη ἀρρεᾶσβ γαῖμποσ ἴο δᾶνθ (μδὶ 
οὔ ἃ τηογοβδηΐ. 

83. “4 δίπεε εαἰοά Οοίσοίδα, Ὧ 71 Οπ [86 
πδΙὴθ δηὰ [16 566 ποῖο δῖ δηἷ οὗ οδιαρίεσ. 

84. νἱμόσαῦ . .. γηηρίεά «υἱὲ καἰ} ΟΣ 
“ἐγ ῖηο᾽ τληροὰ τ γμΔ}}: 566 ποῖς Ὀεῖονν 
Τῆς οὐ]όςί οὗ ἴδε ἀγαυρῆξ 50 τεπάεγθά νγὰ5 ἴο 
ἄν} ἴῃς 5656 οὗἉ ραΐῃη ; οΥ,, ἰἴϊ πιδῪ Ὀς, ἴο πυδάϊιις 
[86 Τοηνυϊϑίνε βίσυρν εβ οΥ̓͂ Ξι ετεΓ5 ἀυγίης 
[δὲ ρῥγοςθβ8 οὗ οσυσϊῆχιοη. Το οὐυκίοτῃ, ον - 
ονεγ, γγὰ8 [οὐγίβα, ποῖ οτἱ ῖηδιν Ἀομμδη. Α 
ΒίΤΟΩ ὨΔγοοῖς νγ88 Ὁ51014}}}7 ργονϊ θὰ ΟΥ̓ οοπ- 

ἰοηδῖς Η γον πόσηθη, 1 (ἢ 6 Οχργοβ5 
τηἰδοίίοη οὗ ὑγοάποϊηρ ρασίδὶ υῃοοηϑεοϊουδηοδ8, 
“ ἐωγδαγείμῦ ἱπζεϊε. ΤῊΣ “501 616γ8 ἡ τῸ 
᾿ἰ50Δ }}}γ Ὀτίρο ἴο δάἀπιϊηἰβῖοσ δὺς ἃ Ροίίοη, 
ἴὴ ἴῃς Ἰλή μι ἰηδίδηςο ἴμεν που]ὰ Ὀ6 ἀνγᾶγα 
οὗ 1π6 δε πηχ5 οὗ [Π6 ρονογηοῦβ ἱε, δηά [ΠΕΥ͂ 
ΜΟΤῈ Ὁηάογ [Π6 οοπιπιαὰ οὗ ἃ οσεη(υτίοῃ, 
ὙΠ0586 πιη νγᾶ8 ὈΓΟΌΔΟΙΥ δἰγεδαυ δεςϊεὰ ΕΥ͂ 
ΟἿΣ [οτά κα ἀσπιοάᾶπουγ. Βυῖ ουν ,οτὰ, αοῦ 
ταϑης ᾿ἴ, [ππ5 Ππάϊηρ {πῶ2ὶ ἰ ννᾶβ ποῖ τηεγοὶ 
ξίνεη ἴο ἄρρϑαϑα {πε Ὀυγηίΐηρ' [Πίγβρ, ἴῸΓ ΜΨὮ] 
Ἡς δῇἰόγιναγάβ. δοοὸρίεα αἱ]ονίδιίοη, Ὀμὲ τπδὶ 
ἴἰ ψὰ5 βίγοηρὶν ἀγυρροά, ἀφο! ποὰ ἴἴ; 28 ονθη 
τῆς πιοβὶ βοερὅςδὶ δάση, δηὰ 45 Ο ΓΞ δη 8 
ΠΕνοΣ ἀομδιοά, Ὀδοδυβο, ἴο υ86 Κι εἰπιὶβ νογάϑ, 
““Ἡς πουϊά Ἰοοῖ ἀσαίῃ ἰ ἴδ 6 ἕδος ψ ἢ υη- 
τγουδ]οὰ 5ρί τ; Ὀδοδιδο Ηπ ψου]ά κῖνε Ηἰς 
ΤΟΙ] ΕΙΒ ἴῃ 41} {ἰπλῈὲ5 {π6 Ὠἰγηοδὶ Ἰοβϑο 848 
ἴο τῆς 8ρίγῖϊ ἴῃ πῆς (ἢ6 οὺρ οὗ βυβογίηρ 
βδβου]ὰ ὃς γεςεϊνθα, νυ} οδ]πὶ οἶθασ οοηδοίουδ- 
Ὧ685 ἀηἀἃ γΠ]]ΠἸὴρ συ πλἰβοίοη ἴο Οοὐἷς ψ]}}. 

ΤΟΙ ΟΟΠῚ6 ὁ ]οὁδα 19. 



ΕῬ:͵ δ. 
χβ. 

Υ. 35, 326. 

45 Απὰ {ΠΕῪ οπιοϊπεά ἢΐπι, δηά 
Ραγίεά ἢ]8 σΑγηιεηῖβ, σδϑίηρ ἰοῖβ : τῆδι 
ἴξ πηῖρμῖ ὃε {1 8]16ἀ νη ἢ ννᾶ5 βροκβη 
Ὀγ {πε ῥτορδεῖ, ἽΠΠΟΥ ραγῖθα ΠΥ ρᾶτ- 

8δ. “454 δὲν ἐγωσἠεά δ.) ὔὝὐσόβϑθεβ ΕΓΟ 
οὗ ἴἄγοο ἔοστηβ, ἴδε Χ, σοπιποη)}Υ οδἰϊοὰ 8. 
Απάγον δ σοββ, ἴς Τ, δηὰ ἴῃς {, ἴδε ἰδϑὶ 
οὗ νιοὶ τνᾶβ ΘοΥΔΙΗΪΥ υβοὰ ἴῃ [15 ολβς, ἴῃς 
διιοτί δῦονο [86 μεδά βεσυιὴν ἔοσ ἴῃ ἰδυ]εῖ, 
υ 118 Ἰηϑοτρύοη. ὍὨο τη ας ροὶς δα ἃ 
διοτί ὑγοϊεςοῃ δυρροσχίης [πὸ θοάγ, [65 ἴῃς 
μδηάβ δηά ἔδεϊ Ξβου]ὰ εἶνε "ΑΥ, οΔ]]εὰ πῆγμα, 
ΤΟΓΉα, ΟΣ θα, ἔπεα θη ποοεὰ ὈΥ [Β6 ΕΑ ῚΥ 
Ἐδῖμοῦβ (5 Μ. ς. ΤΙΊΥΡΙ. οἱ ; ΙΓϑης 8, 11. 
24) 8 4; Τα] δὴ δάν. Ναί. 1... ὙνΒοη {ΠῸ 
οἴ 85 τγ38 Ἔσοοίοα ὑσγουουϑῖυ, ἔς 5! ΠΌΤΟΥ νγᾶ9 
ταϊδοὶ δῃὰ ρἰδοθὰ οἡ (δ ῖ5 ὑγοϊεςτοη, δὰ δ9 
᾿ιληάβ δηὰ ἔεεξ (8ε6 ἔυσί Ποῦ ΟὉ) ψεῖε ἴπθη 
ὨΔΙϊοὰ - δυῖ ἩΒΘΏ [ἃ νγᾶ8 Ὀοτηθ, [86 ὈΟΟῪ ννὰ8 
διγτεϊοβοά ουΐ ὕροη 1ἴ, [86 η4118 ἀτίνθη ἴῃ, ἀπὰ 
ἴδε οΙῸ58 δῆεγνιαγάβ σγαϊβεᾶ δηὰ ἤχοὰ ἰη [118 
Ρίδοθ. Το Βδπάβ, 85 4}} δάγη, ννογα αἰαδὲ ἃ 
Ὠδιϊοά, Ἔχοορὶ ΕΥ̓ πὸ Ἐργρίίδηβ, νγο 5 ΠΊΡΙΥ 
Ὀοιπά {δεπὶι; ἴῃς ἔδεϊ στετα 150 ρἱεγοθά, ἃ 
Ῥοίηΐ ἴοσυλο συ οοηϊεδίοα, θυ ον ΦΈΠΟΓΑΙΙΥ 
δάπηϊιοὰ (ε.. ΟΥ̓ ΒΙεοκ, Κοίμμ, δηάὰ ὉγΥ Ηδ56, 
Ἅ}0 ποίίοεϑβ 1 858 ομὲ ἰπϑίδῃςε---θ τη μᾶνΘ 
δαἀάοὰ διηοὴρ ΤΏΔηγ---ΒοΓο οἷα (γδάϊοη [45 
Ὀδοθη [ΠΟΣΟΌΨὮΙΥ Τοπβττηθα ὉΥ ἰδῖς ᾿ηνοϑ ρας 
ρΏ5); 866, ἴοο, Μαγαυδτγάΐζ, “ Κομ, Δηξ᾽ δηὰ 
ϑορρ. ὙΥ̓Βεῖδοσ οί ἔδεῖ νεσε ρίεσοθὰ ὮΥ͂ 
Οπδ κτοδῖ ηΔ]]} 15 ἀουδέξυ] ([δὲ οἰάε5ῖ στ οἰ ῆχοβ 
βανα ἔουγσ π41}5), Ὀυϊ ϑεεσβ ὑγοῦαθῖθ. Ἐδοὶ 
(οὐτὶ]ς ἀείαὶ! τηυδὲ 6 ποίοὰ ἰῃ ογάεσ ἴο 
πηδογείδηὰ (Π6 Κιηά δηὰ διηουηΐϊ οὗ τῆς 5υ- 
ἔοτίηρβ ἰηβίοϊοα γ (18, δε τηοδὲ βανᾶσὸ δηά 
Ὀσυίδὶ οὗὨ 411 ρυπιβηστηθηΐβ, σου ὉΠ ἢ ΘΥΕΙΥῪ 
ἤοσττη οὗ θο ΠΥ ἰοσγίυγε, θογπς τε ὅ}} Εν 
ςοῃβοϊουδηο6855 ΟΥ̓ [ποδτδία [νονθ. 

Οτο ἐπα ηΥ̓ τνᾶ8 οὐχ εϊοᾶ : (86 Πελὰ νγᾶ8 
Ὠοΐ ΟΟΥ [πὸ τηουτδ ποῖ δὰ 8ἃ595 28 
δοι 63 ἀοπο (οξ Τας. “ Απη. ἵν. 70); δυΐ 
Ὑ6 ΤΩΔῪ ποί δἰἰτυΐο (5 ἴο τεϊοη!ηρ. Τα 
τηυγάσορεις του] “Ἰοοῖς οἢ Ηἰπι ῃοπὶ ΒΟΥ 
ἰετοοά," δηὰ νὴ ῖῖπ685 ΗΪβ ἀὐηρ Δ ΟΏΥ. 

απ ῥαγίεά ῥέε ραγπεν ἢ Ύδὲ τοῦα δηὰ 
τὰηὶς Μέγα τειηονεα Ὀγου] ΟΟΒ]Υ ; Ὀυϊ πεζοῦ 
]εν δῃ, ὩοΣγ ὄυρὴ Ἐοιηδῃ οὐυπίοπι ἰο]ετγαίϊεά 
οηἴίγε ἠακοάηθβα [ἢ ἘΘΠΙΌΕ, [δε [εἐτνϑ οἢ- 
Ἰοϊηδά ἃ ᾿ἴπεη είγάϊε; ἴπε Μίβιπδ (ϑ8εε ϑερρ. 
Ῥ. 330) ΘΧΡΓΕΒΒΙΥ͂ οΥΓάετβ 8 ἈρτΟἢ 10 ΟΤΥΌςΙ- 
Ἀχίοῃ, βυςὴ 48 ἐοσπιδὰ ρασὶ οὗ ἴῃς οοβίιιμε οὗ 
[86 δίχι ργιεϑῖ, δηὰ 15 γζεργοβεηϊοα οὐ Β 
τἶπα σγυςῆχοθ. Το Εοιηδηβ γεγο ποῖ κῶν 
ἴο οδεσγ ἃ σγαϊυ ουβ ᾿ἰπδυϊξ ἴο τῃ6 ῥδορὶςο, 
ὑθοτῃ (ΠΕΥ ἱπίεηάοα ἴο “ταν ΟΥ̓ {πε ὀχεου- 
ἴἤοη. 1π||ι νεῖρῃξς οδηὴ Ὀ6 αἰδομοὰ ἴο ἴδῃς 

υτίουδ Αςῖ5 οὗ ΡΙΒῖο. Ὀυϊ [ἢς δίαϊοσησηΐ 
ΐετε, (δὲ “ΠΟΥ ᾿εἰτάοἃ Ηΐπὶ τὴ 4 Ἰἰηθη 
εἰοῖ!," ΠΙΔΥ τεϑὶ οὐ οἷά ᾿ἰγδαϊείοη, δηὰ διεννβ 
δἵ ἰεασὶ 186 ΖΈΏΕΓΔΙ δος δηὰ ὑεϊεῦ διθοης 

51. ΜΑΤΤΉΕΝ. ΧΧΥΙΙ. 

ΤΘηῖ5 ἃἀηοηρ ἴΠδπὶ, ἀπΠἃ ὈρΟΠ ΠΥ 
γαβίυγε αἀἰά {ΠΥ ολϑι ἰοῖβ. 

26 Αμπά 5ἰκίιηρ; ἄονγῃ ΠΟΥ νγδϊοῃεὰ 
πὶ ἴπογα ; 

(Ομ γςείδηβ. ϑόπλο σα] ΒΑΙΠοΙβ, ἱπά θεὰ, βρϑαὶς 
Οὗ πακοάποϑβ ἴῃ δίγοηρ ἰεγῃιβ, ἩΗΪΟΝ ΙΏΔΥ, 
Βοννονεσ, Ὀ6 υπάογβίοοά ἴο τεῖος ἴο [86 δὺ- 
Βοῆοα οὗ υδυδὶ] οἰοϊην ; γυμνὸς ᾿νουὰ ὃςἋ 
υϑοα ὈΥ Οτεοκ5 ἰὴ {παῖ ολϑο; ςἶ, Ϊομῃ χχί. 7, 
δηΐ 9566 [πε ραββαροβ ασιοίοα ΟΥ̓ ὩΟΓΏΟΙ 05 ἃ 
Τιαρὶὰς ἐπ ἴοε..) ΑΤΆΌΓΟΒΟ οἡ δῖ, υκο: “ ΤΔ]}}5 
ἀϑοθησι ἴῃ οζυςσοῖλ 40.21683 Ὧ05 διςΐογε [60 
Ὠδίυγα ἴοπηδνι." 80, ἴοο, Οὔρεη δηὰ 
ΑἸἰμδηδϑὶι3. 

ΑΙ τς ονδηρε σῖβ ἠοίϊΐοο ὈοΐΒ Π6 ρᾶγ- 
(ἰοη δηὰ [πε οδϑίίης οὗ ἰοῖΐβι δῖ. [ὁδὴ 
{ἘΠ 23) δίοῃς Ἂχρ δίηβ ΜΕΥ οί δοῖβ Ἰγοσα 
ΟὔΘ, πο ΟΩΘ πηρῃΐ βοεῖλ ἴο σχοϊιάς (ἢ6 

οἴβεῦ. Το ρμαγπχοηῖβ οὗ [π6 οτγυςβεά ὉΥ 
Ἀοκπιδη οὐυδβίομι Ὀεϊοηχοὰ ἴο ἴπε ΟἸοου Π ΟΠ ΓΒ; 
ἴῃ 115 οὔβϑο, ἴο {π6 ἴουγ 80.165 ψῆο οτζυςϊ- 
Πεὰ οὖν [οτὰ : ἐᾷς ἢ ΟΓΟ85 νγὰ8 ἴῃ {6 
οὗ ἃ αυδίογηίοη. (ὐδϑίηρ οὗ Ἰοῖ5, Δη υηΐνογβαὶ 
συδίοτῃ, ἢοΐ σοπάετηποα ΟΥ̓ ΗΟΙΥ ϑοτιρίωγε, 
ὙΔ38 ΒρΡΟΟΙΑΙ οἰατδοϊεσς οὗ ἴδε ἘοπΊΔΗ 
βϑοϊάϊεσ᾽Υ. (Εε νιγς. “2 ηπ.᾽ ν. 490, 491.) 
Τα εἰγουτηπίδηοοβ γεςογ δα Ὁγ 81. Μαῖίπεν 

ὅτ ποϊρα ὉΥ [ῃς οι ]οβὶ Οἢγδείδη νεῖ: 
Βαγῃ. Ερ. 7; 7υ5ῖ1η Μ. ς. ΤΥ, Ρ. 122 ΒΟ,; 
ἈΡ. ἱ. Ρ. 76 ο; ἃ Ραββᾶρε οὗ στεαῖ ἱπηροσίδῃςε, 
ΤΏΟΓΟ ἸΑἸΥ ἴον ἢ|8 γεΐίεγεησε ἴο ἴῃς “" Αςῖβ 
οὗ Ρ ]αΐο ." ““δηά [μὲ 115 ἀϊὰ 50 ἴακε ῥἷδος 
γοι ΠΙΔΥ ἰοάγῃ ἔτοπὶ ἴπ6 δοοουηΐ οἵ [Π6 
ἃςεῖβ υπάοσ Ῥοβίυβ ΡιϊΔί6." Τδί ἴΠ65ὲ Αοῖβ 
τοῖς ποῖ ἰἀοΠΈς8] νεῖ [με 80 οδ]οὰ Οοβρεῖ 
οὔ Νίοοάοιηυβ Πὰ8 Ὀδθ ἀγριδὰ ὉΥ 1ἰρϑυϑ 
(γαϊαρὶ Τίβομεηάοσῷ ; Ὀυῖ [πᾶὶ {μεν ἀϊά 
δχιϑῖ, δηὰ ννέσὸ Κπουνῃ ἴο [υϑβιϊη Μ., Τογυ}- 
᾿ἴλη, δῃὰ Ευβοθίυ8---α ἕδος ἀεηΐϊεα ὉΥ [,1ρΡ5108 
---᾿͵ἴ᾿Ή οογδίη, δὰ δάυηϊ θὰ ὉηΓ ΒΟΥ ὉΥ 
βδυςῖ οτςϑ 45 ΗἸζεηοϊά, “ ΖΕ Βοῦγ. ἴὶ νυ. 
ὙΠεοϊορὶό, 1871: δβὰ Κείπι. 

ἐδαὶ ἐξ νεῖρδὲέ δὲ Δωδ|ε.}] ΤΗΣ αυοϊδίοπ 
8 αυϊο ἴῃ. δοοογάδηςς στ δῖ, ΜαῖδβενΒ 
Ῥγδοῖςε, ὄνεσῦ ολσοι! ἴο ποίε ἴῃς δΙΙΒΙ πηοηὶ 
οὗ Ργορῆεογ ; δηὰ {πγουσμουΐ (8 δοοουπί 
18. τηϊηά ἰ5 [ὉΠ οὗ ἴπ6 ᾿Ὀνεπίγοϑεοοπά ῬϑΆΪτη, 
ἴο ΠΟ Ν 15 τοίεγεποαβ ὅγὲ ἔγεαυξηῖΐ δηά αἀἷ9» 
τἰηςῖ; δυΐ ἵὰ 5 ποῖ δοοερβεὰ ὈΥ (ῃε πιδ) συ 
οὗ οτεῖςβ, Ὀεΐηρ ουηά ΟἿΪΥ 1ῃ οὐδ υηςίδὶ 
Τδηυδοῦρί, [{ἰ ἰ8 ᾺΣ ποτὲ ἴο δεοουπηΐ 
ἴος ἴῃς ᾿πβογίοη ἤοπὶ δῖ. [ομη 5 Οοβρεὶ, 
866 τηλτν. τοῖ, [δὴ [ὉΓ 50 ζϑῆθταὶ δῃ Ομ βϑίο. 
Α5 ἴο ἴδε ἴδςοῖ5, Ηλϑε, "Ὁ. [. Ρ. 576, 5878 
ὈΣΙΘΗ͂Υ δπὰ ἴγυϊγ, “Ὡς ῬΑΓΓΠΙΟΝ δηά 8]]οῖ- 
τηθηϊ οὗ [6 γψαιτηθηΐβ, Ἐβρθοῖ8}}Υ ἰη τ[6 ἀεβηΐε 
ἴογτι γοϊδιοὰ ὃγ 81. [οδη, 5, ἱπάεες, ςοππεςίεά 
ὙΠ ῬΓΌΡΒΘΟΥ ; δῖ ἴῃ ἰ(5ε} ἰοχα], δηά, ὑηάοσ 
(δε οἰγουτηδίληοκδδ, πδίυγαὶ (β8ς}}- » 6 Π1}}55)."ὁ 

80. ἐξ ευαἰεδεά ῥὲ»ε ἐδὲνε.}0 “ΤᾺΣ 50] ἀῖογ8 
τετηδίησα οἶοϑε ἴο [Πρ ογοβδ, θείης ΣΕΒρΟΊβ: 016 
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27 Δηά 8εῖ ὑὕρ ονεῖ ἢἰβ ἢεδὰ ἢἰβ8 δο- 
ουϑαϊίοη Ὑτγτίεη, ΤΗΪΒ [5 ΕΘ 
ΤΗΕ ΚΙΝΟ ΟΣ ΤῊΣ Ενν5. 

48 Ἰποη μεῖς τοῖς νο τῆΐενεϑ 
σγυςὶβεά ἢ Πΐπι, οπς οη τῆς τίρῃὲ 
ἢδπά, πὰ δηοῖπεοῦ οη τἣε ἰεξ. 

290 ἢ Απά {πεν τηδῖ ραβϑεὰ ὉΥ τε- 
νὰ Πίπι, νγαρρίπρ (πεῖν Πεδάϑ8, 

40 Απά 8δγίηρ, Του τηδί ἀεβῖγογ- 

5. ΜΑΤΤΗΕΝ. ΧΧΥῚΙΙ. [ν. 37--42. 

εβῖ τῆς τερὶς, ἀπά θυ} ε8ι ἐξ ἴῃ τῆτες 
ἄλγβ, ϑᾶνε τῆγβε!. [ΙΓ τῆου ὃς τῆς 
δοη οὗ Οοά, ςοπῖς ἀοννῃ ἔἤτοπι ἴδ α 
ΟΓΌΒ8. 

41 [(Κενσίϑε αἷβδο ἴῃς ςἢϊεῖ ῥγίεβῖβ 
πιοοκίηρ, λέπιν στ τῆς βογῖθεβ δηὰ 
αἰάετβ, 8414, 

42 Ηες ϑελνεά οἴδοῖς ; Πἰπιβεὶῖ ἢδ 
σᾶπποῖ 8ϑᾶνε. [ΙΕ ἢς ὃς τῇς Κίηρ οὗ 

ἴον (86 οχοσυ 0 ὑπ άογ ρδίη οὗ ἀθαΐῇῃ, ἸΏ ογάθσ 
ἴο ῥγευθηΐ ΔΩΥ͂ ΠΟΤ Δρργοδοῖ. Βουγ αυδῖεῖ- 
Ὠἰοπθ ἹΟΓῈ 50) Ἶ π65 ἀρροϊηϊοά, γτοϊονυϊης 
εδοῖ Οἴβεῦ ἜΥΕΙῪ ἴπγες ΒοὺΓ8 (5εε Αςβ χίϊ, 4). 
ΤΙ οσεῃίυτίοη ἴῃ σοτηπιδηὰ γεπιδιηθά ᾿σουρῇ 
Πε ἀλγ. Τῆς οχργεβϑίοῃ " νγαϊοῃοά, οσ " Κερί 
ννναῖσ ἢ ̓ ΒΟΙΕ υδοὰ 15 τεοΒηϊ 8]: κ τ]. 8. χυὶ 
στ σθηι 459 γυδῦδί." 

87. δὲ: αραισαξίοη. ΤῊΪ5 ττᾶ8 ουπίο ΊΔΤῪ 
ἴῃ [δε οὯ86 οὗ τεπιδγκδυϊς ὑυβοηοῦβ. [ἰἴ νυᾶβ 
υυτττοἢ ΟἹ ἃ ψὨϊς ἰδυϊεῖ (ς8]16ὰ σανίς, ΟΓ 
λεύκωμα), νον τγᾶ5 Ὀοτης Ὀεΐογε ἴῃς ρῥτὶ- 
ϑΟπΟΓ, δηά ρἰδοθὰ οὐεσ ἢἰβ πεδὰ σψἤῆθ [δ6 
οἴοδ9 ῬἘΩ48 οἵεοϊοα (566 ποΐδ ΟἹ Υ. 311). 
ΒΠΉσυΔ] ἀηὰ {ΠῚ συ] ἰηβοσ ρου ψἘΓῸ 
ςοχηπιοῦ [Ὠγοιρπουΐ (6 Ελεῖ. 

ΤΒο ἀἰογοηςοβ ἰὴ (δ ἕοστῃ οὗ [ἢ 6 ᾿Ἰηβογ Ρ ΙΟΩ 
ΤΑΔΥῪ Ὅς δοοουηίοὰ ἴον γ ἴδε ἴἢγοε ἰδηρυδᾶρθβ 
ἴῃ Ώΐο ἰἃ ψὰ9 ψτοη, 81, Μασ δδ5 ἴπ6 
δβογίαβε ἔοση, ἢ ἴῃς οδαγδοίογίϑς ὈΣΕΥΠΥ͂ 
οὔ τῆς 1,δἴίη, “εχ Τ᾿ υὐξογιπι ;᾽ οἡ 81, {κα 
δηὰ δι. Ϊοδη 566 ποῖθβ. ὅ8., Μαιϊζδον πδίυγα!ν 
Ῥτγοϑοηῖβ ἴῃ Αγσδπιδὶς ἔοσγπι, ννῃϊοἢ 5 κίνθη ἰῇ 
τς Ῥεβῃϊο νεγϑίοῃ. ὙΤὮῈ μδπηο οὗ [πε σταςὶ- 
βοὰ τννᾶ8 ἔγεαυεηῖ υτιξίοη; ἴἢυ8 Εὐυπεῦ., 
4Ἡ. Ε. νι τ, "(ὃς {δυϊεῖ νγᾶβ Ὀοτγης Ὀεῖοτο 
᾿ἰπι, οὐ ὙὨΙΟΝ 1ἴ τνᾶ5 στ τθη, “815 15 Α(Δ10.8 
[δες (Ογίβείδη, " ΤΠ νρᾶβ, ᾿ἰηάἀθοα, δὴ δῃ- 
οἰοηΐξ δηὰ ὙοΥῪ ξεποσγαὶ ουπίοτῃ, ἰουηᾷ ἴῃ 4]]} 
(πε ἰηβοσίρίίοπο αἱ Βοηιϊἰβίδη. [Ι͂ἢ τη 8 οϑβ6 
ἴῃ Ιηϑοσίρίίοη ἰ5 οὗ στοαὶ τηροσίδηςο, βιιονν- 
ἰηρ 16 ΟἿΪΥ Γεάϑοῦ δβείρπεα ἔὼσ οὐσγ 1, ογὰδβ 
ςοηδειηπδίίοη. Τῆς τεοηυςϑὶ οὗ [Π6 οδίοῦ 
ῥΓγίοϑίβ σγεϊδίε ὈΥ δῖ. [ομη (χίχ, 21) νυνὰϑ πδ- 
ἴυγαϊ], δηὰ [Π6 τ Ρ δίς βίγδηρεῖὶν βἰρηὶ- 
βοδηΐ. ΟΥοσ ες} οὗ ἴπ 6 ςοπάεσηησά οἢϊο5 αἱ 
Βομϊϑίδη ἃ ψοσγὰ 15 δα ἀεά, ἱπιρὶ γίην ἃ ἔλ]56 
εἰαῖπι: (ἢυ.85, “ΤῊ 18 Οοπιοεῖεβ. Ης Ἰϊεὰ, 
ΒΑΥΙΉΚ, “1 δηὴ Κιίηγ.᾽ Τῆς ΟΠ Ξίδη ἘΔΈΠΟΓΣ 
ΨΟΓΟ ΠΟΙ ΠΟΥ ὑνεδῖκ ΠΟΥ 5: ΡΟΥΘ ΟΣ ἱη ποι οἴης 
ῬΙαὶο᾽β ἰλϑῖ ἔοστηδὶ "5 ὑποοηβοίουβ [οϑ ΕἸ ΠΟΥ 
ἴο ἴδε ἰ. 

88. ἐευο ἐῤίουε:.) ΟΥ Το ΌοΣ 8. Ετοιὰ (15 
δἰδλιεπηθηΐ, σοτηραγεὰ ἢ 8ι. Μαγκῖβ, 1ἃ ἰ5 
ενϊάεηξ (πὶ [Π6 ἔνο στοῦ οῦβ όγα ογυς δοα 
δῇἴεγ οὔὖγ Τ᾿ οσά. 8:1. Πὐκὸ (ν. 32) δῆοννβ [παῖ 
ΠΟΥ͂ ἕοιτηθά ρατὶ οὗ [6 αἶβπιαὶ ῥγοςθϑβίοῃ 
ἴο Οδϊνατγ. Τῆς οδοῖος οὗ ἴπθ πιαϊοίδοξζοῦβ 
νν 18 δγηϊποδηὶ. ΤΠΟΥ ὑνεῦο σοῦθογβ, [δὲ ͵ἴ5 
Ὀγίζαηά5, ποῖ (πΐονοβ. Ρι]δίς μδὰ ψίνεη Ὁ 
οὔς τοῦδε ἴο ἴδε [ετνϑ; δε (265 [815 ορροῖ- 

[ὈΠΙΥ οὗ οτυοϊίης ἵτο οἴδογθ, ὈγΟΌΔΟΙΥ. 
φομηγδςοβ οὗ Βασγαυῦαβ (8ϑεε6 Μασζκ χυ. 7), 
οδ]εςῖ5 ἐπεγοῖοσε οὗ ρορυὶᾶγ Ξυπιραῖηγ. [π|- 
ΤΏΘΠθ6 ὨῸΣΊΌΟΙΒ (ἄπειρον τὸ πλῆθος) οὗ δυςἢ 
ἩἸΣ ὑρόναι ΤΑΟΒΙΙΪΥ ταὶ χίουϑ ἔδηδίοβ, γογα οσγυοὶ- 
Πεοά ἀυγίηρ (ἰδ [Θὐνγιβἢ νγὰγβ ([ 8ορὶι. " Β. }. 
ΧΙ! 2, 31 866 4150 Ηδυδτγαίι, " Ζίςϑοδ,." 1. 309. 

39. ἐδῶ δαὶ ῥα“"εδ δγ.7 ΟΔΙΥΑΙΎ ννᾶ5 56- 
Ἰεεϊεὰ βίᾳ Η χρϑ Δλόκεϑαίίς Ἑ ὩοΔΓ ἴδε Ὠϊρἢ» 
ΑΥ. ΤΠδ Ρδββοῖβ ΟΥ͂, Οἡ [ἴῃς ἸΑΥ͂ ἴο (86 
Τοιρῖὶο 80 γυῖος5, ΟΥ τεϊυγηϊηρ 01} οἵ ἴδε ἰαῖθ 
ενεηῖθ, ννουϊὰ οὗ σουγϑα Ὀ6 ΠυπΊΟΓΟΙ 8. 

γευϊϊά δίνη. ΤΉς τεηάοτης ἰ5 ουδϑίλη- 
ἘἸΔΙΪῪ ςοττοςῖ; δυῖ (δε νογὰ υϑοά ΕΥ̓͂ [δε ἤχει 
ἴνο εὐδηρο δίς ἰδ ὙΟΙῪ ϑίσοηρ : “(ΠΟΥ 0]45- 
Ῥμοοὰ Ηἰπι." Τῆς ψογάϑ οὗἩ ΓΟυ ηρ δῃενν 
ψδί Βμαά δε υγχοά τηοϑὲ δυςοςβ5}} 
ΕΥ̓ (δε οἰδεῖ ῥχγίεδίβ (866 ποῖδ ΟὨ συτεσβο 20), 
δηὰ [Βς ἱπιρτγοββίοη ᾿νἢϊο ἢ πδὰ δε τηδάθ ὉΥ͂ 
οὺγ 1 οτγὰδπ ἃ ΠΕΡΙ οβϑηθβδ; δι [ΠΟῪ 
ἅτε ψογάϑ ἰκὸ (Ποϑὲ οὗ (δίδρμδε (}οὁδη χὶ.), 
οὗ υποοπϑοοίουβ ΡΙΌΡΒΟΟΥ. ΕῸΣ οδοῖ ὄχργοϑ- 
βίοῃ ποσὰ υδεὰ, 866 ἴῃ ηοΐε8 οη 8. Χχί!. 7, 8. 

41. ἐδὲ εὐίε ῦ ῥγίσε., 6 81. Μαῖϊζδεν 
Ὠδῖ65 ἴἢυ5 (ἢ ς (λῖνοβ οὗ ἴδε ϑδηδο- 
ἀτίπι : 186 οὨοΥ ῥχιθϑίβ, 15 ἰδ θτϑ ; [ἢς 9.τῖθ 65, 
τῆς ἴῃ οἵ ἴδς ἴᾶνν; [6 οἰάοτβ (δῖ 
866 ΠΟΥ οὐ), ἴῃς Ποδάβ8 οὗ ἔδυ) θβ, ἢο 
ξοττηϑὰ {ππ6 τηδ)ογ ἐγ οὗ ἴπ 6 σουηςοὶ!. [ἴ πουϊά 
866 πὶ ὁ πᾶν ὕδθη ἃ ἰοστλδὶ ἃςῖ, 45 τῃουρἢ 
(ΠΟΥ οαπιε ἴο ναῖομβ (ῃς οχεουθοη οἵ [ῃς 
βοηΐοηςο, ὙΤδοΙ͂Γ Ῥγοϑϑοηοο ἱπλρ 168 ἰμαὶ [ἃ τᾶ 8 
τονν δοΐνγοοη [ἢ 6 5οσυῖοοβ δῖ 9 Α.Μ. δῃά χά. 
ἄγ. Το ἰρΐογναὶ δεϊνγεθη ὑγΑΥΟΓΘ νγᾺ5 ἴδ }5 
Ραϑϑθά ἰῃ οοηζειηρ λίην [86 ἀροπὶεβ οὗ 1μεὶγ 
υἱοϊίπι, δηὰ ἴῃ ΤΟ ΚΕΤΥ, 5 ΓΔΏΡΟΙΥ πνογάθὰ 80 
ἃ58 ἴο ὄὀχργεβϑβ (ἢ6 (στυϊῃ ΟΝ (ΠΟΥ ἀεηϊοά. 
Εογ “ οἰάοτβ," [106 τεδάϊηρ οὗ [πὸ οἱ δϑὶ δηά 
δεϑὶ Μ99, ἃ ἰάγξε Ὡυπιῦεν μανὸ “ ῬΠαγίϑοοβ.ἢ 
ΝΥ ΒΕΊΒΟΥ ΘΧΡρΓΟΘΘΙΥ ΠΟΤ τη οηδα ΟΥ̓ ὨΟῖ, 
[Π6 ῬΒΑΓ9665 ἔοιτηθα 4 οοηϑίἀοσδῦϊο ρατὶ οὗ 
[πὲ ϑαῃποάτιπι,, δηά, 85 ζεδίοῖβ, σεῖς ποῖ {ΠΚο Ὁ 
ἴο ὕε δῦϑεηϊ, (δεε ποῖδ ἄδονε οὔ σΈγβ6 1.) 

42. ἢ “αυεδ οἱδεγ:.}] Α ταοςκίηρ φυεπὕοη, 
γεῖ οὴς ΜΟΙ ὕοτα 5ιηκυ αν ἰαΞΌΣΩΟΩΥ ἴο 
τηίγαοϊοϑ οὗ μεαϊίηρς ; ἀουθῖ]6958 αἷσὸ ἴο (δς 
ογονγηίηρ ταϊγδοὶς, νν οι Πδά Ὀγουρηξ τλδίτογϑ 
ἴο ἃ οὔϑι8. (δε [οδη χὶ. ,6-53.) 

ῥίνεὶῦ δὲ εαπποὲ “5ὖ6.} παῖ ἀρραγοηΐ 
σψληϊ οὗ ρον Βδά βδκθη ἔοσ ἃ ϑδοάϑοῦ [6 



α΄ Ῥε. 22. 
8 

ν.. 43 -46.] 

Ιϑγδεῖ, ἰεὲξ ἢΐηϊ ΠΟ ςοπα ἀονῃ 
ἔτοτι ἴῃς οἴοβ8, δηά 'νχὲ νν}}} Ὀεϊϊενς 
᾿ἰπ|. 

43 “Ηε (τυβῖεά ἴῃ Οοά; ἰες δἰπι 
Ψγ»μά.«.. ἀεἰνεγ Πΐπι πον, ἰξ 6 ν}}} πᾶνε 
16, 17, 8. ἢΐῃγ: ἔογ. ἢς βλϊά, 1 δὴι ἰἢς δοη οὗ 

Οσοα. 
44 Τῆς τἢϊενεβ 4150, Ὑγῃῖ ἢ τγεῖς 

51. ΜΑΤΤΗΡΕΝΝ. ΧΧΥῚΙΙ. 

ογυςὶ πεά ννἱτ Πἰπι, σαι τῆς ϑ8δτης ἰῃ 
δ15 τοεῖῃ. 

4ς Νον ἔτοῃχ ἴῃς 5ἰχίῃ ποὺγ [ΠοΓα 
ννᾺ8 ἀδιίκηθβϑβ ονεῦ 41] τῆς ἰδπὰ ιἱπῖο 
(ῆς πιητὰ Πουτ. 

46 Απά αδϑουϊ τῆς πίπεῆ ἤουγ [ςϑ8ι:8 
οὔεά ψἱἢ 4 ἰουά νοίςε, βαγίηρ, ΕἸ], 
ΕἸΙ., Ἰλπια βαδδοδίμδηὶ ἡ τηδί ἰδ ἴο βᾶγ, 

αν οἵ [ὴ6 ἀϊ5οἸΡ]ε5, αηὰ οπδηροά ἴδδ εοὐττεηΐ 
οὗ ρορυϊδαγ ἔδεϊϊηρ ; ἴὶ ἢονν 5:16 ῆσεβ ΔῃΥ͂ ᾿ἰηρεῖ- 
ἴον πιϊδρίνπρ5 οὗ τηϑθοῖβ οὗ πε σουηςῖ!, 
δοουκίοπλεά, ἰῃ ἰΐ8 ῥδεϑὲ σοργοϑοηίδίινυο, ἴὸ 
ἠυάχο ΌΥ ἴδ ἐνεηῖ. (δες Αςΐϑδβ ν᾿. 35-.39.) 

ΤΡ δὲ δὲ δὲ Κηφ 9 γα!) 80 ἴδε ξεῆε- 
ΤΆ οὐ Μϑ5, δποῖεπὶ γνεγβίοῃβ, δῃὰ ΘΑ] 
ἘΔίΠοτβ. ΤΟ ἴτο οἰάοϑὲ Μ998, δυρροτίεα ΌὉΥ͂ 
Ὦ, οαὐὐϊξ “1ξ᾿ δῃηὰ δᾶνἪς ἥς ἐς Κὶπρ ὁ Πιγαεί, 
ἃ 5ιγἰκίηρ δῃηὰ ργοῦΘΌΪΥ οοττεςῖ τοδάϊηρ : ὑυΐ 
ἴΠ6 ἰδηάθηςγ ἴο οπϑϑίοη ἴῃ ἐξ δηὰ Β τηυβῖ ὃς 
ὈΟΓΏΘ ἰῃ πκϊηά, δηὰ αἷ5ο ἴῃ ἔδςϊ [παῖ ΔΙΠου ἢ 
Ὦ ἅχτοος σὴ τΒδηλ, οἰ ΠΡ [86 Οορες ποῦ 
οαυὶγ [ἰλ]ϊς, ἢ ἢ φΈΠΟΓΑΙΥ ἕο ον, ἴΠ6 58π|6 
τοοθηβίου, δυρροτγί ἴπδηὶ ἰὴ {Π|15 ρα 5566. 

43. Ηε ἐγια εὐ Ὅδο ννογά Ὄχργοβ96β ὑΓῸ- 
βοηῖ, σηἀυγην Ὀυδῖ. ΚΞ ο ἐσαδίοί ἰῃ αοὰ. ἢ 
Ηἰ5 δῃοπηοβ τυ. ΘΓ τ [Π655 ἴο [δὶ 516 ἀ- 
ἴλϑδϊηοϑβ οὗ ἢ. Τῆς ἀροηΐ οὗ ἴπε πἰ ἢ 
Ρτίοϑῖβ, [6 ρυρὶ] οὗ ἴπῸ ϑεγίδεβ, ἴῃ 6 Γερσθ- 
δοπίδενς οὗ ἴῃς ῬΠδτγίβεθδ, εῖνοϑ [6 δηϑνοῦ 
ἴο ἴο ΤΠ Δ] ]οῆρο, “ Ὠδοἰαγεὰ ἴο δὲ ἴδε δοὴ οὗ 
Οοὰ νἱῖλ Ῥονεῦ.. . .. ΕΥ̓͂ [86 τοβυττοσοηῃ 

᾿ δοιῃ ἴδε ἀοδά᾽ ( οπι. ἱ. 4). 
44. Τδὲε ἰδέευε: ατο.}] ΟΥ ΤΟΡΡοΡα. ΤῊΪΐ5 

αἰλϊοτηδηΐ διονν8 (παῖ δ ἤγϑϊ Ὀοῖἢ ἰοϊπεὰ ἰῃ 
γονὴν ; Ὀυζ 566 ποῖα οὐ 8ῖ. ἔμΚ6. 

4δ. “ον 1δὲ «ἰκίδ᾽ βοιγ.} ΤΤΒδ ἀδυκηρϑδ 
Ὀοχάη, ἐδβογείοσε, ϑοῖὶς {ἰπ|6ὸ δῇϊοῦ οὔὖὗγ [γα 8 
Ἄογυςϊδχίοη, ἰδϑίϊην πὶ τ Δ ἴο 3 ΡΙΜ.: 
δηὰ [ἃ οχιοηάςα ον (ἢ6 ψΠΟΪΘ ἰδηὰ ΟΥΓ 
οατῖ. ὙΠα ἀλγίκηθϑϑ 15 ὑπάουϊίοαϊγΥ Γορτο- 
ϑοηϊοά 85 5: ν Ὧοϊ 8Ἃ8 οοπηῃεοϊοῦ ψ ἢ 
80 ΘΟ ͵ρ86, [ ννᾶ8 ποῦν ἔ0}1} πιοοῦ. ΤΒ6 
ΕΑΥΪ Βαΐδοτβ, Πούγονεσ, οτα αυἱΐς τίξῆϊ ἴῃ 
τοίοστίην ἴο ἴΠ6 δοοουηί ψίνθη 1ἢ ἃ "νοσΐκ οὔ 
ΟΠΓΟΠΟΪΟΣΥ ΟΥ̓ ΡΒϊοσοῦ οὗ ὙτΆ]1ε5, ἃ ἔτεοά- 
ἴδῃ οὗ Λαγίδη. Ης 5ἰδίεβ [πδί ἴπ6 γγοαδίρεξ 
ΘΟ ρ86 οὐὰῦ Κηονῃ οςουττοά ἰῃ ἴῃς ἰουσίὶ 
᾿Ξ: οὔ τδε 2οληὰ ΟἸγιλρίδα, ὁ. 6. ἴη [86 ὙδΑΓ 

τῃ ΜιαάδβυπιπΊοσ Α.Ὁ. 32 ἴο Α.Ὁ. 31; δηὰ 
οδὲ εαγίδαυδκο δὲ τῆς βάτο {ἰπὶ6 ἴῃ 

ποῦ οὐογον [86 ἸΑγχοῦ ρατὶ οὗ ἴδε 
ΟἿ οὗ Νίεξα. ὙΠὲ ραβδᾶρο ἰ5 αιοίϊεα ΕΥ̓ 
Ἐυδεθίυς, “ΟἼτοη. δὰ ΟἸγπρ.᾽ 203, 1, δηά 
ὉΥ ϑγηςεῖϊυ, Ρ. 124 Ὁ, 325. Α. 866 4|50 Οτίφ. 
ς. (εἸ5. 11. 6,2. ἢ Ἰπάδεά, ΡΒμΙοροη ογὰ σῆς 
ἴῃ ἀσϑου θίηρ [πὶ ἀΔγκηθ88 258 ἃ {7116 ΘΟ ρ66, 
δ.15 διδιοηθηΐ νου ]ὰ ποῖ θθᾶσ Ὡροῦ 118 ὄὀυοηῖ: 
Ὀυῖ [ἃ 15 οσογίαίη {πὶ [ΠΟΤῸ ννᾶ9 πὸ παίυγαὶ 
δοϊρδα ἰῃ 1μδὲ γϑᾶγ (5εε τς (8065 ἴῃ 1 ονη, 

{παῖ ἃ 
᾿Αϑ,Δ 

«“ Ἐλοῖὶ 218)». [ἴ ἰ5 ενἱάεηϊ, [Ποτ6- 
ἴοτεο, ἴδ Ῥηϊοζου δρεῶκβ οὗ ἃ ἀδυκηθϑε 
δαυϊναϊεηῖ ἴο δη δοἰρϑς, οοπηεοίεὰ ψ ἢ ἃ 
ετελὶ οατίδβαυλδκο, πἰδίοτηθηῖβ σοἰποϊϊης ΥΕΥΥ͂ 
Βι ΓΚ ΜΠ} ἴπαὶ οὗ (ἢς ονδηρο ϑῖβ. [ἢ 
ἴῃς 50-ολδ δὰ Αςῖβ οὗ [δίς ἰ ἰ8 βαἰά, [δῖ 
“ ἸΆτηρ8 ΜΈΓ ᾿ἰφδίοα ἴῃ [Βς ψΠοΪῈ ποτ]. ἢ 
ΟΥ̓ οουγϑε ψνμαΐ ΡΙδῖς ἀϊά τεροζί 15 υἱζετὶγ 
ἀουδιδι Ὀυΐϊ ἃ ποίϊοε οἵ ἴδε χτεαῖ ἀδυκηθβϑ 
τγᾶϑ τοί {ΠΟῪ ἴο θὲ οπεα ΌΥ͂ Πΐπι; ἰξ ΘοΥ- 
ΔΙ ἀϊὰ ἀρρθᾶσ ἰη ἴῃς δεῖβ ννῆϊος Τασι}» 
᾿Δη δείοτε μη. Ης 58γ5, “" ουτὰ τηυπαὶ 
οᾶϑυπὶ τοϊδίυπι ἰῃ ΔΓΟΔη8 γοϑισὶβ δυσί 5.ἢ 
(ΔΡ' Χχῖ. Ρ. 2ο2, εὰ. Οδἶογ [νυςΐδη, ἢ Ὸ 
βϑιβετοά ἴῃ ἴ(ἢς ρεγβοους᾽ο ὑπο Ὠδςῖι5 δὲ 
Νἰοογηθαϊδ, ἀρρ6 415 ἱπ ἶκὸ τωδηηοῦ ἴο ΟἹ ςἰΔ] 
διοῆϊνεδ. (ὅ6ρΡ, τοὶ. τι Β. 286.) 
Τδὲ ἀλγίκησϑϑ, ἀδεροηπάϊηρ οἢ δἰ] ϑρμοσὶς 

οἵ πιδϑηεῦς οδι.868, οἴδη ργεοθάθβ Οὐ δοοομ- 
ῬΆΠΙ65 βασι δαυδίκοβ, 15 ἃ ννο]]- που ἴδοῖ, 
((ἕ ]0οεὶ ἰϊ. το; "ἢ. τς, 16; ΕΖεκ, χχχὶϊ, 7, 8.) 

ΤΩΣ δὲ δηά ἴῃς ἀεδῖδ οὗ ἴδε ϑανίουνῦ 
δανς ἴδυ8 08 δοςοιῃηρδηϊπιοηίβ: ἴδ6 
βίδσ. δηηουποίηρ [1ἴ6, [Ὡς ἀδτκησβ5 ὑσχεῆρυγίην 
ἀοδῖδ, αἰἰκοὸ θῶ τϊπο88 ἴο ἴδε 1 ογὰ οἵ 
Ναῖυγε. 

ἔογον δδὰ θδθῆ ὑσευ! οι! : 
δηὰ ἀλγκηθθθ ΟΣ] 86ο πὶ ἴο δᾶνο Ῥγοναϊϊοὰ 
ἀυσίην ἴδ 125 εἰσυρεὶς νὰ (δὲ ῥγίηοὶ ρα εἶ65 
δὰ ρονγοῖβ οὗ ἀδυκχπθϑ5. 

460. αὐοιξ ἐδὲ πὶπ!δ δομγ.)}] ΑΒ ἴπε ἀασὶς- 
Ὧ685 ραβϑϑεὰ ΑὙΨΑΥ͂, ἰτητη θα ἰδίου θεΐοσε ἀσδί, 
ἴδε ετγεαῖ ψ͵Ἐὰ5 υἱἱετεά, Ναὶ νγᾶ9 "5 
τηοδηΐϊηρ ἢ 6 ΠΊΔΥ͂ ποῖ σομρΓεβεηα ἃ Πγ5- 
ΤΟΙ 80 ἄεορ; γεῖ βοπια ροιηῖβ ϑἰδηὰ ουΐ 
οἰεασῖγ. [ἢ ἴδε ἔγϑι ρίδοθ, γε οὔϑεσνς ἰδὲ 
ἴη6 νογάβ ψψεσα ἃ οἰϊδοη τόσα ἴδε ἔννοηγ5 
δεςοηὰ Ῥεδίπι, ἰὴ ΒΊΟΝ ἴῃς Ῥαββίοη 15 ἀδριςἰθὰ 
ψ|} ἃ δ ΐηθ55 δη οἰθάγ 658 ΦΟΘΥ ον ἀθηΐ 
ἴο ἴο ΟΠ γιϑιίδη δηὰ ἴο ἴδε ἴΚεοτ, ΝΟΣ 
οδὴ ἴἃ Ὀς ἀουδίεα [Πδῖ 1 (6 ἢγεῖ ννογάϑβ οὗ [Π6 
Ῥϑδῖὶπλ νψέσε 5 ὑγεδεηῖ ἴο [6 Ὠυπλλη οοῃ" 
βεϊουβη658 οὗ οὖν ἴ,ογά, ἴδ τ δοΪΘ ἴδηοιΣ οἱ 
(δῖ χτεδῖ ργορἤῆφου ννᾶ8 4]50 ργοϑοηῖ. ΤῊ Οὔ 
ἱπάεεά, εχ Οὖνῦγ 1 οτὰδβ οὐνη Ρετβοηδὶ 
ἔεοϊην, Ὀυϊ ἰῃ ἃ ἔοττη ᾿ Δ ςἢ 5πεινοά οοτηρ είς 
86 -ροπϑοβϑίοῃ, ἀπά ἴῃ πογάς ψἢϊο Η!]5 οὐνη 
ϑρίγϊ Βδά ϑροκθη ἅζεβ5 ργενυϊουβὶυ. Αγϑίη, ἱξ 
8 οὐγίδίη τμδὲ ἴῃς τννογάβ νουϊὰ ποῖ μβᾶνὲ 
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18. 51. ΜΑΤΤΗΕΝ.. ΧΧΥΙΣ 

4Ῥε,.5.1:. “ἕΜΥ Οὐοὐ, πιγ (οὐ, ΨὮΥ ἢδβὲ τῆου 

[ν. 47-.-.5 Ο.᾽ 

ἢ νἱποράγ, ἀπά ρὰς 1} οἡ ἃ τεςὰ, 
[ουβάκεη τηθὶ 

47 ὅϑοπιε οὗ τμεπὶ ἴπᾶς βίοοά τῇεγα, 
νἤεη {ΠΕΥ Πεαὰ ἐλαί, 5214, ΤῊϊ8 
πιαπ ΟΔ]1εῖΠ ογ Ε}125. 

48 Απά εἰγαὶρ να οης οὗ τΠεπὶ 
ὙῬ 59. τη, πὰ τοοῖς ἃ βρύηρε, 7 πὰ Π]1εὰ ἐΐ 

δηἀ ρᾶνα Πὶπιὶ ἴο ἀτίῃϊς. 
49 Τῆε τεϑβί 5αἱά, [,ες ὃς, ἰεῖ υ. 566 

ψΠεῖπεγ Ε]145 ννἢ}} σολης ἴο βᾶνα ἢΐπ|. 
ξο 4 ἴεβθυ3. ψ θη ἢς ᾿δὰ οτίϑά 

ἀραϊη ἢ 4 Ἰουά νοίςς, γίεἰἀεὰ ἃρ 
τῆς ρ»δοϑβίῖ. 

Ὀδθῃ δϑογι θὰ ἴο Ηἰπὶ δὰ ἔΠΕΥ ποῖ θδθη ἀΐ5- 
ΓἰΠΠΕΥ υἱεγεά ; 1367 ποιὰ 6 ἱγγεσοηςο- 
δὺ]ς νυ» 411 τἰηδὶ νὰ τεδά οἵ ουγ 1,ογὰ δ ἀδ6- 
ΤΑΘΔΠΟΌΣ ΠῸΠπι πο τηοϊηθηΐ οὗ Η!8 δγτγοβῖ, 
ΨΟΓΟ [ΠΟΥ ποῖ οχρίαϊ πο ΟΥ 5 τενολὶ θὰ 
αἰογνναγὰβ ἴο ΟΝ γϑίίδης, ΤῊΣ “ ΨΥ," ἴῃ- 
ἐδοά, ρσοροβεβ ἃ 4ιιεϑϊζοη ποῖ ἴο Ὀ6 δηβιγεγοά 
8406 ὉΥ τεΐθσγεηςο ἴο [πε δίρῃοσὶ ἀοςιτπ68; ἴο 
δῆσον ἴ τ[6 ΟΠγσύδη ἢᾶς ἴδ6 ψογὰς οὗ 
Οεἰβϑοσίδης δηάὰ (ὃς ἰεδομίης οὗ (ῃς ϑρίσις 
ἴο εσυϊάο πα; ἴΠ6 δἱοηποιηθηΐ ἀδροπάθα οἡ 
1Π6 οοπιρὶεῖο ἐδ] πιθῆξ οὗ τὰς τὑνῇ}]} οὗ Οοά 
ΕΥ̓ ἴπε ϑοῦ δοοορίϊπρ [ἢ 6 ΟὨΪΥ σοπιπιοηβυγαίο 
Ρυηιϑδηηθηῖ Ὁ 5'ῃῆ. ἵὍνε τηυξὲ ἔυσμοῦ οὉ»-» 
βεῦνο [παῖ ἰη (6 Ῥ841πη, δῃὰ ἰὴ [15 υἱΐδγδπςο, 
[Π6 γε ψοσγὰ ἴδδλί βρϑᾶκϑ οὗ δραπάοῃπιχοπί 
ἀθοίαγεβ ἴῃς ςογίδίην οὗ Ὀποσγοκοη πὑπηίοῃ, 
ΞΜΥ Οοάή, ΜΥῪ Οοά, ψὙΥ ἀὲὰεὶ Τοῦ 701- 
ΒΔ κὸ π|6}: ὉΠοΩ (ἢὰ «ὑὖν ἰ5 δη ᾿ 
ψθοη ([Π6 οὈ͵εοςοὶ ἰ8 δἰἰαἰηθά, (ἣς Ε0}] δ]οςβθά- 
685 οὗ (παῖ οἴογηδὶ υπίοη νν1}]} Ὀ6 γεϑίοσγοα, 
δηδ οοτηπιυηϊοαϊοεα ἴο 411] ραγίδκοσα ἰὴ (ἢΠ6 
Ὀοηοδίβ οἵ {πΠ6 Ραβϑίοη. ΤΏὭΏΘΓΕ νγ88 ὯῸ ἀοβραῖσ, 
88 Οαἰνίῃ Δ5βιιπηθ8, πο ὑεναεττηοηΐῖ, θυΐ ἃ 
τα ΣῪ δησυ δι, ΠῊΙ ΣΠΥ ἴῃ ργοροτγίίοη ἴο {π6 
δὐὺϑοϊυΐϊς ἀερεηάεηςς οὗ Οἢγίϑε 845 τιδη, δηὰ 
88 ὅοη, ὕροη 6 Εδίμεσ. Βεηγχεὶ οὔϑεσυοβ, 
ΜῈ 8158 υδυλ]ὶ ἀδερ ἰηϑρηί, (δὲ (ὃς νογὰ 
“ἐ ἢαϑοῖ Οσξάκορη ᾿ (ἐγκατέλιπες) ἀ068 ποῖ τεΐεῦ 
ἴο [ἢ ρῥγεϑβεηΐ, Ὀυϊ ἴο ἴῃς ρμαϑῖ;; “60 τηοϊῃηθηΐο 
κἰοϑς ἀογοὶςῦο ;" “ὙΝῊΥ ἀϊάϑι που ἔογβακο 
τὴς ᾿" 15 1βεγείοσε ἴῃς δειζεῦ τεηάογίης : (ἢ 6 
ννογὰβ ΨΟΙῈ ϑροκθοὴ ΨΏοη ἴθ ϑἰγυείο, 
δηδυγοα ἰπ 5ἴϊθποθ, ν)χδβ Τοπιρὶείθ, “1|ὴ 
τηοϊδ οἵ τηλχὶπιὰ ἀογοϊςτοης 5:1οδαὶ. Νο 
οἴμοσ νογὰ οὗ Ἴοπιρ]αἰπὶ ννὰ5 στην ΔΌΣΩ 
Ηἰπι; “ ϑυρεῖῦ υηᾶ ἀετοὶ ςοης φυσηίυτ." 

Οὐν.. ΤΊ ψογὰβ ἄγ Ασδιηδῖς, ηοΐ, ἢονν- 
ουοσ, φιοϊοά ἔτοπι (π6 Τάγζυτα, Ὀυΐ ἰΓαηϑδιοά 
ἀἴγες)γ ἴτοπι [6 Ηεῦγενγ. (δεα ποῖθ οἡ 
Ῥρδὶπὶ χχὶϊ. 1.) ὙΠῸ ἴοιτη οὗ ἴῃς τνογὰ 8 ἰ5 
τοδί δοσυγδίο Υ σοργοϑοηϊοα ΟΥ̓ 81. Μαγῖ, 
νἢο Ἰεατηοὰ [ξ ΠῸΠπι 81. Ρεῖεσ. δ1:, Μαϊίδοεν, 
Ὑγἢο ττὶ 68 “ ΕἸΣ, ΕἸ, τεῖεγβ ἴο (ἢ ογἱρίηδὶ 
Ηεορτον. 

47. ὃν ἘΠια..7)ὺ ΤῈ ἰ6 φυεπεϊοποά νεῖμεν 
(ἢ15 ννᾶ8 ϑρόκδῆ 1ἢ τ Ό ΓΥ, ΟΥ νγᾶ5 ἃ πδῖι ταὶ 
οἴτοσ. Τῆς [ἐτὸ Εγα ΠΟΠΞΙΔΏΠΥ οὐ [δε 
νδῖο ἢ [ῸΓ ἴΠ6 δρρεάγδηςο οὗ Ε} 45, τοραγάθαὰ 
ΌΥ ἴδηι ἃ5 ἴΠ6 στεαῖ Ῥαΐγοῃ ϑαίηξ οὗ τῆς 
Ῥόορῖς, το σςοηάδυοίδα δβοι}]8 ἴο Ῥαγβέϊδβο, δῃιὰ 
γ᾽ ἢΟ νγ28 ἴο ΠΟΠῚ6 8ΔηἋ 5εῖἴ ἃ]} [δΐηρε εἰ ζῃϊ : Ποῆσδ 
Ὁ ῥγονεσζῦ, οοσησηθοῃ ἰῃ 4}} οδϑεδ οἵ ἀἰϊῆςυ γ, 

“ ν͵αῖλ 111] Ε]ϊ125 οοτῃοβ 1 ΤὍῆε Ὄχρτοββίοῃ, 
Βονγονεσ, 4068 ἢοΐ ΠΕΟΟΞΒΑΓΙΥ ἱπιρὶγ ἴΠΔΣ {ΠῸῪ 
ἴοοκ ΕἸΣ, οσ ΕἸοὶ, ἴο Ὀ6 δαυϊναϊοης ἴο Ε}148: ἃ 
(411 ἁροη Οοὰ ψου]ὰ ὈΥ͂ πιΔῺΥ Ὀὲ τεραγάδα δ8 
ἃ Τοηποβί ἔοσ ἴπεὸ ἰηἰεγνοηζίοη οὗἩ ἴῃς ῥσορβεῖ, 
[{ νγᾶ8, βούγευεσ ὑπάογβίοοά, ἃ Ὀἰϊζίετ πιδὶὲρ- 
πδηΐ ἸΤΟΩΥ͂: “ δαί! ᾿ς, ἴῃ οτυςϊδεὰ, ς8}} 
Ὄροη οὖν χτοδλῖ Ρδίγοῃ ϑαίηϊ! ἢ 

48. γαη, απά ἰοοξ α τῤμηρε.) ΤὍὌβα 80  ΠἸΔΥΥ 
ΟΣ ἐχργαββῖνα οἵ θα τατος νγᾶ8 1}Π6η 
δροόίκοη, “1 {Πϊγϑῖ " (566 δῖ. []οῃη}) ; δηὰ οἷς οὗ 
(Πε 80] οσβ, χῆο δἷοπο νουϊὰ ὃς ρεπηϊοὰ ἴο 
σοιλο οἷοδο ἴο ἴπ6 ΟΙΌ58, ΟΣ ᾶγὸ Δσοθϑ5 ἴο {86 
γε58561 ἴῃ ἡ οἢ ἴἢς δοιὰ νυἱὴς (ςδ] ]εὰ ροιε4) 
ιι8οὰ ΟΥ̓ ἴ[Ποπὶ ννὰ8 Κερῖ, Π]]οὰ ἃ βροῆγε σῇ 
ἰϊ, δηὰ ρἰδορά ἴΐ ὑρύῃ ἃ Τοοὰ οὗ ἤγβϑϑορ. Τ δ 
Ἰπάϊ!ςοδίεβ ἴῃς μοίρης οὗ [6 ογοβϑ, ἃ γαιβίηρ οὗ 
ἴδε Πεοαὰ Ὀεγοηὰ [6 τϑᾶςῇ οὗ [δε ουϊϑιγεϊοποὰ 
Βαπά, δυξ ηοῖ ποσὰ ἴπδη ἴσθο ΟΥΓὁ ἔοι ἔδεῖ, 
ἴδε στεδίεβι ἰεηρίῃ οὐ ἃ ἤγβϑορ σϑϑά, (δε 
ὙΤηείγδι, Ν. Η. Β., Ρ. 455.) 

49. Ζεΐ δε.}ὺ ὍΤΏς ἰλϑὲ νογὰ οὗ ὈϊζτίοΓ δηὰ 
στυοὶ τπλοσκεῖγ. ὍὙηοβε ὙΠῸ βρόοῖο ἰὶ πεν 
δοῖν 2γ ὑεῖονν ἴῃς Ἰενεὶ οὗ τῆς Βοδίμθη ϑο] ἀϊθοσῪ 
ΠΟΥ πὰ ]ΠἸ]οη ἴῃ (πεῖν ἐδηδί οι. Α ϑδοτγε 
ἔππὸ πον ἱπίοτυθηθὰ ; ἰΐ ννὰβ ἰονγαγάβ [Π6 
ΒΟῸΓ οὗ δνδη-ϑοσνῖοο ἰη ἴς Τορΐο, ψἤδη [ἢ 6 
506 ῃ6 οὗ ἴπε Ῥαβείοη ψουϊὰ Ὀ6 οὗ σοιγϑο ἐδ- 
βογίοα ὈΥ [πε οἰϊεῖ ῥγίεδίβ δηὰ ἴδε τηδ85 οὗ 
1Π6 ρϑορίε; ἴδβοῃ ἴδοϑα ψνῃὸπὶ [6805 ἰονδὰ 
τηοϑί ἀθαυ) ἄγαν ΠΑΡ Θπουρῇ ἴο Ποᾶσ Η ἰ8 
αβῖ ἰηἰυποίοησ (81. [οἢη χῖχ); δηά ῃεδὴ οδπιθ' 
(86 εῃά. 

δΟ. «υὴὖ α« ἰομά οἱοε.}1] Νοῖ στὰ δὴ ἰη- 
δγουϊδλίς ουΐςτγ, Ὀυΐϊ ἢ ἃ νοσὰ οἵ ἀ 
βίρηιἤοδπος σεοογάθα ὉΥ 8ῖ. [ολη, 10} 
οαυϊναϊοηΐ ἴο [πὸ ἰλϑῖ ψνψογάς οἵ Ρ ΧΧΙ!. 
(γδογὸ 5ε6 ῃοΐθ). ὍΤῆς οχργοδβίοῃ “ γιεϊ δὰ 
ὉΡ ἰδ6 φδῃοϑῖ," τορτγεβρηΐϊβ ἴπΠ6 ἔὍγος οὗ [86 
ΟΥ̓ χίηΔ]; 1( ἰηάϊοδίοβ, (πουσῇ ἰξ ἀοδ65 ποὶ π6- 
ΟΟΒΒΑΤΙΥ δϑϑογί, ἃ σοϊ ΠΙΩΤΥ βυστγεπάοσ οὗ [ἰδ ; 
[αὶ νγ45 δἰζεϑίθα ΌΥ̓ ἴπε ννογὰβ ῥὑγεϑεγνεὰ ὉγΥ͂ 
δῖ, υκ6. ΤΒα Ἰἰουάποςες οὗ ἴῃς Ρῥγεοδαϊης 
ΟΥ̓, ψΠοἢ δοσὴθ οὐ ἰςβ ἤᾶνὸ ΟΟΠ ἴο 
[6 βδουΐ οὗ ἃ Βογὸ ἀγίπρ ἰῃ [6 οτΙ815 οὗ ἃ 
ετολὶ νἱςίογυ, δοοογὰβ ἢ 1815 γίονν. Δ Βοη 
411 γγ2ᾶϑ8 δοζοιηρ ἰϑῃθά, ἤθη (6 σοσκ οὗ 
δίἰοποσηθηῖ νγὰ3 δὰ, ψῆθη (πο ἑουηάδ- 
ὕοης οὗ τς Κίηράοτῃ οὗ αν δὰ Ὀδοπ ονοῦ- 
γον, ἴμοη, δηὰ ηοί {1} τποη, (δ6 1 οτὰ οὗ 
1,6 γιεϊἀοὰ υρ Η 8 δβρίγὶςΣ ἴο ἴῃς Εδίημθσ. δῖ. 
71ὁΒὴ μδ8 ἃ ψοσγὰ ὄδνθὴ οὐδβάσεσ ἴδῃ 81, Μαῖ- 



ν. 51--τ 1]. 

δι Απά, ὈεδοΙ ἃ, τμῈ νεῖ οὗ τῆς 
τοιρὶε νγὰβ γεπῖ ἰῃ ἔνγδῃ ἔτομι τὴς 
ἴοΡ' ἴο Ἴδε Ῥοζίοπῃ ; ἀπά (ἢς δαγ αἰά 
αιυξίκο, ἀπά τὴς τοῦ γεηῖ: 

51. ΜΑΤΤΗΕΡΝ. ΧΧΥΙΙ. 

.52 Απά (ἂς ρτᾶνεβ ὑνεγε ορεπεά ; 
ΔΠα τηΔΠΥ͂ ὈΟά 68 οὗ (ἢ δαίπίβ ψῃϊςἢ 
δἰερῖ ἅἌζοβε, 

52 Απά οδηϊα οὔϊ οὗ τῆς ρῥτανεϑ 

Ἐονν α, “ Ης ἀεἰνετεὰ ὉΡ ἢ (παρέδωκε), οοττο- 
ϑροηρ ἜΧΔΟΙΪΥ ἴο 81. [ὐκ6᾽΄ 8 “1 οοιηπηοηὰ 

ἰθεμαι). 
Βοτίοηΐϑ σὥἱοἢ ΓΟ] ονοά [ἢ ἀεδίι οὗ ἴῃς 

ΘΑΥΙΟΌΓ, δ1π56. τε εὐ ῦτρῶς οὗ {π686 
Ρογίοηϊβ ἰ5 δ πο ὈΥ 8]} ; [ΠΟῪ Τοργεβεηΐ 
ἔμε οοπιρίδία ἐπ υπιρὴ οὗ ἐπε ϑοη οἵ Οοά ουὲν 
[πΠ6 ΤοΙρΙο, οὐοσ [πα δασίν, ουὐεσ Η δάδβ, δηὰ 
ΟΥ̓ΟΣ ἤϊο ϑρί γι οὗ πλδη. 

δὲ. ἐδεὲ εἰ] φΓ 1δὲ 1ρηρὶ..7 ὙὍὙΒα ἔγβὲ δηὰ 
ταοϑί ἀδερὶγ εἰρηϊβοληΐ βίῃ ννᾶβ με γεπάϊηρ οὗ 
186 νεῖ] ψῇϊοῖ υηρ Ὀεΐοτε ἴῃς ΗΟΪΥ οἵ Ηο]168. 
Αἴ ἴῃς δοὺγ οὗ ενδηΐηρ ὕγαυεσ οὔ (ἢ 6 ἀΔΥ οὗ 
Ρτοραγαϊίοη, [86 ΒΟΌΣ δηά ἀδὺ οὗ [ες 1 οτγὰβ 
ἀοδίῃ, ἃ να ἴῃς ἀυ οὗ (δε οὔδοϊἰίηρ ῥχεσὶ 
ἴο ἐπίεγ Ὁγ ἃ ἀοοσ στη ἴπ6 πο Κηοαβ οὗ 186 
Ὑγ4}1 (5ἰχ εὐδ115 ἀδερ δοοογάϊηρ ἴο {πε Τα]- 
του) συ Ὡϊο ϑεραγαίοα ἴῃς ΗΟΙ͂ οὗ ΗοΪΐε5 
ἕτοιμα ἴπ6 ῥγίεσϑίϑ᾽ οουτγί, ἰπῖο ἴῃς βϑρᾶος Ὀεϊζνγεθη 
1Π6 ἴτνο ἱπηπιδῆβε συγίδίηβ, εαοῖ, δοοογάϊηρ ἴο 
7] βορδυβ, 40 οὐδ 118 ἴῃ Πεῖρῃϊξ, το ἴῃ Ὀγεδάτῃ; ἢ6 
ἴδδη ορεηθὰ ἴδε ροϊάεη ἄοοῦ οὗ ἴδε ϑδῃςίυδιγ, 
δηὰ τοϊ]εὰ Ὀδοῖκ ἴδ6 ουἵεῦ οὐτδίη. ὙΠοη (ἢ 6 
Ρυοδῖβ δῃὰ ἴδε ρεορίθ, ῇο Ψεσα ἴῃ ἴδ6 οὐεῦ 
οουτί, Ἰοοκοὰ ὉΡ δηὰ βὰν ἴδ6 ἴὭΠΟΥ ουγίαϊη 
τοηΐ Ποτα ῸΡ ἴο Ὀοϊίοπι, ἰεανίης ἴῃς ΗΟἿΪγ οὗ 
Ἡοὶΐεβ ορεῦ. Το τεοογὰ κυρ βεϑῖβ πηδηϊτοἹὰ 
τπουρηῖ5 το (γι ϑιίδης : [6 ἐπίσδηςε οὗ ἴδε 
ττὺς Ηἰρἢ Ῥεγίεβὲ ἰηῖο ἴδε δἴεσηδὶ ϑδηςίυδεγ ; 
τῆς Ὀγελκίην ἀοννῃ οἵ 411 βϑεραγαϊΐοῃ δεϊνεθη 
ἴλη δορὰ Οοά; [πὸ σοηποοίίΐοη ὙΠ ΟἿΓ 
ΙΓ οταδβ ᾿αϑὶ νογά, “ [{ 15 Βηϊβῃοά :Ὁ 106 τεηάϊης 
οὗ [δ νοΐ] οὗ βεοβῆ ἴῃ νι ἢϊοῦ δ ἀννγοῖῖ, νγᾶβ 
τλυεσγηδο]οὰ (ἐσκήνωσεν ; ἴπ6 ἤπ8] Ὀγεακίηῃρ ἂρ 
οὔ ἴἢο δηείφης ἀϊβροηϑβαϊίοη ; ἴπ6ϑε δηὰ 5' ΠῚ} Γ 
εχρ δηδίίοηϑ ἱπάϊοδῖθ, θυϊΪ ἀο οὶ Ὄχῃδυβί, 
ἘΠΕ {.}}}} ΕΛ ΠΟΛΠΕΣ τ (ῃ6 ἐνεηῖ. ΤὙΠιαῖ ἴἴ 

ἃ ἄδορ, δουρὶ νασυς, ἱπηργεβαίοη οὐ 
τῆς ἐρο μι, ὑὲ μηνπτῖ Βῶπ α ποθὲν ἴα 
[6 Γαϊηιυά, τῆϊςἢ γοοογάβ ἃ Ὀυγϑίηρ ορθη 
οἵ [δε ἄοοῦ οὗ ἴῃς Τειρὶς δδουΐϊ τὴ 8 
ὕὔπιε ((ὈΤῚΥ γεδῖβ Ὀείοσε ἴῃς (2}] οὗ ετι- 
8Ά 1 εἴη), ςοτηραγε σὑἢ ἃ Ἰερεηά ἰη ἴῃς χοβρεὶ 
οὗ ἴῃς Ἠεῦτονβ, αυοϊεα ΟΥ̓ ζόγοπιο, “ ἘΡ. 
δὰ Ηεὐγθίαπι᾽ δηὰ ’ δὰ Τϑαπιδϑυπι, ἰΠαἱ ἴῃς 
[Πγοϑῃο]ὰ οὗ τῆς Τοιρὶς ττᾶ8 ουὐθγουγῃ 
ὉΥ 4 βυάδάοη κἴοςκ. [{ χηυϑδὲ δε οὐδεσυο, 
ποννενοσ, [μδὲ {πὸ γοηδίηρς οὗ ἴδ νεϊ!, ΠΡΡΕῚ 
τ ἴοοῖκ ρῥΐδος δίπιυ Ἰδηθουϑ πῖιἢ [6 
αύδκο (δες πεχί ποῖρ), οοιυά ἠοῖ πᾶν Ὀδοη 
οδυδοὰ Ὁγ ἱ, Ὅς νεῖ] τγῶϑ οὗ ργεδί (ῃίοκ- 
Ὧ688, ἃ ΟΥ δαηὰ δγεδάξῃ, στουρῆϊ οὗ 
ξοια δηά ρυγρῖο, δῃὰ ρῥγορογιοηδίεὶν δίγοηζ. 

δ'σῃ νγὰϑ ἰὴ τῆς [}165ὲ βοῆξ ῥσγεῖο- 
πδῖίυγαϊ : δυΐ, ἃ5᾽ Μογοῦ οὔδοσνοδ (ἰῇ δῆξννεῦ 
ἴο ϑίσωυξθ δηά δ.) οἰοστηδοἤοῦ), [ΠΟΤῈ ΥΔ8 ΠῸ 
ΡΓΟΡΏΘΟΥ οὐ ρορυϊλν εἰ ϊε7 τὶς οοὐ ὰ μανα 

βιιρρεβίεὰ [ἴ ἴο ἴδ Ενδηρεῖσῖ, νἢο τοϊδῖοϑ ἰξ 
ΒΙΠΊΡΙΥ͂ 48 ἃ πηδίίεν οὗ ἴἃςῖ, νἱϊμουϊ ἀνε! ηρ 
ΟΣ 11 δἰ χηϊδοδηςο. 

δὲ εαγὶδ ἀά φμαξε.} ϑδοο κα οὗ θαυ ηυᾶκο 
Θοσ ΥΟῪ ὈΘΠΕΥ αἱ ογυδαίεη. 866 
ΤΟοΡίοσ, φυοῖϊοα ΌΥ Τοδη ϑιδη ον ; δηὰ οοτῃς- 
Ῥᾶσὰ ἴῃς ποίΐς68 οὗ [6 φαγίμαυδκο, τῆς ἀλτκ- 
Ὧ658, ἴῃς οἴδϑῆ δηά ἴΟΙΤΟΣ ἰῇ Απιοβ ἰϊ. 8 - 
Ζεεῖ.. χίν. 4) 5: ἰορεῖμες τί (ἢ ἀεβοτρ- 
οη5 οὗ [Ὀϑερῆυ8, " Αηΐς.᾿ ΙΧ. το, 4; δηὰ ϑίδηϊου, 
“Ῥα]. Ρ. 1τϑ85ς. ΤῊ δά [πὸ ἐοϊονίης 
οἴδιιϑ65 ἅσε ῥρϑοῦ ϊν ἴο 8:. Μαϊδμεν. ὍὙΒο 
ΒΥΠΉΡΑΙΩΥ οὗ παῖυγο, σοηἀο]ΐηρ, 50 ἴο βρδακ, 
ἢ} ΒΟΥ 1 οτγά, ἰ8 ποξεα ὈΥ ἀῃοίοηϊ τυτϊοῖβ, Ρ8.. 
ΟΙΘηι. “Κοο᾿ 1. 4: " Βεηΐαψυς οὑπὶ Ῥαϊεγεῖυγ 
οπιηΐβ ΕἸ σοπραβϑιι5 δϑὲ στη ι8.;7 Ἀηὰ ὉΥ 
τη ἜΥ}5, 9. Νεδηάογ, ΟἸβαδυϑοη, ἀπ Η 856: 
θυΐ δΥπΊραΙΩΥ 5 ποῖ ἴῃς στὶρῆξ ψογά : [6 
εὐ παυᾶκο Ὀοτο υἱϊζηθβ8 ἴο {πὸ τϊρης δηά 
Τηλ] επί οὗ ἴῃς ϑοῃ. 

ἐδὲ γοοῖξς γεκ ἢ Τῆς ψογὰ “ἂς ροϊηϊβ 
ἴο τοοῖκβ ἴῃ ἴῃς ἱτηπηοάϊλίε πεϊχῃδουγπῃοοά, 
ΒΓ ἢ 45 (δῖ ἴῃ ΠΟ Ν ἰΟϑορῃ οὗ Ασὶπιδ- 
ἴα μδὰ ἰδίεϊυ εν ἃ βοριυϊοῆτε, δῃὰ 45 
Οὐοἰχοῖμα ᾿ἴ561ξ, ἰῃ Ὀοῖ οὗ το ἰγᾶσοβ οὗ 
[δε δαγπαυᾶκο ὅσα ποϊςεοά ὈΥ ΟΥτὶ! οὗ [ετι- 
δλίεηθ. ἼΠ6 3ρ.}||ηρ’ οὗἩ τος κδ ὉΥ οαγΠηυᾶκοβ 
8 80 ΔΓ ΠῸμ δοίης δὴ τππσοπμηοη οςσουΓ- 
τεηος, [πα [ἢ6 τυΐϊη5 οὗ [Θγυβαῖοπι ἂνς αἱ σὶ- 
Ὀυϊεὰ ἰῃ σγεαῖ ρασί ἴο [}18 Ἵδυϑεὲ. (δες 
δίΔη]εΥ, .. ὦ) 

δΩ. ἐδὲ ξγαῦε! αὐσεγε οῤῥεηεα.} 1.ε. (Ἐς τοςκ- 
τοπλθ8, Ὠυπιοσουῦβ ἴῃ ἔπ ΘηΥΓΟΏ5 ΟὗὨ [6Υ 58] 6 πη. 
ΤῊς οροηΐηξ 88 δίῃ γα) οοποοπκίίδηϊ οὗ οατιἢ- 
ΔΚ. ὅδ66 τὴς ουγίοιβ ἠοϊίος Τοδον, 
«ὦ ΚΑΒ ἃ [ΔΛ τοτα βοαίοὰ δὶ τῆοὶν πιὶά- 
ΟΑΥ τηθὰὶ] ἴῃ ἀοπιο-δμαρεὰ τοοῦ βαδάθηϊγ 
Ορεηδά, 8ποννοὰ ἴδε ὑἷυς 5ΚΥ δῦονο, δηά 
δραΐῃ οἰοβοά." [1 ψγᾶβ ἃ δΙσὮΪΥ βἰρηϊβοδηῖ 
«Ὧν εἴα οὗ [πὸ Ὀγεακίης ὉΡ οὗ [86 τϑδὶπὶ οὐ 
6 

"4" δοαϊἶε..}ὺ ΤὨϊ5 οσσυγγοα Δεν [ἢ 6 τὸ- 
δυττεςίίοη οὗ οὔν 1 ογὰ, “(6 γβίλθογη πὶ 
[πὸ ἀοαά," (ο]. ἱ. 18. “ὍΠε δεαϊηΐβ" ἰ58. υϑοά 
ἴῃ [86 Νενν Τ᾽ οβίδιλεπι οὗ (ἢ γι βεδης, Βαϊ {π|8 
1186 158 οοηβηρά ἴο ἴῃς ΕΡίΞ511ε5. ΕΑΥΪΥ Ἰοξεπὰς 
ἅΓ6 Ὀυ5γ υ] τ [6 ὨΔΠΊ68 οὗ ἴῃς δαί ηϊ5, Θρθ οἶδ} 
[ῃς ραῦ το δηὰ Ῥγορῃοῖὶβ Ὑῆὸὺ δλὰ δλη- 
πουησεὰ ΟΥ ῥτεῆγχυγοά, δηὰ σγεῖε δινδ ησ 
Ηἰἷΐς ςοπιησ. ἰχπηδίυϑ, “ Μαχη. ὃ 9, τοῖει 5 
ἴο 1πϊ]5 ἐνοηΐ, σοηηδοῖν ἰἴ, 45 ἀϊὰ πιοεκῖ ὁ 
186 ΟἈΓῪ {ΔΊ ΠΟΥΒ, τ οὖν 1, ογαβ ἀδβοοηΐ 

68, “ θείης ργοβεηῖ, Ης ταϊϑοά {Π6πὶ 
(πε ΡΙΟΡὨΕΟΙῖΒ) ΠῸπὶ ἴδε ἀοδα," (866 4150 

φεϊοοῖξ, ὁ [π|γ.᾿ ΡΡ. 325-326.) ΝΣ 

185 



186- 

δον ἢἷ8 τεϑιιγγεσίοπ, δηὰ νψεηΐ ἱπῖο 
τῆς ΠΟΙΥ οἰ, δπά δρρεαγεὰ ὑπο 
ΓΔΗΥ. , 

54 Νον ψῇεπ τῆς σεητιτίοη, δηά 
το τῆλὲ ψψαῦα ἢ} Πΐπι, ννγδιοδίηρ; 
ἐϑ8ι.8, βᾶνν (ῃς φαγί ῃαιδίςς, δηὰ τῃοβα 

51. ΜΑΤΤΗΒΡΝ. ΧΧΥΙΙ. [ν. 54-- 68. - 

Ϊεϑὺ5 ἄοπι (ὐΔ|1|εδς,͵ πιϊηϊδίετηρ, μηῖο 
ἢϊπι: 

κ6 Απιοηρ ψηϊςἢ νγὰ8 Μδιγ Μαρ- 
ἄλίεπμα, δληὰ Μάλιγ τε πιοῖδεσ οὗ 
Τδλεβ δά 7οϑβεβ, πὰ τῆς πιοῖμοῦ οὗ 
Ζεδθεάεςε᾽ 5 οἰ] άτεη. 

τῆϊηρβ τῆλ ψγεῖε ἄοης, [ΠΟΥ ἔξαγε 
ἀὐῤῥεν ἜῈ; ἼΤΓΩΪΥ τἢ 15 νγᾶ8 τὴ6 
οῃ οὗ ᾿ 

5) ὙΠ τὰς ὄνθη νγᾺ5 ΟΟΠΊΕ, “ Μαχκ 15. 
(ἢετςα σᾶπις ἃ τς ἢ πιδη οὗ Αὐλίδα, ζμκς 5. 
παηχεά Τοβαρῇ, ψγῇο ἶϑο Ἀἰῃ1561} ννῶβ ἴοι ,ο. 

38. . δ ΑΠπά ΠΔΠΥ ΜοΙΏΘη ὑγογα ποῦς 
ὈΕΠοΪαΐηρ δία οἵ, ψῃςἢ [ΟΠ] ονγεά 

δ4. δὲ εεπλωσίοπ.] δῖ, Μαγκ δά 5, “" ν Ὡς ἢ 
βἴοοά ονεῦ δραϊηϑὶ πθηι," δηά αἰἰγίυῖεβ (ἢ 6 
εἴεςϊζ Ὁροῦ τῆς οεπίυγο"ἶβ τη ΨΏΟΙΪΥ ἴο 
ΗΙ5 ροσβοπδὶ πιδηϊοβίδιίοῃ (366 ποῖθ5 ἐπ ἤσε.). 
81, Μδίδον τοίοσϑ ἴΠ6 πηργοβϑίοη τηδάθ ΟὨ 
ἴδο τηϊηάς οὗ [ῃς οεηζυσίοη δηά 5016 Γ5 ἴο [86 
ψγ 8016 5ετεβ οὗ ευεηΐβ, (πὸ ουζοῦ ρΒθποσηςηδ 
Ὀοίηξ δβρεοδιὶν οδἰουϊαιοεὰ ἴο αἴἴδοϊ {μοὶ 
βρίγ5. ὙΤΒΟ ποσὰ οὐ ναϊε οεπίυτ ἢ ννᾶ8 
ΡΓΟΌΔΌΪ τηονθα ΟΠ ΘΗ ΟΥ̓ 411 [δὲ ἢς πδὰ 
866ῃ οὗ οὖσ [ογα  Β ἀδῃγθΔΏΟΌΓ, ΘΘΡΟΟΙΔΠῪ ὈΥ̓͂ 
ἢ 15 ἰδϑοῖ ογσάβ. Τῇ οχοϊαπιδίίοη, “ Τἢ15 νᾶ 
(Π6 ϑοη οὗ Οοἀ," ννᾶβ ἀρραγοηγ ἀγάννῃ ἔἕοσ ἢ 
ὈΥ πε νοτσά, “ Εδίβεσ, ἔνῖοε τερεαϊεὰ δὲ ἴδε 
δερίπηϊης δηᾶ οηὰ οἵ ἴΠ6 Ἄοτυσβχίοη. (8566 
8ῖ. {ὐὑκὸ νν. 34, 46.) 

δδ. »παη7 «υο»25.}] ΜΔΟΥ δεβίε8. (ἢοβα 
ψῆο ἀγα τηεηςἰοπαά ἱπ [6 ποχί γεῦβο. ὍΠΟΙΣ 
Ῥγόϑεηος δἰζεϑὶβ {ποὶσ βἰθάξαδι (Δ δηὰ ἴονε : 
ἴῃς ροίΐηϊ δρεςίδ!ν ποϊεὰ ἰβ [μὲ {πεν μδὰ ]} 
ξο!οννεά Η πη, πιϊηἰδίετίην ἴο Η πη, τῸπὶ (ΠΟ ΙΓ 
ἀϊβίδηϊ ποσῖθ ἰη ΟΔ111|66. 

4ΐαν ο.] ΜΕΥ πρᾶγ ἜΡΙΣ ὙΓ45 ποῖ 
Ῥευτηῖ (δς 5ο]άϊεγβ, θυῖ τῃ6 τάμε οὔ 
ΨἜΟΒ τὴ6 ΠΟΙ Ἰνοηθη ΡΓΟΌΔΟΙΥ 5αΐθ, νυᾶβ 
Ὠοΐῖ 80 τσ ἀϊδίδηϊ 48 ἴο ὑγενυεηῖ [ΒΕΓ Ποασίησ 
ΟἿΥ 1, οτά 8 ννοσγάϑ. 

81. υΚς 5ἰαΐε8 ΓΙ Ποῦ ἰπδὶ “411 δἷ9 δο- 
αυλδὶπίδηςε ἢ ΕΓΟ ἴποσο, ἃ ἕδςϊ ηοῖ πιεηίοηοὰ 
Ὁγ ϑ8:, Μεαίίζδον οὗ δῖ. Μαγκ, Ὑνμδῖ ϑίγσυςκ 
[ΠοτῺ ρος ψΜγὰ8 ἴΠδὶ «ὑογεεη, ΠΟΠΙΓΔΙΎ ἴο 
Αἰ υϑᾶζε, βου Ὀς ῥγεβθῃΐ, 

66. “»»πόοηρ «υδίεοδ. Τῆγες ΟὨΪΥ ἅΓῸ Ποῖα 
τιεη! πο, ΜαΑΙΥ͂ Μαράδίθηθ, ηοῸ [8 8ρ6- 
ΟἸΔΙΪΥ παπιδὰ 85 ἴμς ἤγϑί ψ]ῖπο85 οὗ ἴῃς Ἀ6- 
βυττεςτίοη ; Μδτγ, ἴδε ν]ῖε οἵ ΑἹρίβειιβ οὗ 
ΟΙοραβ (]}Ἑδῃ χῖχ. 25), πιοῖΐμογ οὗ [|8π|68 
(6 [1,685 απὰ |ο066ε8, οδ δὰ Ὀγοίμεῦβ οἵ οἷνσχ 
Τοτά; δηὰ ϑδδίουιθ, [8 ψἱϑε οὗ Ζεῦδεάσα. 
ΤΗΘ Ρῥγέϑοποθ οὗ οἷἦὺγ 1 γα δβ πιοίμοσ, δἷ- 
(οϑίθὰ ΟΥ̓ 81. [οἰη, 8 ποῖ τϑοογάθα ΕΥ̓͂ [)6 
ϑγῃορίΞῖ5. ὙἢΠ15 πηῖρῃξ ὕὈε Ὀεοδυδο 1ἴ δεειηεά 
ΒΟΖΤΟΘΙΥ πορῦξ}} ἴο παπὶὸ οὔθ, ο οου]ὰ ποῖ 
Ός αὐϑοπῖ; οὐ Ὀδοδιβο ἰῇ [πὸ ἔοσηῃδὶ δηὰ 
Ρυῦ]!ς δοοουηΐ ἴδε Αροκίϊε8 ψου]ὰ ἱηϊσοάπος 
Ὧ9 Ὠᾶπιὸ νδὶςῖ οου]ὰ ἐγ αἀϊνοτ τς 
του» 5 οὗ [86 σοδθὺ ϑαα [26 οπα τεδὶ 

Ϊεβιυι᾽ ἀϊδοίρ!ε : 
ς8 Ηες ψεηϊ το ΡΙ]Δίο, ἀπά δερρεά 

ἔογσι, ΔνΆθη (πς τϊηὰ οὗ [Ὡς ΟΒαγοἢ ννὰ5 
τῶογο ἔΠῪ ἐοσπιοά, πε ἰΔϑὲ δβυγνϊνίης Α 
δηθὰ Βογ, δυΐ ἀνε {θη ἱποϊοη Δ}}γ, ἰπ 
τοΐδσοηοθ ἴο ἴδ ΠΟῸῊ τοδί οβῃΐρ, τΠΙΟἢ 
(Ποποείοστ ὀχ ϑιθὰ θεΐννεθη Αἱ δηᾷ ΒΕΓ. 
ὙΒοοραγὶδοῖ, ξοϊ]οσίης (μτγϑοβίοαι, Ἰἀοπ» 
ἢε5 Μδιγ ἴπ6 πιοῖμοσ οὗ οὖῦ 1 ογὰ ἢ τῃς 
τοοῖμον οὗ [|ἀπὲ5 δηὰ |ο665, ποῖ, πούγευεσ, 85 
(πουρὰ ΒΟΥ ψψετα ΠΟΙ οὐπὶ ομ] άγεῃ, δυῖ 
ΟΠ] άγοπ οὗ Ϊοβορὰ ὉΥ ἃ ἔογμλοσ δ. ΕῸγ 
[0ϑεδ, Τἰβοποηάοτγέ, εἀ, 8, 825 [οβερῇ. 0» 

ἴθς νἱῖς οὗ σΒυζΖᾷ, 5 πιεηιοηθὰ ΌΥ 
8:, [ὐκο, Χχῖν, 1ο, 48 ργεϑεηΐ δὲ [16 τοπιῦ. 

577-66. ΤῊΕΞ Βυξῖαᾶΐ,. 

δ7. δε εὐεπ.} Το ἐνεη, Οὐ ἰδϑῖ αυδσίοεγ 
οὗ [ς ἀαγ, Ὀεγχδη δὲ 3 Ρ.Μ., δπὰ ἰδλϑίοά {Π] 
διηϑεῖ, ἁρουΐϊ 6 ΡΜ., ἤδη ἴπ6 ϑαῦδαϊι οοσ» 
ταθηορά. (8εε ποῖβ οὔ Μαζζκ υ. 42.) 

4 γἱε »πᾶαν οὐ ἄγριαι δσα] Ἐμοῦ Ἀδηιδὴ 
οὗ Βεηϊδηγίη δὲ ἃ δβδιιογτί ἀϊβίδηος ἔγοπὶ [εγυ- 
ϑβαΐδπῃ (Ὀυΐϊ [815 15 ς811δὰ Ε δπιδὴ ὈῪ δῖ. Μαῖ- 
(λον, 11. 18), ΟΓΥ τοσε ργο δ ὈΪγ Ἀδτηδίμδιτῃ οὗ 
ἘΡ γαὶπὶ (οἷ 1 ὅϑδπι. 1. 1); υχχ Απλ" 
(παῖ. Μδηγ οπςβ (Ετίζϑοδεο, Μεγεσ, 
ΗΠχοηξε!ά), ἰάσ ΠΕ ἐπα ἔννο παπαθβ, θὰϊ Κ εἰπι 
ῬΓΟΥ68 [Παἱ [ΠΟῪ τοῖο ἰο ἀϊβογεηῖ ρίδοοβ. Βοί, 
Βονονοσγ, δεϊοηκεὰ δὲ δὶ {πιὸ ἴο [υάδλ, (π6 
ἰαῖίϊες ἔγοιῃ [86 τἰπὸ οὗ ἰοῃδλίβδη ἴῃ6 Α5- 
τοοηξϑῃ (ςξ, τ: Μᾶδςς. χὶ!). δῖ. 1υκὲ {Βογο- 
ἔοτε 8115 ἱξ ἃ οἰ οὗ {πε [εθ. ὙὍὨΕ ποῖίσοβ 
οὗ [οϑερ 5 γθϑ ἢ δηὰ σδηκ (ς 85ῖ. Μαγκ δπά 
δϑ(. [μ0Κ6ὴ τὸ ἱπιροτίδηϊ ; ΟἿΪ ἃ τίς πιδἢ 
ΜΟΙ] ρΟβϑο88 ἃ ὑγίναῖε ἰοσῦ οὗ ἷ8. οὐνῃ 
οοῃϑίσιςίοη, οΥἩ ἢπὰ δοοθ88 ἴο ἃ τήδῃ [κα 
Ῥιηδῖα, ποῖοσίοιιβ ἔοσ οοττυρίίοη (δωροδοκία, 
ΡῬῃΐϊο, [μοζ. Ρ. 1το13)» Βοῖδ ψοδῖ ἢ ἃπὰ 5ἰδ- 
Ποηῃ ΠΙΔΥ ΠΙϊμβοτίο ἤᾶνὸ Ὀθεη Βἰπάγδαῃοςβ ἴο 
ἴδε ἀονεϊορημλοπῖ οὗ 85 βρίγτυδὶ 6 ἢ δυῖ (᾿ς 
ἰτοιηθηάουβ βῆοςκ, δηὰ [με οοη(επιρίδοῃ οὗ 
οὖν 1,ογάδ ἰλϑὶ δεῖ δηά ννογάβ, ϑισερί ἀννἂΥ 
41} οὐπίδοϊεβ, αδαπὰ ἄγον ἕογί δ ἃ “ἴονα 
Βίσοη ΟΣ [πδη ἀεδῖι." Ηδ τεπάεγοά [δε ͵α58ὲ 
ϑοῦνίοθ, οὔθ ἴο ψῆο ἀενουΐ Ηοῦτγονβ δῖ- 
τλοποὰ γτοαῖ ἱπιρογίδης (8ε6 οἷν. ΥἹ 1]. 21): 
δυῖ [ἴ τυνᾶβ αἰϑο ἴπῸ ἢγϑί οὔ 15 ρασζί, δπὰ ἰϊ 15 
πτοῦρ ἴο σοηίγαϑσί δἰβ οοηάποϊ νἱϊ (παξ οἵ 
ἴῃ6 ἀἰϑοῖρίεβ, γῆ ὑγεγε ργεβθηΐ (366 ἢοῖς οἡ 



ν. 59---ὅ2.] 

τῆς δοάγ οὗ [εδυδ. ΤΉ ςεη ΡΙλῖα ςοη- 
τ ΔΠά6α τῆς ὈΟΑΥῪ ἴο ὃὈς ἀεϊϊνετεά. 

δ9 Απάὰ ψῆδη οβερ δὰ ἰλίκεη 
(πε Ὀοάγ, ἢς ψτγάρρεά ἰξὲ ἰῃ ἃ οἰδθδῃ 
ἔπε «οἰοιϊῇ, 

όο Απά ἰαϊά ἰξ ἰπ ἢϊ5 συσῃ πεν 
τοπλῦ, ννϊοἢ 6 δὰ πονγη ουΐ ἴῃ τῆς 

5Τ. ΜΑΤΤΗΕΝ. ΧΧΥΙΪ. 18) 

τοοῖ : δηά ἢ γοἹεά 4 ρτελῖ βίοπε ἴο 
ἴ(ῆς ἀοοῦ οὗ τῃς βερυϊςῆγε, δπὰ ἐθ- 
Ρατγῖεα. 

ὅτι Απά {πεῖς νγὰ8 Μίάδιγ Μαράαλ- 
ἰεης, δηὰ (πε οἵδεῦ Μάδιγυ, βἰξείηρ ονοῦ 
ἀρλίηϑε τῆς βερυ οῆτγε. 

62 4 Νον τἢς πεχὶ ἀδυ {παι (0]- 

τ, 55), δη οὗ (Π6 ΒΟΙΪΥ ᾿νοπιθη, ννθο μδά Ἰοηζ 
ταϊηἰδίοσγεά υηΐο {πεῖς 1οτὰ δηὰ οἰυηρ ἴο Η ἰπὶ 
ἴο ἴδε ἰαδῖ; [ΠΟΥ οὗ οουγϑο ψεγὰ μοί 80]6 ἴο 
τους ἃ ϑερυϊζγχο, οΥὍΎΥ̓ΙΟ Δρρργοδοῖ [δς 
οὔδῃ ψ1 εἰἤβ. Οη (δε Ὀοϊάῃο89 οὔ [5 

δεῖ 86ὲ6 ῃηοΐε οὐ ὅ8ι:. Μδγκ, 

68. 9 δὲ 4εἰξυεγεά.)ὴ ΤῊΪϊ8 νγᾶϑ υὑϑυλὶ ΟἹ 
ἴδε ἀρρ!]ϊςδίίοη οἵὨ τεϊδιϊνεβ δηὰ ποᾶγ ἔγιθηβ, 
οἴπεσγινίϑθε ἴῇ6 θοάϊεβ ῸΓΘ (γονὴ ἰηΐο 8 
ςοπηοη οἷ, ἴη ἐμὶ8 δηὰ [ἢς εὐϊης 
γοῦϑο 81. Μδιῖπεν στορεδῖβ (ἢ ννογὰ “ δοαγ ἢ 
τπγίςς, ἢ τ ῖο Μογεῦ ποῖοβ ΤΓΌΪΥ ἃ τουςἢ 
οὗ Ἰοηάοσ, ὑδΙ ΑΙ] γι ραῖ οπα ἴμ6 ρματὶ οἵ 
ἴδ6 Ὡδισδίοσ. 

69. υοτερὸ δαά ἰαζεπ ἐδὲ ΟΝ “Τακοη 
Ἧς ἀοαυη," δ5 8ῖ. Μδγκ 5λγ6: 50 ἰῃδὶ [οβερὲ, 
ψ ἢ ἴδ Βεῖρ οἵ διϊεηληῖ5---5[, [οἢη Ὠδπη68 
ΝΙςοάετηυθ---ἰονεγοὰ ἴδε ὈοάΥ ἤτοι (ἢς 
σΙΌ88. ΤΠ6 8115 ογὸ ῬΓΟΘΔΟΙΪΥ τετηονοϑά ΌὈΥ͂ 
ἴς δοϊάϊεσβ, ἃ ἴογμιδλὶ ργοοεθβϑ Ἵοδι]οὰ (86 
ὉΠηλΙ Ωρ (ἀφηλοῦσθαι, Ϊυϑι. ς. ΤΙ. 108). 
ΤΠ οτοδ8 ᾿ἰ(δοἰἴ νυα8 υ.80.8}}}Υ ἵδη ἄόνψῃ, δηά 
ἴδε ὈΟΑγ τεπιονεὰ δἴεγνασάβ, (8ες Κὶ εἶπι, 11]. 
Ῥ. 516, ποῖος 1.) 

δὲ «υγαρῥεά 71 Ῥοουθίε55 αἔοῦ (με ἰαϑῖ 
υϑυδὶ τὶΐο5, [6 Δρ᾽υἤοη, [6 ᾿αϑὲ Κὶβ9 πὶ» 
᾿Ἡλρλνθα ου ἴδε 1|ρ8 ὉῚ Μοίβδοσγ δηὰ ἀραγοϑὶ 

ἰοη8. ΤΠ Βοδὰ νγᾶὰβ [ἤθη οονεγοὰ νυ ἱτἢ 
[πε Κογοδίεῦ (μάαγίοη, 81. [ο8η), δηὰ τὰς 
ὈΟΟῪ τυγδρρεά ἴῃ Ὀγοδά θδηὰϑβ οἵ Πησβῖ ᾿ἴποη. 
ὙΒεθε σίίεϑ τλᾶν ἤδνε θέεῃ τεηάεγοὰ ἢΑσΪγ, 
δηά τῆ ἰΔϑὲ ξοστηδὶ εηξοϊάϊηρ οὗ [6 ὈΟΑγ ἴη 
ἴδ θαηάβ νυν ἢ ἀγοπιδίϊς ἜΠ- ἀεϊαγοὰ υη8}]} 
ἴ ϑαῦδδι τγῶβ ραϑῖ: δυΐ πο ἰοηρ {{π|Ὶ6 
πουϊὰ θὲ τοαυϊγοά, ἴῃ6 τοπὶρ θείης οἷοϑβε δ 
Βδηά, νη ἴνο πυηάγοα γαγάϑ. 

θ0. ἐπ δὲ: οαυπ πεεὺ ἐο»ὁ.)] Τμαῖ τοτηῦ, 858 
νε Ἰοᾶγῃ ἴγτοτῃ 81. [οἤη, ἀπὰ τη ἰηῆοσ ΠΌτη 
[}:}5 δοσουῃῖ, ννᾶβ8 οἷοϑε ὉΥ͂, ἰῇ ἃ οΥ 
Θηοίοσδυγο. [{ νγὰβ μοσῃ ουΐ οὗ ἃ τοςκ, [86 
ἷονν τἰάρε ἱπιπιούϊδίον ορροβίϊο ἰο ὁ 
Το οὐ ρῖπαὶ δῃδρε οἵ (ῃς ἰοτὴῦ δηὰ {ππ6 ννΑΥ 
ἴῃ τς ἰἴ ττᾶϑ οοηγνεγοὰ ἱηῖο [ζ5 ῥγοβεηΐ 
ἔοστη, ἀγὸ ΓΌΠΥ ἀσβοσ θεὰ ὈΥ [86 ἰαῖο Ῥυοΐδδθοσ 
ἍΜΏΠ (866 ποῖα οὔ 332)..»Ὑ [ἷπ ἤοηϊ οὗ ἃ 
ἴοτιῦ Ὀεϊοηρίηρς ἴο ἃ τίς ἔληγ, ἴοτο νγᾶβ 

ἜΓΔΙΪΥ ἃ νϑβιϊθ}]6 ορεη ἴο ἴπ6 αἱγ, ἴἤεη ἃ 
ΟΥΥ ΘὨΏΓΓΔΏΟΘ ΒΟΠΊΟ 165, 845 ἰη [ἢ 8 6896, Οἡ 
ἴῃς 5146 οὗ ἃ τοοκ, ἰεδαϊπρ ἱπῖο ἃ βαυδγε 
εδαιηδενῦ οὗ πιοάογαϊο αἰπηοηϑιοη8, Οἡ ΟἿδ β 6 
οἵ νι ἢ οι νγᾶ5 ἃ ρίδος ἴογ ἴδε δοάγ, εἰμεν ουζ 
ΒΟΠῚ6 86Ύδῃ ἕδεϊ τηΐο ἴδε τοςκ, οὐ Ἰεσία, 

ἔτος ἔδει ἄδερ, τῆ ἃ ἴον ἀγο ΟΥ̓ΟΥ ἴϊ. 
ΤΒοβο ἀείδὶ]5 ἃσὸ ἱπιρογίδηϊ, ἰῃ ἐποὶγ δοδτίην 
ὉΡΟη [ἢς δοοομηίβ οὗ ἴῃς ἢγπϊ υἱϑὶ[5 ἴο {Π6 
τοπλῦ δἴϊοσγ ἴῃς Ἀοϑυττοςξοη. 

Ω σγεαὶ σἰοπφ.) ΤΠ ἴοτ διδά θδοη ἰδίοϊγ 
τηδάθ, δπά τῆς ἀοοσ "νῃϊοῖ ο]οθοά τῆς οη- 
ἴγδηςθ, [6 ΟἹΪΥ δροσυΐυσγε ἱηίο (ἴδ τουηῦ, νν88 
ἃ ἰάτγε βίοηε, ἀδουῖ 5ἰχ ἔξεϊ ἴῃ Ὀγεδάςβ, ἴπτες 
ἴῃ Βειχμῖ, πο δὰ ποῖ γεῖ θθοη ἤχοά, δυῖ 
ὙΓ43 Ἰγίηρ Ὡρᾶσ. Τουαγάβ ΠΡ ὨΔ11 [6 ΠΟΙΥ͂ 
Ὀοαγ ννᾶ8 ἴδ υ5 ἰεΐ δἰοης ἴῃ 115 ϑαδθδιὶς τοϑῖ, 
[5 ἰ ψσοὴρ ἴο ᾿ἰΏρσοΣῦ οὐ [δε Ξβδογοὰ 3ροῖ ἡ 
Το δηροὶ 5αι!ὰ ἱπάθοὰ αϑογιναγάβ, “Ης ἰ58 
Ὠοῖ πεγὸ: Ηδ [5 γίϑεη :" γεῖ με δά δά, “"ἼἽοπῖοδ, 
566 ἴδε ρίδος ῇοσο ἴθ [οτὰ ἰΔγ. ὍΠοΪοοΚ 
οὗ [δ δηά ἰονὲ 15 ροσγηεοα, ΠΥ ἰηνοὰ, 

Θ1. Μδιγ Μαράαδιεης, Δηὰ Μδιγ (δε πιοῖ μοῦ 
οὗ |ο5868, τεπιδιηθὰ σγαρὶ ἰῇ σοηί(εοτμρίλίίοη 
(ἐθεώρουν, 8ι. Μαγκ), ὑπ] ηἰ 01. Τονη» 
800 Δοσουῃΐβ, ὙΘΙῪ ΠΟΠΥΠΟΙΏΡΙΥ, ἴον αἰογ- 
Θης65 ἰῃ (δε δοςουηῖβ οὗ δῖ. ὺκς δηὰ [86 
οἴδοῦ ἀνδηρε σι. Τῆς ρὑτοαῖ οαγ οὗ ἴπ6 
ΒΟΙΪΥ νοϊηεη ἸοΗ ἴῃ πις ἴο ρυγοθδδε ἴΠ6 
δρῖςθβ Ὀεΐοσγε ηἰχῃ 8}}. Ὑποβο ἴἔπτο, ΡῬσο ΔΌΪΥ 
ψ1} ϑαϊοπιθ, σοτηδιηθα, δηὰ ἔοττηοὰ δῆδσγ- 
γάτα 5 ἃ βεραγαῖς στουρ. [ἴ ἰ8 ὑγοῦύδοὶς [δῖ 
]οδηπλ, ἴδε νἱίο οὗ Ομ υΖα, Ἡ τοὰ 5 δίοενναγα, 
τοις δ βοῆς αϊδίδηοςς ΠῸΠπῚ ΟΑΙΝΑΤΥ, ΟὨ 
Μουπὶ. Ζίοῃ, Ὡοῶσ ἴ:6 Αβδηοηθδὴ Ραϊδοό; 
ὙΠ οτοα5 (6 Ὠοιης οὗ ϑδϊομηα δηὰ οὔ εἰἴποῦ 
ΜάΑΣῪ ταϊχης δε, δΔηὰ ῥγοῦδ γ τγᾶβ, ἰῃ ἔπ6 
πογίπογῃ υδγίον, Πογε ἰγδαπο ρἷδοος {86 
πουβε οὗ Ζεδεάςε. 

62. δὲ ποχί 47 . .. . Ῥγεβαγαξίοη. ΤἈδὶ 
δ, Οἡ ἴπε δαῦθδῖι ἀΔγ. Τῆς ἐχργεβϑίοῃ 5 
ΡΕΟυΣΑΥ δηὰ οἰσγικίηρ. δῖ. Μαῖϊζιονν, ἃ5 ἃ 
ΑἸ τ δι ίδῃ, Ὡγ7γ8 ΤΟΤΕ δίσγεβϑϑ Ὀρο ἴδ6 ἀΔΥ ἰῃ 
19 οσοπηοοοη τὴ [πε ἀἰδΥ οὗ ἴδ6 Οτυςΐ- 
Βχίοη, ἴθ ΕΤΙΟΔΥ οὗ 5 οαυϊναϊεηξ, [πΠ6 Ῥτὸ- 

το, ᾿Π8η ρου 15 βδποΟ ΠΥ 45 ἴπ6 σγοδί 
ΘΌγΟΥ ἔδβδεναὶι ; νη16558 ἱπάθοα ἢὰὲ {ΠΟΥ 

ἰητ᾿πιαῖο5 τῆς 5ρϑοὶδὶ στοαίηθϑβ οὔ [6 ϑαδθαῖ 
ἴῃ ἴῃς Βαβῖεσ ψεεκ. ϑοιὴς Οὐ]. 8 ΒΌρΡΡΟΒα 
(δαῖ 16 ποχὶ ἀδγὺ πιθδη8 ἴδ6 ἡἰρῃΐϊ δῇοσ [86 
Οτυοϊηχίοη, δὴ ἱργοῦθ]6 δβϑυπιριίοη, ἴἢ6 
υϑαρὸ οὗ ἴῃς ΟΥτθοκ θείης ῬγεῖΥ οογίαϊη : 
δυΐϊ οπο, τ Βῖο ΝΣ, ̓ ξ δἀορίοά, τνουϊὰ ργοβοηΐ ἃ 
Βιυ Κρ δηὰ β ἢ Δ9Ε}}7 5οεῆα : ἃ υἱϑίἑ Ἰαΐθ ἴῃ τῆ 
ἰσαῖ νουϊὰ Ὀς ἴῃ δοοογάδηςο 11} [ἢ ἔοστη ον 
Ῥγοςβεϊηρβ οὗ [ες Ηεοῦγεν Ἰεδλάθτθ. [ἴ νγὰϑ 
ἃ δίγδῃρε ῥγοίδηδοη οὗ ἴῃς δαδυδί τηδὶ οἡ 
ἴδαὶ ἀδὺ {ΠΕ βῃουϊὰ ξῸ ἴο [πε Ῥαϊδοο οὗ ἴδ 9 
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Ιονγεά ἐπε ἀδΥ οὗ τς ρτγεραγδέοη, πε 
οἢΐεῖ ργεβί5 δηὰ Ῥμδγίβεεβ οδηὶς ἴο- 
ϑεῖδεγ υπΐο ΡΙΪδία, ᾿ 

63 ϑαγίὶπρ, ϑῖγ, νγε γεπιθπιδαῦ παῖ 
(ἢδῖ. ἀεςεῖνεγ 8414. νυ !]6 ἢ6 νγᾶβ γεῖ 
αἶϊνα, Αἴἴεγ τἴὔγες ἀᾶγβ8 1 νν}}} τίϑε 

ἴῃ. 
ό4 Οοιπμπιαη τπεγείοσε τὔδῖ τῆς 

βεριιΐίςῆγς δ6 πιδάς βϑιγε ἀπὲ] τῆς ταϊγὰ 
ἀδγ, ἰεϑὲ 8 ἀἰἶϑοῖρ]68 οοπια ὈΥ͂ ηἱρῆζ, 

Ἀομδὴ Οονεέσηοσ. ὙΠΕΥ ἐχρεςίοαὰ (παῖ δὲ 
ψουϊὰ κἶνα ἴῃς ογάσγ, δηὰ {μδὲ 88 οἱ οΥ5 
νου ]Ἱά, 58ε66 ἴο 115 ἐχοουζίοη ; Ὀυϊ δα [ΓΕ 
1Π6 ΤΕΒρο; 5: ὉΠ ὑροῦ ἴπεπὶ. 

απά Ῥδαγί:εε: 7 Οὔδεσνο {πὸ δεοῖνο ρασί 
γῇ ἢ (ΠΟΥ 511}} ἴδ κα ἴῃ ἴδε ρῥγοσεθάϊηρβ οὐ 
(δοῖῦ οσσὴ δαδῦδι( ἢ ἀδγ. 

683. «ὐε γεριϑρῃδογ. Μετ {πογοΐοσο 
ΥΆΤΟ οὗ [6 ῬΓΟΡΠΘΟΥ υπαάογβιοοά [ἴ8 
ταθδηίηρ, ἔοσ {πε Ὶ Ψεγε φυϊάεα ΕΥ̓ [πε διγε 
εἰπβίηςϊ οὗ Βαϊγοά, ἰῇ {18 “8256 Κοθῆθσ ὄνυθῆ 
Ἃ14η (πδῖ οὗ ἡδίζιγα] αϑοςίοη, τ ϊςἢ μδὰ ἴῃ 
ἔαςοϊ ργευοηΐϊοὰ τῆς νὸς μὴν ἔτοπὶ σοηρΓο- 
μεπάϊης ἴῃς ᾿ἸηΠτηδιίοηϑ οἵ {μεῖγ Μαϑίεσ. 

θ4. ὁ) πίρδι.)ὺ Οπιεα ὈΥ 411} (Π6 Ὀεϑὲ 
Μϑ98 δηά δηείεηϊ νεγβ 5. 

65. 7: δαυε α «υαἱεδ) ἘἈδίδοῦ “Πᾶν ἃ 
ναῖον." Ρ] δῖ ρυῖβ δἱ πεῖν ἀϊβροβαὶ 4 θδηά, 
ΡΓΟΌΔΟΪΥ ἃ φυδίογηϊοῃ, οὗ δοἰΐεγβ. 
1 85 Ὀδθδη δγζυςὰά [δὶ (6 ομίοξ ῥγίεϑίβ 

πυσηϊ πᾶν ἰδ κθη ροβϑοβϑίοῃ οὐ ἴδε ὈΟαΥ͂, ΟΥ 
ορίογεὰ ἐποὶγ ον δἰϊοηάδηῖβ ἰῃ νναϊοδίηρ [ῃς 

ΤΆ 

5Τ. ΜΑΤΤΉΕΝ. ΧΧΥῚΙ. [ν. 63---Ο6. 

Δ βἴθδὶ ᾿ΐπὶ ἌυΑΥ, ἀπά ϑαγ᾽ υπῖο ἴπ6 
Ρεορίςβ, Ηε ἰ8 τίϑεη ἔγομῃ τῆς ἀςδά : 
80 ἴῃ ἰΔ3ῖ Εὔγοσ 83Π4}1 δὲ ὑγοῦβε [ἤδη 
τῆς πιβ.. 

ός ΡιΪδίς βαἱά υπῖο {πεπὶ, Ὗς πᾶνς 
ἃ ὙΑΙΟΝ : ρῸ γΟΪΓ ὙγΑΥ. πιλίκθ 21 83 
86 8 γὰ ολῃ. 

66 8ο {πεΥ ψΨεπί, δπὰ τηδάς μὲ 
δαρυ οῆγε βυγα, δε] πρ ἴῃ6 βίοῃα, δηά 
βεϊτίηρ ἃ ννδίοῃ. 

ἰοπιῦ ; δυὶ Ῥιηδίε δὰ ρίνθη ἴῃς ὈΟΔΥ .ἴο ἃ 
τοδὴ οὔ γϑηκ, δηὰ ΠΟΥ πψουϊὰ ποῖ πᾶνὸ ἀδλγοὰ 
ἴο ἰπιοτίοτε ἢ 1[ἴ5 ἀἰδροβδὶ, οὐ δίκα ΔΩῪ 8008 
Ταδᾶϑυγος ] ΠουΣ Β]8 σοπουσγοηςθ. ὍΤΏΕΙΣ 
Ρτεοδυϊοη νγὰ5 ποῖ ππηδίυγα! ; ὥοπὶ {δεΙ͂Σ 
Ροϊηΐ οὗ νἱεῦν 1 νγὰβ ὨοΟθβϑασΥ. . δξις ἢ0- 
[ΙΟἢΒ οὗ ἃ σεβιστεςίίοη εῦο, 45 ἴ86Υ Κηεν, 
τις ἴῃ (86 Ῥορυϊαγ πλϊηὰ, ἀπά δοιὰ 45 844- 
ἀυσεεβ ἐμεΥ ἀεβρίϑεά ἴπεπὶ, [ΒΕΥ πασῃί ἔθαγ ἃ 
ΤΟΔΟΥ δοΤερίδηςς οὗ ΔΩΥ ΓυπΊοι οὗὨ [ἴ5 δοίι8] 
οσσυγίεῶσθ, ἜΠΕΥ μάν νγῶδὶ ποὺ Δ] 006 
οουἹά ρἷνε, δὴ ἱπδοροηάρφης δἰἰεϑιδίοη ; 8εῖ- 
πᾳ ΤΠ οἷν 864] ἴο [μ6 βδίοης [ΠΕΥ δεῖ {μεῖγ 56αὶ 
ἴο ἴι6 ἔσυῖ. [{ ΠΒαβ δραΐη Ὀδθη δγριςὰ ἴπλῖ 
186 ργέβεηος οὗ ἴδε συδγὰ ψουἹὰ ὃς πον, 
Δ πᾶνε ρῥγονοηϊεὰ ἴδο νἱβὶϊ5 ἰο {μ6 ἴοι οὐ 
(Π6 ϑυῃάδγ τηοσγηΐηρ ; θυΐ [διό ἀϊδοίρ]ε8 ραϑεοὰ 
[ῃς ϑαθθαϊῃ ἴῃ υἱέοσ 80 το, ἀουθι} 655 στ ἢ 
“ ἄοοῦβ δῖ ἔογ ἔεαγ οἵ ἔς [εν " (δῖ. [οδῃ 
ΧΧ, 19), ΠΟΙ του] ΔΩΥ τοροσί σγοδοὺ 
νεῖ βοσ ἰἢς συδλτὰ νγᾶϑ δεῖ ΘαΥΪῪ ἴῃ ἴῃ 6 το" 
ἵπξ, ΟΥ, ἃ5 ΘΟΘΙῺΒ ΤΟΣ Ὀγοῦαῦϊα, ἰδῖεγ ἴῃ [86 

Υ͂. 

ΑΠΘΙΤΙΟΝΑΙ͂, ΝΟΤΕΘ οὐ νεῖϑβεβ 2, 9, 33, 324. 

Φ. ἴῃ ογάεοσς ἴο ἀείειτηΐης ἴπῸ ἀϊγεοςίοη ἴῃ 
ν οἱ οὐγ Ἰ ογὰ τγᾶβ ἰοὰ, γα αν ἴο ᾿παφυΐγο 
ὙΠΟΥΟ δὲ [δαί τἰπὴς νγῶβ ἴΠ6 ἴδηρο Τοϑὶ- 
ἄδηοθ οὗ Ῥοῃπῆις ΡΙ]λίθβ. ΕΟΙΤΔΟΥΪ (δες 
᾿φβόῃς ΟΡίπίοη ψὰ8 {παῖ ψΏοη τῆς Ἀοπιδη 
τοσυγαῖοσ, ῆοβο μδδίτυδὶ γοϑίἀθησθ νγᾶβ δἱ 

Οαβᾶγολ, νἱβίϊοὰ [οπι88] τη, Ὄβρϑςοΐδ!γ δἵ ἴῃς 
κτολὶ ἐεσνα!ς, ῃς ἴοοκ ὉΡ [18 ΄υδλτγίογβ ἴῃ ἴῃς 
(ςὯ5116 οὗ Απίοηϊδ, δὲ [6 ποσί -σοϑὲ οἵ ἴῃς 
[ερὶς δῃοίοϑθιγο. Τῆς ρῥοστηλποηΐ χαγγίϑοῃ 
μιδὰ [15 φυλΙίεῖϑ ἴποσο ; [5 ἴ[ΟὟΤΟΓ σοητηδηάοά ἃ 
νἱενν ΟΥ̓́ΘΣ ΘΝΕΣΥ͂ οὗ ἴῃς Τεπιρῖο, δηὰ ννα8 
οοηπεοῖοά ἢ ἴΠ6 πογίβοσγῃ ροσγίϊοο ὃγ ἃ Πὶρδὶ 
οὗ δἴερβ (8ες Αςί5 χχὶ. 35), ἴὸ νοι ἐγοαυςηῖ 
Τοίδγεηοα ͵ἰ8 τηδάήθ ΌΥ [οδερῆυ8β. Τδυ8 (ἢς 
Ρτοοοβϑίοη ψουἹὰ πᾶν ἃ Σοῦ ἃοοῦβ5 ἴο [6 
δουεγθοσ, ἢοῖ ἱπουγτίηρ ΔΩΥ τίϑις οὗ δὴ ουϊθυγεῖ 
Οὗ Ῥορυϊδγ ἔδεϊϊηρ ἰπ ἕδνουγ οἵ [6818. ΤῊΘ 
ὙΑΡῊΘ ὐφὴ ναὶ εὐ βεῦ ἐρμδαν ἀρὰ λον Ε' Ἡετοὰ 
δηὰ διε ἴῃ Ἰ τεσρεῦξς ἔστ [ὲ ΟἰΉΚΩΙ ἀροᾶς 
οὗ [ἢς ζουθγηοσ. 6 ΚϑΏσγαὶ ἰπὶ ἴοη ννγὰβ8 
δἴγοηξ σπου ἴο αοςί ἐὐρεαττα τὴ ΘΡΗΥ 

οὗ [Ἔγυβαίοτι, ἴπ6 Δ Γλοϊογοβα Ἰεδάϊηρ ἤο τα 
ἴ: ψεδεναγὰ ἴο (ῃς ΟΒύτγοῦ οὗ ἴδε ΗΟΙΥ δερι)- 
οἶγο. Νοῦ 5 1ἢ}]5 ἃ πιθάϊουδὶ οὐτοῦ ; ἴ 15 4η οἱ 
ἰγδάϊίοη, ἴο ποῖ [π6 ΡΠ στῖπι οὗ Βογάοδυχ 
ὈδαΓβ τυ 685 ἴῃ [86 ΘΑΓΙῪ ρασί οὗ ἴδ ἔουσίἢ 
ΟΘὨΌΣΥ, Α.Ὁ. 3332. Οπε οδ)εσὔοῃ ἴἋο (8 5ἰἴε 
'5 (δὶ ἴπε οᾶ5116 5 ἔγεαυθηιν πηοπθοπεά ἃ5 
(ἢ6 ξοτγε885 ᾿ (φρούριον), ΟΥ “ [πε ΔεΣΌ ΡΟ 5 
([οβορῃ. " Απΐ χν. τι, ὃ 4), Ὁσ "ἴδ οὔδϑιὶς "ἢ 
(ποτ ΟΧΔΟΙΥ “Θποδιιρπιθηίβ,; παρεμβολή), 
Αςῖβ χχὶ. 37; χχὶϊ, 24; θυΐϊ 1ἴ 5 ἢοΐ «Δ ]6 ἡ 186 
Ῥχχίοσγίυπι, [μας 15, [6 Ῥαϊδςος οὗ [6 ξουθγθιοῦ, 
ἃ5 Γορτγεβοηϊδανο οὗ ἴῃ 6 δι Αἴ ρῥγεβεηῖ 
ἴῃς ῥγενδίεηΐϊ νἱενν, δάὸ ΌὉγ [μον 85 υἢ-» 
4υσδιοηδθῖςο, ἰ5, ([μδὶ (ῃς Ῥτγαϊοσῃπι ννᾶ58 ἴΠ6 
τηλφηίβοεπὶ παι ψΠϊο δὰ δδθη ἰδίεϊγ 
εγεοϊοὰ οσ τοῦδε ὈῚ Ἡετοὰ ἤϑᾶσ ἴδς καὶς οὗ 
]αἴα, οὐ ἴῃ6 ποσί - τοδὶ οὗ Μοιηὶ Ζίοη. ΤῊΣ 
τοδὰ ἔροῃη Ὧῳ ΤορΙο ἴο ἀντ ςϑϑβῖ]ς ῤδηρν; 
Ρᾶ38 ΟΥ̓́ΘΓ Ὑγτοραῦυπι, ἰη ἴῃς ἀϊγεοιίου 
ἴδε 50-Ο]1ο« Ξἰγεοὶ οὔ αν! ά. ΤΉ οἰϊεῖ τοαβου 
ἴογ ἤχίης οὐ [85 5ἰΐς 15, [δῦ δος γεᾶσγδ ἰδῖεσ 



ΚΤ. ΜΑΤΊΤΊΉΗΕΝ. ΧΧΥΙῚΙ. 

[η15 Ῥαϊαθὸ νγῶ9 σου ηἶγ οοσυρίοα Όγ Οοβεΐυ8 
ΕἸοει3,. 45 ῬΡγοσυγαῖογ (886 Τοβερῖὶι. ὁ Β. [. 1]. 
14) ὃ 8), δηἀ [παῖ ἴδ ρῥγοσθθαϊηρϑ ὑπάογ Ηἰπὶ 
ΓΟΞΘΙΠΌΪ6 ΥΟΥΎ οἸΟ5 Εν τῃο8ε οὗἉ ΡΙ]λῖο δἱ (ἢ6 {Γ18] 
οὔουγ ογὰ, Οαββιυ8 ΕἸοΓ5 ἴοοῖ [15 ϑοδί ἴῃ 
{πε ορεῃ ἵν ἴῃ ΠΌΠΕῸΣ πε ραϊδος οἡ ἴδε )υὰρ- 
τηοηζ-5οδὲ (δεν), Οὔ ἃ γαϊϑοὰ ρανοιηθηΐ, δηά ἴῃ 
ἃ Ὀἷδοο μετ νἂϑῖ πυτῦοτβ ἸΤΕΓΟ ΔβϑοπιὈϊεά. 
[τ 15 υγποῦ σἰδίεά (ΟΥ̓ Ηδυβγαῖι, “ Ζείϊϊχε- 
5οΠ ἢ ζο,᾽ ἱ. 101, δηά Ὀγ ϑοιάγεν, ’ Ηδηάθυς 
ἀεν Ζεῖϊρ.᾽ Ῥ. 250, δυΐϊ ουὐδοωξ βροοϊῆς 80." 
ποτ) παῖ ἴῃα Κοπιδηβ ἴοοῖκ ἴοστμδὶ ροβϑ- 
δοβϑίοῃ οὗ [Π15 ραΐϊδςθ, δηὰ τηδήάς ἴἵἃ ἴδπε 
οἴἶδποϊαϊ τοβίάθεηος οὐὔ (6 βούδγηοσ, ψδθη 
]υάθα νγᾶβ [ΟΙΤΏΔΙΥ δηποχοά ἴὸ (86 ρζγὸ- 
γίηςο οὗ δγτγία, Α.". 6. Νοῦ οδὴ ἴδεγο Ὀ6 ΔΗΥ͂ 
ἄουδὲ τηλϊ ἴξ νγᾶβ8 οσοδϑίοηδι οσουρ!οά ὉΥ 
Ρ αῖο ; (6 οἷά ραΐδες οὗ ἴῃς Αϑηοποδῃβ, 
Ὀεΐννοεη ἴἰ δηά (Πεὲ ΤοιΡΙο, Ὀεϊηρ ϑϑιχηθά 85 
ἃ τοϑἀθῆςς ἴο (ὃς ἀοδοοηάδηϊ οὔ Ἡδετοα. 
Τμοθε ἀγρυτσηθηΐβ γα να ρἢγ, ᾿ἢ ποΐ οοη- 
οἸυκῖνο. Ὅμῃο πεοᾶγηθ85 οἵ Ηθγοαδβ ραΐδοο ἰ5 ἃ 
Ῥοϊηπξ οὗἁ ἱπιροτίδηςς (8ε6 1ὺΚὸ χχηΐ, γ). 1 
τηυϑκί 450 Ὀ6 δἀπιίοα [παὶ [8 νἱοῖν βιιρροϑίβ 
δου 5 οὗ ἐχοθοάϊην ἰηΐεσγοϑί. Αβ ουὖγ] γα Β 
ἢγϑὶ {γἰδἱ ῃδὰ Κδϑη ρίδος ἰῃ (ἢς ρδίδος οὗ ἴπε 
δεῖ ῥγίοϑι--- -Η!5 ον 1Δνο --- δηά (Π6 
ϑοζοηά ΕἹΔΪ ἰη Η!5 ΕαίΠοΣ 5 που56, 30 ἴῃ τηϊγὰ 
δηά ἰαϑὶ νγᾶβ. οἡ (ἢ δῖε οὗ [ἢ ςδϑί]ὸ οὗ αν, 
Ηΐ58 γστολῖ ΘΓ Ὦ]Υ δηςεβῖου, δηὰ ἰη ἢ 6 Ῥγοβοῆσς 
οὗ ἃ τυυϊθτςυάε Τοργεϑοηης 8]}} οἾ45565 οὗ Ηἰ5 
ΟΥ̓ ῬΘΟΡΪΟ. 

9. (1) [Ὁ |65 ενἱάεηϊ [δὶ [86 ραβϑαᾶρο ΠΟΓῸ 
τεϊειτεὰ ἴο 15 παῖ ποίϊοσεὰ ἴπ (8ε πιδαιρίη 
οὗ (ὃς Αὐϊπουγϑοὰ Μογϑίου ἢ 1. 5. Ζϑοβδσιδῇ 
ΧΙ, 11. ὙΝΕΥ [Πς πᾶς οὗἁ [εγεηγδὴ δῃουϊὰ 
μανὸ Ὀδθη δι ϑετυδαά ον τπδὲ οἵ Ζεομασίδῃ ἰβ 
υποογίδίη. ΤῊς 'τπηοβῖ οὐγίοιβ Ἔχρ δηδίίοῃ ἰ5 
(δὶ ψιϊςἢ Π25 Ὀδοη δάορίεάα νπουΐ ιοϑι(λ- 
ὕοῃ ΟΥ̓ πΙΔΠΥ ϑουηά οτγς5, ὈοΪῃ δηςοίεπί ἀπά 
τηοάστγῃ, νἱΖ., (πδὲὶ [ἃ νγᾶβ 5: ΠΊΡῚΥ δῃ δττοσ, ἴῃς 
πδιὴθ οὗ [πά νε}}- Κηονσῃ [Θγοπιϊδῃ πδίυγα! ῦ 
οοουτίης ἴο [6 τοῦ 8 ΠΠΕΠΊΟΙΥ. [ἱ 15 
ποῖ, Βονγέυεσ, ρῬγοῦδῦὶες (δῖ 8... Μαιίζδοεν, 
ὙΠ 0 15 κὐδτααον ςοηγογϑαπὶ 8 [116 ργορῃεῖς 
ἐμὰ αν δῃοιυὰ βᾶνς τηδάθ βυςῖ ἃ τηϊβίακο; 
δηὰ 1 νὰ δάπς ᾿ἴἴἃ, γγὸ τυϑδῖ τοῖον ἰξ ἴο 
οὔς ΟΥ̓ ἴδδ ὙΕΙ͂ αν] οδὲ ΥΔΏΒΟΓΌΘΓΒ; ἰῃ 
ἔλςεῖ, ἴο [δὲ ἰγδηβοτῖδεῦ τὸ 5υρρ δὰ [δος 
σδυτςῇθϑ ἴῃ 41} φυλγίοῦβ ἢ ΟΟΡΙ65 : θυϊ 115 
5 8η Δ55ΌΠΊΡ[ΪΟΏ ΟὨΪΥ 685 ἱπηργοῦδῦ]ς ΠΔη 
(6 ΤΌΣΟΙ Οἷό ; ἴοσ δυο 4 πὶἰοίακε σψουϊὰ 
Βαανα ὈεθΏ ΘΑΘΪ αἰϊθοονογεά δηὰ ςογγοοϊἐὰ 
δῖ (αἱ πηρ. Αποίποῦ οχρ δηδίϊοη, ἔγος ἔτοῦι 
[δε5ὲ ἀ!ἔΠιςι 168, 15 [πδὲ ἰῃς ἤδηὶς οὗἨ εγε- 
τηϊδῃ βἴοοά ἴῃ ἴῃς Ὀεξίηπίης οἵ [με νοϊυπιε 
ὙἘοἢ 8 ἢ ἴδ6 (ΥΔΉΒΟΓΡΟΓ ΒΒ ̓δηά5, δηά 
ἰμαῖ, ννἢξη γεξεγεηοεθ νεγε τηδάς ἴο ἃ οοἷ- 
Ἰεαξϊοα οὗ γυυπίπρδ (435, ἴοσ ἱπβίδηςθ, ἴο ἰἢς 
ὈὴοΟΚΒ οὗ Ῥ5βδ]πὶ5 δῃά ἴο ἴπ6 Ῥχονεσθβ), ᾿ξ νγῶϑ 
υϑυλὶ ἐο φυόϊε [6 πᾶτηθ ρίνεη ἰη [86 ζεησγαὶ 
ἰῃδοσρῆοηυ. Νον, ἰξ 18 νεῖ! πον ἰδλΐ 
(6 ογάεν οὗ ἴα ὑγορδβεῖίς Ὀοοῖκ9, 48 γοεϊνοὶ 

ἴῃ ἴδ Ηςεῦγεν οδυτοῖ ἴῃ 81, Μδιπονβ {ἰπ|ς, 
τὴ ἴδυδ: [ογοιηίδι, ἘΖΟΚΙοὶ, [53δδ, (ἢδ 
ἔνεϊνε τϊηοῦ ΡγορῃείβΌ ὙΠι1.5 δἰνγαγϑ ἰη (ἢς 
Ταϊπιυά, ἀηὰ δἱ ῥγεβεηΐ ἴῃ ἴῃς Μϑ85 οὗ (ἢς 
Ετεηςἢ δηὰ Οεπηδὴ [εγ8. ΤῸ [15 ἴξ ΤΏΔῪ 
ὃς Ὀδ]εοϊοά τπδὶ 81. Μαίζδπον τουϊά ἴῃ [δῖ 
ςα86 μάνα τσιεη “ἰη ἴῃς ὕοοῖκ οὗ |ετὰ- 
τηῖδ," ποῖ “ΟΥ̓ [πε Ῥσγορμεῖ [εγει δὴ "--ἃ 
Ρἰδυβίθϊο, Ὀυϊ ποῖ οσοῃοϊυβῖνε, ἀγρυτηοηῖ, 
βίηςε αν δηὰ ϑοϊοπιοη ἃγὸ ἔγεασι θη γ οεἰϊοὰ 
85 Δ! ΒΟΥ οὗ ρ821π|8 πὰ ργονοσὺβ ποῖ δοίυδιγ 
υυττίση ἴοπ, δηὰ, ἴῃ ἔδεϊ, δϑδοϊοὰ ἴο 
οἴδιοῖϑ ἰπ [6 ἱῃβοτ ροηβ. [}ἢ βυρροτσί οὗ [ἢ ]5 
ἰξ πχυϑὲ θὲ οὐϑεγυοά τπδὶ [56ϊδῃ,, [ἐγετηϊδη, δηὰ 
Ὠδηΐθὶ ἃτὸ πε ΟὨἿΪ ρΙορμοῖβ ψἘπΠῸ ἃἅζὸ 
αυοῖοά ΌΥ ηδπὶς ΟΥ̓ ἴΠ6 Ενδηρο 518, [{ 15 ποῖ 
᾿κοὶγ ἴθδὲ δι. Μαίδον, ψῆο οὐ [86 π21|6 
οὗ Μίςδὴ ἴῃ εδδρῖογ ἰἰ. δά [πὶ οὗ Ζεοδαγίδα 
νῖςε, ἴῃ ἙΠαΡίοσβ χχὶ, 5, χχυύλ 11, 'σου]Ἱὰ ἢδνα 
ἰηϑογίδα [86 ἸδίίοΣ ἤπια ποτα. [{5δου]ὰ α͵8ο Ὀ6 
τοτηδυκοά (πδῖ, δου ΖΘοοδατγίδῃ 15 τεροδίθα!Υ 
υοϊεά οΥ τεΐεγγοά ἴο (βοῆς 18 {{π|63} ἰη [᾿ς 
Νοὸν Τοβίδιηθηϊ, ὃς 15 ηοῖ ομοδ 

ΟΥδοΥ βυφρεϑίίομβ ἧανο ᾿π|6 πεῖς, [1 
[48 ὈδεΏ Ξκυρροβεὰ (μδὲ 81, Μαζμεν γείεσβ ἴο 
ἃ της οἵ [εγεσηϊδῃ ποῖ οχίδπί ἴῃ οὔὐῦγ Μ58, 
θυῖ Ργεβεγυεα ΌΥ ογδὶ ἰγαϊοη. ΤῊι5 Οτίζθη, 
ΕΛτηγηνυβ Ζγραῦεδηιδ, πὰ ϑοπὶα τηοάςτῃ 
οὐςβ, 8ἃ8Β Κυϊηοοῖ δηὰ ΕἘπναϊά. Ευδοῦὶι5 
ϑιιχρεοίοα [πδί [ἃ τηϊρῃξ μᾶνς Ὀθοη ἐχρυηροῦ 
ΌΥ ἴῃς [ἐνγὲ; Ὀὺξ 5υςἢ σοη͵οςΐυΓεβ ἀγὸ υΓΓΟΓΪΥ͂ 
Ριεοδήουβ. Ὧγ. Μ΄ Ο]  δῃ ἰδγ5 ϑἴγεδβ οὔ ἴδ 6 
ἴοιτῃ οὗ ἴ86 αυοίαϊίοη, τὸ ῥηθὲν διὰ πρ᾿, 88 
τπουκχῃ ἰἴ 5 ἴο ῬΟΣΩδ. δρόκοη, Ὀυξ ποῖ 
ντεη. Τ8 15 ἃ 5 χΌϊΆΓ ουεγϑίῃξ πὶ 50 
ολγοῖιϊ δηά ἰεασπθὰ ἃ τυϊεσ, βίηος τὸ ῥηθέν 
ἴῃ [πο ἔοττηυ δ υδοα τε συ δεῖν ὉΥ 85.. Μαῖμον 
ἰη αυοΐπς ντιξἴρη Ῥσγορῃεοοίαεβ, ς. σὶ ἰ. 22; 
1ϊ. 15, 17, 21} ἰ,.3, ἄς. ἄς. Μεγόοῦ, δραίη, 
ΒΌΡΡΟΒΟΒ ἴπδὶ [6 ταϊϑίαϊκο τηϊχξ ἤᾶνς 
οοςολοίοηδα ὉΥ ἃ οοηδιδοὰ τεπιηίϑοεηοθ σὲ 
ΘΥΈσ Δ ἢ ΧΥΙΊ. 2, ἃ ςοπἸοοΐασε τυῆΐοῖ, ἴο υ56 
8 οὐχῇ ἔοστηυϊδ, “ ὈογΌΠ αἷμ 5. Βί5ῃορ 
Δν ογάβιννοσἢ βυρρεβίβ ἰδὲ τς πᾶπιο οὗ οἱα 
ΡΙορπεῖ ἰδ Βεοῖὸ δυϊδοιτυϊοὰ ἔογ δηοίποσ, ἴο 
(εδςοἢ 5 Ὡοἱ ἴο τεχαγά [ἢς Ῥγορίνεῖβ ἃ5 σωΐζϑογ: 
οὔ {πε ὶσ ρσόρἤοοῖοβ, Ὀυϊ ἴο ἴγαςς ἴἤσθτι ἴο ἐὐνίηθ 
ἰηβρίγαἴίοη---ὦ ϑου πα ρῥυϊηςὶρὶ6 ἴῃ ἴ561 Ὀυΐζ 
ΒΟΔΓΟΘΙΥ δελγίηρ ὕροη ἴδε φυεπίοη Ὀεΐοτε 0.5. 

(11.) ΟΥὨ πιοτὸ ἱπιροτΐδησε ἃγὸ ἴπὸ ἀΐϑοτο- 
Ῥϑηςοβ Ὀεΐνψεοη (ἢς ἴεχῖ δηὰ πε αποίδιίοη, 
ΤΠῈ ποσάβ οὗ 81. Μαϊίδεν αἰδεν Ὀοΐι ἔγοτῃ 
πὸ τεηάετίηρ οὗ ἴδε υδρίηϊ δηὰ ἔτοπι ἴΠ6 
ΗἩοεὔῦτγον, οὗ ποῖ ἣς ὈΘΏΕΥ ρκὐνεβ δῃ ἰῃ- 
ἀερεηάεξηϊ ταηδἰαιϊίοη. Τα ἀϊβδτεποθ ἰ5. 90 
δτεδὲ 85 ἴο στῆλῖο 1 οετίδίη, οἰἴπον (ηαὲ δα ἀϊὰ 
ποῖ υτῖϊο ἢ ἴδε οτρίπαὶ ἴοχί Ὀεΐογο Ἀϊπὶ, 
οΥ ἴδδὲ διὶβ οὐ͵οςσξ ννὰβ βίγαρὶν ἴο ποίς οοἰηοὶ- 
ἄδτοεβ ἰῃ Ιοδάϊηρ Ῥοἰπηῖβ. 

Ννε ν}} κε (δ οἶδυδε8 βεραγαζεϊγ. 
ἴῃ Ζόοδατδἢ χὶ, 12, ἴῃ6 ῥγορπεῖ, βρθδκὶπα 

838 ἴῃ τρργοβθηϊδλίνε ἀπά ἴῃ Π6 πᾶπιὸ οὗ ἴδε 
Ι,οτὰ, δαὰγ8 ἴο ἴῃς ροορῖίο, ψῃοπὶ Ης διδὰ 
ΒΗ ποῖο δὰ δηά γρτγοϊίεοϊοά, “1 γε {ϊηκ 
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Βοοά, ρίνε 6 ΤΩΥ ῥγῖοθ, δηά "ἢ ηοῖ, ἔογθοαγ. 
" (ΠΟΥ νεῖ ξμοα ἴῸΣ ΠΥ ῥγῖςς {λἰΓΥ ρίεςεβ οὗ 
δῖ ]τοσ, 

81. Μαϊζδον ἀοε5 ποῖ αιοῖς [(ἢϊ5, Ὀυΐ δ6 
ἈΡΡ᾿Ϊ65 1 ΥὙΟΙῪ 5 γἰκίηρὶγ. Τς δἰ χὰ ῥγοϑίβ, 
δοίίης [πγουρβουΐ 248 σοργοβοηίδεϊνοβ οὗ (ἢς 
Ῥεορΐο, ἐσεῖς ἴἢ6 ὑγίοθ οὗ {πεῖγ ὑτορποῖ 
δηά {πεῖν 1, ογά---ἰπο βάπης δι συ ἴῃ Ὀοϊὴ 
-ὠαοἰ {λ͵ΓΠγ ρίεςεβ οἵ 531]γεγ. 

ΖΕΟΟΒΔΤΙΔἢ χὶ. 11. “ Απὰ δος Ἰοτά 5εὰ 
Ὀπίο της, (δὶ Π υηΐο (6 ροίϊζεῦ: ἃ βοοαϊγ 
Ῥῆσος (δαὶ 1 νγᾶϑ ῥγίϑεὰ αἱ οὗ ἴον. ἀπά ἃ 
ἴοοκ ἴῃς {ΙΓ ῥίθςοο5 οὗἉ 5:νοσ δηὰ οδδὶ [Πθτη 
ἴο [ἴῃ ρΡοϊίεῦ 1 [86 πουθὲ οὗ (ὃς 1, οτά. 
ΤΙ5 τεόῦϑὲ δῖ. Μαιίον σοπάδηϑεβ, Ὀσίηρ- 

ἴῃ ουὗΐ οη]γ ἴδοϑε Ῥοϊηίβ μος ἢ ἀϊγες ΕΥ̓ οου- 
σΕΥ δίπι; δυῖΐϊ ἢ6 πηᾶκο5 ϑδοπὶθ δ᾽ [Ογδ! 005 
Αἰϑο; “ ΕΥ̓͂ ἰοοῖκ ἴογσ “1 ἴοοῖκ," δηὰ 
“(ΠΟΥ ρανε" ἴου. “1 ραγε." ΤΠ5 τγᾶϑ εΥ]- 
ἀοΠΕγ ἴον (δε βᾶκο οὗἉ οἰθαγηθϑο: [6 ἢΓεῖ ρεῖ- 
80ὴ ᾿νοῦ] ά γοαυΐγο 4 ἰοης ἐχρίδηδίίοῃ, δηὰ [μὲ 
ΟΠΪΥ Ροϊηϊ ψ]οἢ Βς δὰ Πογα ἴο ποῖς ννᾶϑ ἴῃς 
56 πιδάθ οὗ [6 ΠΟΥ. Δ 4υεβίοη 15 Γαδ 
πῆς μοῦ (ἢ ψογὰὰ “ ροϊίεσ " 15 ἃ οογτεςσῖ 
τοπάστης οὗ ἴῃς Ηοῦτενν. ϑοῖὴς δάορί [ἰϊς 
τοηάδοσηρ οὗ ἴδς Τάγρυπι, ἰΓΟΑΘΌΓΟΣΙ ΟΥ [Γοᾶ- 
ΒΌΓΥ; δυῖ 48 Ἀοδβεηχη  |ογ, οἡ Ζεςῆ. χί. 13, 
οὔϑογυθϑ, ἰἴ 18 ϑοδγοοεὶν σσγθ0]ς [π4ὲ ἴῃς Ργο- 
Ρδοεῖ βῃουϊά αν 80 ζοτητϊήοη ἃ ψοσγὰ 85 
ἼΩΝ ἰῃ ἃ 5686 ὙΠΟΙΪΥ ὑηκποντη, ΟΣ πὰ 
[86 ΙΠΟΠΘΥ ὕόεη ρυϊ ἰηΐο ἴπε ἰγεάϑυσυ, νου]ὰ 
ἴπ6 δοὶ βᾶνε Ὀδοη σοηϊετηρίιοιβ. Το Οἴδμοσ 
ἀποίοπηξ νογϑίουβ ϑυρροτί [πἰς ταί! 8] ψίθουν. 
Λαυΐα, νυῦο σεργεβεηῖβ ἴῃς Ἡοῦγον τγδαπίοη, 
[Δ8 πρὸς τὸν πλάστην. εοΓΌΠΙΣ 5478, “ἴῃ 
ΗἩεῦγαο Ἰεριζυν ῥυσόν, ἰά 6ὁϑῖ τὸν πλάστην, ΄6πὶ 
[08 Βείογοιῃ οἱ ἤριυϊιπὶ ροβϑυσηυβ αἰ σεΓο.᾽ 
ΤΕ ΧΧ τεπάστβ με νγοσγὰ “ 5πεϊ ἰπρ-Ῥ]Δοε ἢ 
(χωνευτήριον) ; Ξυ δαί ΠΕ Δ} ϑξτεεῖπε, ἢ ἴῃς 
δεοηοΓ] ἱπίοσργείδιίοη, Ὀυῖ βυσϑκυθης “ (6 
ἔσγηδος ἢ ΓῸΣ “ἴδε 5π|ε]ἴοσ. 866 ΚΌΜΙεΡ 5 
ςοποϊυδῖνα ποῖθ οἡ ἴπε ραββαρο, " Ὠἱς πδοἢ- 
Ἔχ! Ἰβοῆοη Ῥγορπείθη, Ζεοῖ. Ὁ. 154. ΤῊΘ 
ξεποσαὶ τλθδηΐϊηρ ἈΡΡΟΑΓΒ ἴο ὃδ6 (δαὶ ἴδ6 ῥτίος, 
ἃ ΨΕΙΥῪ ΓοηςοπιρΕ!ς διηουπί, νγαϑ ἴο Ὀς βαπάεὰ 
οΟὐοῦ ἴο (6 ρμοῖϊζεῦ ψἘΠῸ τρδάθ ἴθ δα ἤθη 
γ685615 [ῸΓ ἴῃς δβοσγνίς οὗ ἴῃς Τερῖε; ἢἰβ 
Γεβίάθηςθ, οὗ Ἴοῦγβο, νχὰ8 ἰη ἴπε ροζίοτο5, 
δἰζυδῖο, 85 ΜῈ δᾶνθ 8εξῃ, δἴ ΟΥ̓ ΠΘΑΓ [ἢ ρῥἷδοα 
αἤἴεγνναγάβ οδ]οὰ Αςεϊάληιδ. 

51:. Μαίζμον δἂνν ἰῃ [18 4 ἤρτΓΟ ΟΥ ἴογο- 
βυδάονίης οὗ ἢδῖ νγᾶβ ἀοης ἢ 186 ρτῖςο δἱ 
ψΒΙΟΒ Οὐγ 1 ογὰ ννὰ5 ϑοϊὰ δπά δουγῃίς. [ἰ 
ὙὰὴἅῈ58 σδϑῖ ἱπΐο ἴδ τεηρίθ, Ὀμῖ τηδάθ οὐὲσ ἴο 
(ἢ Ῥοῖίοσ 85 [Π6 ὑγίος ἔοσ 8 οἶδγἍβοϊὰ. 

ΎΠΟ οοἰηοσϊδοποοα ἀγὸ, ἱἰηάεοά, ϑιτκίης. 
ΤΉ βδπὶ6 ργῖςθ, ἴδ δατηθ Ῥεγβοηβ Ἰνβοῖη [ἢ 6 
ΡΓῖςΘ σοηςογῃοά, ἴμο86 ψγῆο ραδίὰ ἴἴ δείηρ πε 
ΤΕρΡΓεβθηϊδνεβ οὗ [πε Ρεορὶε; Ηδς ζὺ ἡ ποιὰ 
ἦτ ννᾶβ ραϊά ἴπῸ ῥγορῆῃεῖ, ἴἢ 4 ϑρθοῖδὶ 9εηβ6 
{π6 νἱβ 8 ]6 τεργεβεηϊδίίοη οὗ [θβόνδὴ; ἴἢς 
ΠΟΙΥ ὑἷδος ἱπῖο ννῃϊοῖν ἴἴ νγὰβϑ Ἵοδϑῖ; 118 ἀθϑη- 
δἴοη, ἀπά [8 ἤηα] ιι6 ; {πε86 ργοϑοπίθα {π6πὶ- 
βεῖνεϑ ἴο [Π6 πιὶπά οὗ [ες Ενδηρο δὶ, ἰαυσπὶ 

51. ΜΑΤΤΗΕΝ. ΧΧΥῚΙ. 

ὈΥ ἴδε ϑδρὶγς ἴο ἀϊβοογῃ [π6 5ἰρηίβοδποο οὗ ὦ 
ἐγδηϑδοϊίοη, ΟΥΙΡΊΠΑΙΙΥ τηοϑὲ οὔϑουγε, Ὀυϊ Βηά- 
ἴῃς ἃ 0}} ἐχρδηδίοη ἱπ ἴῃδῖ νυ ιΐοῖ Π6 μ25 ἴο 
Τεςοχά, 

98. νε πᾶνε ἴο οοηδίδσ (1) ἴδε πδπῖο, 
δῃὰ (2) ἴδε 5ἴεὲ οὗ Οοϊρξοῖδβα. Τα [ἰεγαὶ 
ΤῊΘΔΏηρ είνθοη ΟΥ̓ 851. Μαίζδεν ἰβ οἰοασ 
δηά υποοηί(εβίεά---ἃ Ρἷδος οὗ ἃ 5ἰι}}, δαυϊνα: 
Ιεπί ἴο (δ γΑτΥ, οσ (δι ναγίδ, ἔτοπὶ ολϊνᾷ, ἃ θάγα 
δ Κ}}}; Ὀυΐ [ἰ 15 φυοπίοποα ᾿νβοῖβοῦ {Π15 τείας 
ἴο 86 5ῆδρο οὗ (Ὠ6 υΐδος οσ ἴο 115 056. [6ΤΌΣΏΘ, 
ψγΠῸ ἰ5 ἰοἰϊονοὰ ὈγΥ [ὐςποῦ, δηά ἰδίου ὉΥ 
ϑίγδυϑ5 δηὰ ΕΥ̓ ΖΒΟῆς, ἐχρίδίῃβ 1ἴ 25 ῥα 
ἰοεις, ἃ Ῥίδος οὗ ὀχεουζίοη, 80 πδηγθά ἴγτοπ [Π6 
μοδάβ οἵ πιδλἱοϊβοίοσβ ; Ὀυῖ ἴο {15 ογα ἅσὸ 
ἔτανε οδ]οσίίοῦθ. [τ ἰ5 ποῖ ργοῦδῃ]ο [πδὶ 
8.κ}}}5 οὐ οἴμον θοπαβ νου ]ὰ 1ἰε ϑεδίτεγεά δϑουῦῖ 
ἃ Ῥίαςς εἶοβθε ἴο ἴῃ6 ΟἸΥ̓́; ΠΟΙ [25 ἰξ Ἔουοσ θθθῦ 
ΟὐδίοπιδιῪ ἴῃ 186 Εαδὶ ἴο πᾶν ρἷδοθβ δεῖ 
ρατί ἴογ Ἔἐχοουΐοηθ. [{ ψῶβ υϑαδὶ ἴο ἢχ 
ὈΡΟῚ ἃ 5ἰἴ6 ψθεσα {6 σχεςσυϊίοη οουϊὰ Ὀ6 
νι τησεορὰ υγ πὶ] υι 468, Δηά ἃ 5]. πὶ οἰενδίοη 
ΠΟ ἃ δ τοδά δηά εἶοβο ἴο [δε Ὁ νου]ά 
δο5ῖ βόγγο [6 ρυγροϑε. Τῇ πλοδηΐηρ, ἴβεγο- 
ἴογβ, ΠΟΥ͂ ΦΕΏΘΓΑΙΥ δάορίοα 15 “ἃ ρῥίδος οὗ ἃ 
8Κ1}}} Ὁ |κὸ ἃ δίκῃ} ἴῃ ἔοστη, ἃ τηουηά βἰορίην 
οἡ 8]] 5ἰάθϑβ, 5 ΠΟΘ ΕΥ̓ Πρ ἴο 6 5θθῆ 
βοῖηθ αἰϊδίδηςο, ηοΐῖ 8580 δἰρῇ 45 ἴο ψίῖνε ὑπῃ6- 

(του ]6 ἴῃ ἴΠ6 ογεςίίοῃ οἵ ἃ οζοβϑβ. Τὸ 
(ἢς τηοάσγῃ δυϊμογ 68 οἰζοά ὈΥ Μεγετ ἐπ ἴἰος. 
δαὐά Κεῖπι, Ρ. 4ο5. ΕΑΓΓΑΓ βροδκϑ ἀου δ. Ὁ}}γ. 
Ναπηθ5 ἴδ κθη ἤγοτῃ σγοϑειηίδηοο ἴο ρατγίβ οὗ ἴῃς 
ΒΟΔῪ ἅγὸ σοπιηοη ἴῃ 411} Ἰδληγυᾶσεοβ. (2.) ΤΏε 
βἰῖς 15 511}} σοποίἀογοὰὶ ἀουθί}} ΟΥ̓ ΠΊΔΗΥ͂, ΡΕΓ- 
ἢαΡ5 Όγ ἴΠ6 φεηογα Υ οὗ πιοάσγῃ στ ςβ; Ὀυ 
[86 ον! άθηςε ἴῃ δυρροτί οὗ ἴῃ ἰτδαϊἰοηδὶ 5ιἴε 15 
ϑδίγοῃρ, δηἀ ἄρρϑᾶγβ σοῃο]ιϑῖναε. [{ πιϑοίβ ἴδε 
6586 Π|18] ςοηα!ἰοπ5 οὗὨἨἍ ΠΕΔΓΏ655 δηά ςοηβρίου- 
οὐβηε88. ΤῊΘ ΟἿΪΥ αυσβίοη 15, ΠΕ ΕΣ 1 ννᾶ8 
ουΐϑιάε οὗ (ῃ6 σεςοηά νν8]] οὗ ἴῃς εἴγ. ἈοδΙπ-» 
800, 0 Θχδπι πο [15 αιυσδίίοη Τατε ἢ} ΠΥ, 
οΔπι6 ἴο {π6 σοποϊυδίοη (Πδὶ 1ἴ νν85 ποῖ, δίῃοδ 
[Π6 βοςοηά ΨΔ]1} ταυϑί, 85 με ἃγριιθβ, ἢᾶνε ἴῃ - 
εἰυάεοά {πε ροοὶ οὗ ΗοζΖεκίδι, δηἀ μᾶνος, ἴποτὸ- 
ἴογο, θδθθη δῖ δοπιὸ ἀϊβίδηςε ἴο ἴ6 ψεϑί οὗ [Ππ6 
ΟΒυτγοῦ οὗ ἴῃς ΗΟοΟΙΥ δερυϊςῆγε (νο]. 1. ΡΡ. 
407-418). ΤῊ] ἀγχυπηρηΐϊ 15 τῃοῖ ΌΥ ΕΌΓΓΕΥ, 
ἰη ϑοῃοηϊκοὶβ ’ Βὶυ 6] -Ἰοχίσοη,, 2. ν. Οοὶ 
Ηες ρῥγονεβ [πδὲ [ἢς τυὰ]}} οου]ά ποῖ δανὸ τυ ἴο 
ἴῃς νεβῖ οἵ ἴῃς ρΡοοϊ: ἴῃ (δαὶ ἀϊγεοϊίοη ἔΠποΓῸ 
ὍΤ᾽ ΥΟΤῪ ἔενν ἵεεϊ οὗ στυδθ!5}, ποῖ ᾿πηηλθηϑὲ 
ΓΙΏΔΆ5568, 5 οἢ 88 ΔΙῸ ἰουηπά εδϑίνναγὰ οὗ ἴῃς 
Ἑδυγοῖ, δηὰ ννουϊὰ δᾶνο ἱπάϊοαῖδα τς ΓΌΓΓΊΟΓ 
οχίβίοηςο οὗἃ στοδῖ ννα]}. ὙὍΠα δοοουηῖ οὗ [86 
δάνδηςε οἵ Τίζυς, δἴτογ τακίηρς ἴὰῆς (τὰ νν4]], 
βῆσοννβ [δὲ 6 ἔοιιηὰ πὸ οὐδίδοεϊς νυοβίνναγὰ οὗ 
τῆς Ροσὶ οὗ Ηεοζοκίδῃ οὐ Απιγράδ᾽υμα (ρτοὸ- 
80] Ηδη)- πιὶ Δ], ἐ. ς. [ῃς Τονογ), οἶοϑε ἴο 
ΛΝ ΏΙΟΒ Β6 ογοοῖθα. ἃ [οΠΊΡΟΓΑΤΥ͂ ἔοσί. Εσοϊὴ 
οἴδον ἱπαϊοσδίϊοης ΕὌΣΤΟΡ σοηοϊυδθβ ἰῃδῖ [ΠῸ 
δοοοηά νυ] πιυδῖ αν στ ἔγομι [δὲ νγοϑὶ οὗ 
(86 καΐς Οδηπδῖα ἴο Βοσί Απίοηΐδ. ΤΒ6586 
ἔλοϊβ, πιο οδηποὶ Ὀ6 9ε ΟΌΙ ἀϑεςοίεα ὈΥ 



ν.,1. 

ἔιξυγε ἀϊἰδοονογίθϑ, οοηῆστη ἴδθ ὙΘΙῪ δηςίεηϊ, 
ἰξ οἵ γῥτίπῖνο, ἰγαάϊξίΊοη. Τῆς Βοτγάεδυχ 
ῬἱΙρτίμ,, Α.Ὁ. 333, Ὑυτῖεβ [μ05: “Οἡ {ιε Ἰεξξ 
διάς (οὗ [ῃς οτρίηδὶ Ομυγοῦ οὗ [π6 Ηοὶ 
δορυ]οῦγο) 15 τῆ 6 ΒΠΠἸοΟΚ (ὑπομζ οί) Οο 
δοῖδδ,  ποσε ἴῃ 1οτγὰ νγᾶ8 οσυςβεά, ὙΠεηος, 
δῦοιυϊ ἃ βΞἰοπο- γον ἀἰϊδίδηςε, 5 [6 οτγρί 
τ ετε Ηἰβ ὈΟΟῪ νγᾶβ ἀεροκί(εα." δ. Ογτη] 
οὗ 7εἜτυβαῖοπὶ δἰ υδε5 ἰο τῆς δροῖ τερεδίεθαϊγ. 
ἼΒΕΤΕ ννὰ5 π0 ἀουδί 45 ἴο {ἢ 5ἰἴε ἴῃ [6 ὈπῚ6 
οὗ Ευδξοῦῖυ5. Ῥτγοΐδβδβδοσ ὟΝ} 5, ἴῃ 8 δχ- 
μιδυξᾶνο ἰγεδέβε οὐ ἴΠ6 ΗΟἿΥ ϑερυ γα, 5ῃον5 
(ῆς οχδαοῖ δάδρίδιοη οἵ [πὸ 5ἰἴο, τῆς δςοίιιδὶ 
δβοῖχης οὗ ἴδε ἰτδάϊἰοηδὶ πιουηά ἴῃ ἴῃς οἰδρεὶ 
οὗ Ἰ,οηρίηυβ, δηὰ οἴμενγ ςοπαϊἴοηβ, ἴὸ ἴ86 
παιγδῦνυς οὗ ἴπ6 δυδηρο οί: “ὙΒ6 στοςκ οὗ 
ΟΔΙνατΥ 51}}} σἰδη 5 ὕρ Βδθη ἔδοεϊ ἀῦονἊς (ἢς 
Ῥανοιηθηῖ, Π{ἌΡρΘΑΓΙΒ ᾿ Κοὶγ (ἢδΐ, ἴῃ [5 οὐ ρίηδὶ 
δίδϊο, [ἢ15 τος κ νν85 ρατί οἵ ἃ 1 {16 5ν6}} οὗ [ῃ 6 
δτουπὰ [δαῖ Ἰἰυϊς[εὐ οὐδ ΠΌΤ ἴῃς 58ϊορὸ οἵ 
δορυ]ςῦγε δίσοεῖ, δπὰ ἀλύυροι Αἰνναγ5 ζοιτηθὰ 
ἃ βοιηον αὶ δυσιρί Ὁγον οὐ ἴῃς νγεϑὶ δπά 
δου (ἢ αἰάεβ ; ἔοσ (δ βουϊενεϑὲ Ὀσοὸν οὗ [86 
ΤΟΟΚ [ιᾶ5 υἰ διιβηςεϊοηίϊ οἰενδ ἢ ἴο ταὶβε ἴδ ς 
στο δεοα βυβοτοιβ ἀῦους τῆς μαζίηρ ἍἽσγονά, 
[δῖ ψννου]ά παίυγα!  ἀγτᾶηρε ἰἰδεϊ θεῖον δηὰ 
Ὄροῃ [ῆς δορὶ 5ἰ4ε ορροβίίο, ψ Ὡς ἴοσηθὰ 
ἃ Κιπὰ οὗ παίυγαὶ πεαῖσε ἢ τεβρεςῖ ἴο [Π6 
Ὀτο οὗ Οδϊναγ. (8εεὲ Μη Δ πι5, " ΗΟΪΥ 
ΟΠγ, 11. 240.) ΦὍΤς [.}] ργοοῦ οὗ ἴδε σεαϊ8- 
ΓΟΥ̓ΘΙῪ οὗ [πε ἴσυο 516 ἰ5 ἀυς ἰο Ῥγοίξβϑογ 
115. ΤΠε ΨοσΚ, ἰὴ τ Ποἢ ΕὌΓΣΓΕΓ ΤΟΟΟΓΣΩΒ 
ἢἷδ δοαυϊδβοθῆςοθ, δεϊοηρβ ἴο ἃ Β6ῆοοὶ ΒρΘο Δ} Ὁ 
δάνοσγβα ἴὸ ἰγϑα!οηδὶ νον. 

894. ὙΠε ἢγδι αυεδίίοη 15 νυ μεῖδεν [Πέτα 18 
ἃ ΤΟΙΪ δηὰ ϑιυλϑβίδηςα] ἊἸἰβογεραηςοῦ Ὀδείνοεῃ 
δι. Μαίζδεν δηὰ 81. Μαγκ, δῖ. Μαῖκ δδ5 
ἐσμυρμισμένον οἶνον, “πῆ τηϊηρίοὰ ὙΠῸ - 
την." 81, Μαῖίζιονν, δοοογάϊηρ ἴοὸ (δῸ 
Τοχίυβ8 τεςορίυβ, μ885 ὄξος μετὰ χολῆς 
μεμιγμένον (Α. Ν., “ νἱπογζάγ πηϊηρίεὰ ὑἢ 
4}}}5. Βυὶ ἴον ὄξος, νἱπεχαγ, [6 οἰάοϑοι Μ95, 
δύο δοῦλα ἢ οἷ ΡΈΠΟΓΑΙΪΥ ἀἴον ἴῃ ἀϊπρυϊεὰ 

ΓΟΗΑΡΤΕΚΒ ΧΧΥΠΙΙ. 

1 Ολγέδς γέρε δον ἐς ασείαγεα ὧν ανε ἀπρε 
ἐο ἐλε εὐονεόε. 9. .,1Χὲ ἀϊφιεοί ἀῤῥεαγελ προ 
ἐλοι. τι 724 ἀΐρά ῥγίεσίς ρένε ἐφ «οὐαάξεν: 
ῬΟΉΖῪ ἴο 5.6») ἐλαί ἀέ τυας “(οἦενε ομἕ ο7 ἀΐς 

ΓΗΑΡ. ΧΧΥΠΠ].---τ-ἴὸ. ΑΡΡΕΑΒΑΝΟΕΒ ΤΟ 
ΤῊΕ ἬΟΙῪ ἌΝΟΜΕΝ. 

1. 5 δὲ ἐπά ον" δὲ «αὐδαέδ᾽. . .. «υεεξ.] 
[1 ψψαβ αἵ [6 δλυὶν ἀδνγ Ὀοέίοσα ϑυησίϑε οὐ 
ϑυηάδγ τηογηΐηρ, (μὲ ἴΠπ686 ΠΟΙΥ͂ ννοπηεη β8εῖ 
ουΐ ἰνῶν το πρλα ἴῃ ὡὐὶ {ο νἱϑιί ἴῃς 
δορυϊοῆγο; δυϊ 1Π6 πιοαηΐηρ οὗ ἴπ6 Ἔχρτεϑ- 
δίοη σεπάοσοα “1 ἴῃς οηὰ Ν τῆς ΘΟΘΒΔΝ " 
5 φυοδιίοηε. [{ σαπποῖ τηθδῃ Ὀεΐοστε [Π6 
οηὰ οὗ [ῃε ϑαδθαία, ἴοσ ἴμαΐϊ ἀΔΥ οἰοβοὰ δὶ 
δυηδεῖ, 50 ἕδν 45 ἴμε ἰλὺν οὗ σεσγοιῃοηΐδὶ οὔδοτ- 

5Τ. ΜΑΤΤΊΗΕΝ. ΧΧΥΠΙΙ. 

τολάϊηρϑ, πᾶν οἶνον. ΤΠ ἐξ Β Ὁ Κὶ,} 
δηα [διγίδεη ουγϑῖνο Μ598 ; δο,οο, ἴῃς τηοϑί 'ἰπ}- 
Ῥοσίδηϊ οὗ {86 Αποίεηϊ Ψεγβίοῃβ, {ΠπῸ οἷά [{8]}Πς, 
τῆς Ννυϊγαῖς͵ δδῃϊάϊς, (ορς, ϑγτίας Ῥε5ι."Ὲ, 
δγτίδο", “ΕἸΠίορις, Αἰὐτηεπίδη, 18ὲ Απρὶο- 
ϑάχοῦ, ὙΠΙΓἢ ΤΟ] Ἰοὐγα ἴδ6 νυϊχαῖς δηὰ ΘΑΓΙΥ 
[Δ] αη, δηὰ (ἢς Ετσδηκ, ὁ. ε. (ῆε Ηἰρἢ- Οογ- 
τηδη οὗ ἴπε ηἰηίἢ οεηΐυτγ. ΤΠΐβ τοδάϊηρς 15 
δάορίοάα ὃγ Εννδὶ ὰ, ὉΝν εἰ55, Βίθοκ, Τιϑοπεηάοτσῃ 
οἀ, 8, διά Μ'΄(]εϊϊδη, ΤΉς οἵδεσ τοδάϊηρ, 
ἃ5 Τἰϑοπεηδογ βυξζξοϑίβ, ΠΑ ἤᾶνε Ὀδοῃ ἴῃ" 
οάδυςοὰ ἴτοαι [ἢς δεριυλρίηϊ, Ἀ5. ἰχίχ, 21. 
[{ ὄξος ψετὸ ἴπε ἴτζυς τεδαϊηρ, 1 πιρις ΓοΙοσ 
ἴο ἴδε ῥοσεα, ἴα ἀπο ΥἹΠΟΡΑΓ ΟΥ ΒΟῸΣ Ὑ]ὴ6 
ΠΟΙΏΣΊΟΠΪ υϑεὰ ΟΥ̓ [πὸ δοϊάϊεβ. 80 ἴῶσ ἴἤθγὸ 
8 ΘΙ ΒΟΥ δὴ οχαςΐ δρτδϑοτηθηῖ, Οσ ἃ βυυνδίδης! δὶ 
οοἰηςίάφηςο ἰη (Π6 ἔγγο δοσοιυηίβ. 

ΤἼὮΟ δοχί χυσϑὕοη ͵8, ννδὶ [Π6 ουδηρο ϑῖβ 
ΤῊΘΔΏ ΒΟΥΘΓΑΪΥ ΟΥ̓ ἴπ6 '᾿ψογάβ8. ρ4]] δηὰ στα γστῆ. 
ΜέεγεΥ 5408 ρεγειαρ(ο , 81, Μδιδενβ" κ4}}} 
τηυδὲ δὲ ᾿ΙΓΟΓΔΙΪῪ “ κ4}1," (ἢ ΟἿΪΥ τηεδηϊπρ οὗ 
χολή. ΤΠι5 ἰ5 σου ἴο ἴδε υϑαροὸ οὗ πὸ 
ϑορίυασίηΐϊ, (ἢς ΓΕΔ] δυϊδοσῦ οἡ {85 ραϑβᾶρο. 
ΤΒεΥο 1ἴ σοΥτοβροπάβ ἵσῖςε ἴο που, ττοιτης 
τυοοά, γον. Υ. 4; [μᾶτῃ. δἰ. 1 ς ; δηά εἰχ [{πλ68ἴο 
διε, ὙΒΙςἢ ΠΟΓΙΔΙΏΪΥ ἀοθ5 ἢοΐ πηοδῃ “ 54]},; 
Ὀυΐ ἃ ρΡοϊδοπουβ ΟΥ 5. ΤΟΙΣ πάγοοῖίς υἰἱτίοῦ; 
(08 δρϑοΐδ!ν ἱπ Ῥβ. Ἰχίχ, 2. ὙΤῃε πογὰ 
πο δὶ, Μαγὶς υϑὲ5 ἰ8 ἀογίνοὰ ἔγοῃη ἽΘ, 
γεείηα ἀγονριαίξοα, οάογαία εἰ απαγα; Ὀυῖ 
(πλγιτ) δηά ΠῪ, Μη ἴἢς 1 ΧΧ τοηάεγ 
χολή ἰπ ]οὉ χΥΐ. 13, 16, οοἴης ἴτοπὶ [6 8416 
τοοῖ, Τῆς ἔτνο εὐδηχο ἰδῖβ μδὰ ῬγοΌΔΟΪΥ [86 
βϑὴθ τοσγὰ Ὀεΐογο τπδπὶ ἴῃ Ατγαπιαῖςσ. Τῆς 
Αταῦδὶς τνεϊβίοη 25 [ἴῃ β8ᾶπὶι6Ὸ ψογὰ ἴῃ ϑί. 
Μαῖίζδενν δά 8ὅ1:. Μασκ. ἴη ἴπδὲ ᾿ἰδηζυᾶχο 
κι πὐάτην- “ ὈΠοΓη655,, δηὰ 4150 βρεοδιν 
ἐἐ ΤᾺ ᾿ 

οἵδ ἴδε δρτεεπηεηΐ ἰ5 βυ ϑίδηϊτδι. δοῦλο 
σοϊηπΊο Ὑ]Ώ6, ΒΓ ἢ 25 (6 80] 16 Γ5 ιιϑοά, νγ88 
τηϊηρ εὰ τ 4 ροννεγῆι] πδγοοῦς ἀτὰρ, ὈΙοΓ, 
Βυΐ οβογοά 45 δη δησϑι ποις : ἀθο ηθά ἴοσ [μα 
τοάϑοη ὈΥ̓ ἴῃς 1], οτὰά οὗ ᾿ξ δηὰ ἐξ. 

σεῤμίοάγε, 16 Ολγίρέ ἀῤῥεαγοίλ ἴο λὲς αΐ 
οαἰῤίσε, τὸ απα «εμάείλ λένε ἰο δαῤίϊεε απμαὶ 
ἑκαελ αἱῥ κπαίο».5. 

[᾿ τῆς ἐεπά οὗἉ τῆς βδθθδῖῃ, 48 1ξ ἃ Ματὶ τό. 
Ὀερδη ἴο ἀλνγῃ ἰονγαγά (6 ἢγβί 7οδη ο. ". 

γΔΏΓ6 ννᾶβ σοῃοομοά, ΜοΥδΥ 54Υ5, 45 υδυδὶ 
ΡοΒι νου, [ἃ τουδὶ πιδδη ἰδία ἴπ ἴδ 6 Ἶ 
ΒΟ 15 5ΙΩΡΙΥ ἱσαροϑϑβίδὶο, ἰακίης ἴπε πογὰ 
ἴῃ 8 ἰοραὶ βϑεηβθό. Τῇ σεηάογίην δῆοσγ (ἢ 
δαθθδιῃ, οσ δὲ ἃ ἰδλῖς ῃοιγ ἀἴοσ ἴ86 ϑαρθαίδ, 
5 ΤΥ 7υπειβοα ΟΥ̓ φυοϊδιίοηβΒ ἔγοπὶ Η δ] ]ςη- 
ἰσιὶς τυτϊεῖβ (ὯΡ. Ν᾽ εἰϑίεἰπ), δπά ἰ5 ἐπομπες 
ὉΥ Επίζβοϊς, Εναϊά, δηὰ Ὧς ννεῖῖθ. ΤῈ 
ΒΟΙΥ ψοπίθη ἰεῖ {πεῖν ποιης δὲ ἴῃς ἢγϑὶ ἄδννῃ 
οὗ ἀΔΥ, πΟΑΡΪῪ ἔννεῖνα μοὺγβ ἀδεῦ ἴδε οἷοθς οὗ 
(ἢς ϑαῦθαίῃ, 

ΙΟΙ 
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᾿ Ον, ἄμα 
δέει. 

ἄαγ οἵ ἴμε ννεεκ, οαπιε Μδιγ Μαράα- 
Ιεης ἀπά τῆς οἵπεγ Μδιγ ἴο 8εε ἴδε 
βερυ ςοῆγα. 

2 Αῃά, ὈεΠο0]4, τἤετο ἵνγαβ ἃ στεδῖὶ 
Θολτιμαιᾶζκα : ἔοσ ἴῃς δηρεὶ οἵ τῆς δα; 

- ἀδβοσπάςά ἔτοπι ἤδανεπ, δηά σδηγδ δπά 
το] ]εἀὰ Ὀδοῖκ τῃς βϑἴοης ἔτοηχ [ῃς ἀοογ, 
Δηά 84ῖ ὑροη ἴϊ. 

ἔῤε 3γε: ὅν 97 1δὲ «υεεξ. 81. Μαϊῖδον 0.965 
τῆς Ηεῦγενν ἰάϊοπι, {[π| ἼὉ οὔς οὔ ἴῃς 
το κ," Ὀυῖϊ δε 2Κ68 (ἢς ΟΔΥ ἴῃ ἴπ6 πδίυΓΑὶ, 
ποῖ ἰη τῃ6 [Θὐνβι ϑεῆ86, 85 δεσίπηΐϊης τ 
᾿διησγῖθε. ΤῈΟ ἤἢγβὶ ΟΥ̓ νγ88 γεχαγάραά Ὁγ [86 

Ἡ ργενβ 25 ϑρθοῖδ!υ ΠΟΙ. [ἢ δάάϊτίοη ἴο 
Ραβϑϑᾶζεβ φυοϊεα ὈΥ 1ἃἰρμεοοῖ, [μ 6 ἔΟ]]οννηρς 15 
Βίνεη ΟΥ̓ ϑεβδοοείζεη : “ἴΠδὶ ΟΔΥ͂ [45 ἴδῃ 
στοννῃβ. [{|5 ἤγϑῖ 'ῃ τς νοῦ οὗ σγοδλίϊοη, πσεῖ 
ἴογ ἰῃς ρῥγίῃηςθβ οἵ [Π6 τ (γποὸ πιεῖ οὐ 
τῃδὲ ἀδγ ἴο σοηῃϑοογαῖθ ἜΘ ΡΪ6), ἴῃς Βγϑὶ 
ἴοσ τς ῥγοϑιβοοά, ἤγϑι 'ἴπ ἴδ 1 δυο δὶ 561- 
νἱοο, ἴῃο πγβῖ οἡ Ὑδὶςἢ Ηγε ἔγτοπι πδάνθη σο- 
ϑδυπιοή (ἢς βδογῆοο, ἰῃς Βγδὶ οὐ νος τ86 
δ ΘοΒίηδη ἀεβοοπάδαά (οα [6 Ὑλθογηδοῖὶο), 
ἅΠο ἢγϑὶ πη Ὡς ἢ [5τδ6] τοςεϊνοὰ (ἢ Ὀδησαϊςο- 
ὕοῃ, δπὰ ἴδε ἤγδι 'π ἴδ ογάοσ οὗ τηοητῃ5." 
Το νι ςἢ ἴδ ΟἸ τ ϑιίδη δ 5: [ἢ ἄγϑί ἰη τῆς 
ποῦν Ἑογοδίοη, ἴπς ἢγοὶ ἴῃ Ὡς ἴῃ 6 δοςο88 ἴο 
μβοανδη νγὰ8 εἰεοϊοά, ἴδε ἤγβὶ ἰη ἴπε ἀΐδρεπ» 
δαϊίοη οὗ [ἴ6. 

εα»η6.} Τονγηθο ͵2γ5 σοῃϑι ἀγα ἷς δίγοββ 
ου ἴδιο {νγοΐο] ἃ πηοαπίηρ οὗ [ἢ 5 ννοτὰ, “ νεπῖ ἢ" 
(85 ἴῃ []ομὴ χχί. 3) δείης δα }}} οοττεςῖ. 
[τ τὰυ.5 ροϊηῖδ ἴο {πὸ ΒοὺΣ δὲ ψνμῖο ΝΒ (ΠΕῪ Ἰεδ 
οπὶς, ὙῆῖοΒ τουϊὰ παΐζυγα! ὃς τῆς ἢγεὶ 
ἀρμλρα: οὗ Ἰίγμς, δῦουϊ ὕθηιγ ταϊηυίοβ 

ΤῈ 80 1186, 80 [δὲ ΠΟΥ τνου]ᾶ τϑᾶςο ἴῃς 
δερυ ϊοῖγε πε ἴῃς δὺη νγᾶβ δ γεδαῦ δὔονε 
1π6 Πποτγίζοη (866 ποῖΐεὲ οὔ Μασκ ΧΥΪ. 1, 2.) 
ϑι. Μαϊίδμον τηεηϊίοηβ ΜΑΙ Μαχάδιεπο δηὰ 
Μαιγ (ες τποίθοσ οὗ [8π|65) δραγί, ἴῃ τὸ- 
ἕἴδγοησο ἴο ἢἷ5 ργευίουβ ποῖος (ςὮ, χχυϊϊ. 61). 

δὰ ΌΥ ϑαδίοπις, δηὰ {ΠΕῪ 
δὰ ρυγοϊιαϑοά 5Ξριςθβ ἴδε ῥγενίουιβ δυδηϊην, 
4ον [Ἐ6 εἶοϑθε οἵ ἴῃς δαδυδιι. (ϑεο 81. Μαγκ.) 
Το ποῖος ἰῃ 81. υκὲ6 ἀτὸ μεϊὰ ὈὉΥ Του» 
δοΏ δηὰ οἵδε δϑϊςβ συ εἰς ἴο τοίου ἴο {πὸ οἴοῦ 
ΠΟῪ ΤΟΠΥΤ Ὁ ΜΕῖῈ ψ ]οδπηδ, ἴῃς τυῖε 
οὗ ΟπυΖα. δες Τονηβϑοη᾿ 5 ὕ  ογκϑ, οαἀϊοὰ ὈΥ͂ 
(πδυτίοη, νοΐ, 1. Ρ. 121 ὦ. Μιοβείμαδυβ, ἰῃ ἃ 
ψνοσῖκ ᾽υπὲ Ρυ 156 ἀ, “ ΑΚλά.-νοΥ], εἀ, Ζαμη, 
ἰλίκος (ἢς βϑπης Υἱονν, τοὶ. ἱ. Ὁ. 434. 

Ὡ. ἐδέγε «υὑαἹ ὦ 5γεαὶ εαγέῤᾳφμαξε.) Αὶ τὸς 
Ρειϊοη οὗ ἴῃς 8δοςκ ἀεϑογυεὰ ἴῃ Ν ΧΧΥ͂Ϊ;, 
51: 85 50. ἢ; ποῖ ὑπυυλ] ΔΓ δὴ ἱπίοσγναὶι, Ὀυΐ 
1η (ἢ 15 ς886 ἀΙ51ης] δἰδίεα ἴο Ὀς Ξυ ρογηδίυ γα] 
ἃ5 ἴο [15 οδιι56ὅ. Μέεγεῦ ἰ5 ΤΟΙ ἴῃ 4556 Ἰηρ 
δὲ τὰς ἐνεηῖβ Βοζὸ γεςογάδά ἴοοκ ρίδοο δῆϊεσ 
(Ππ υτίναὶ οὗ ἰῆς. ψοπιοη, 81. Μαῖζμον 0.965 
τῆς δοσχὶϑῖ, υυιιὶςἢ 5 ἀδηοῖοβ [Πα ἕςῖ, ποῖ 
ἴπ6 της οὗ 5 οσσιζτεηος. Ηδετζε, ἀρασὶ ΠΌσ 

51. ΜΑΤΤΗΒΡΝ. ΧΧΥΊΠΠΙΙ. ἰν. 2--.5. 

4 Ηἰ8 ςουπΐεπδηςε νγᾶ8 ἰἰΐς ᾿ἰρῆϊ- 
ηἷπρ,, Δπὰ ἢΪ8 γα πηδπὶ νν Πα 48 ΠΟ : 

4 Αμά ίογ ἔεαγ οἵ δίπι τῆς Κεςρεῖβ 
ἀϊά 5ηαΐε, δηὰ Ὀεσδηγα 48 ἀβδά γιη. 

ς Απά τε δηρεὶ δηβυγεγεά δηά βαϊὰ 
ὑπο τῆς ψοπιεη, δᾶ ποῖ γε: ἕο ἢ 
Κπον τπᾶῖ γε 8εεἰς [εβ08, ψὨΟἢ νγᾶ8᾿ 
σγυςϊδεά. 

4}} τοίογεησο ἴο [6 οἵμοσ ουδηρε ϑῖβ, ἴἃ ἰ5 
ουἱϊάθηϊ [δὲ 51. Μαϊζῃεν ἀεβοσδε5 τῃδῖ ἴοοκ 
Ρἶδος ψἢϊς ΠΟΥ γασε οὐ ἴπε ὙΨΑΥ͂ ἔζοπὶ βΟπΊΟ, 
ἴδυ5 δοοουητης ΓῸΣ τυ βδῖ (ΠΟῪ βᾶνγ οὐ {μεὶγ 
Αιτῖναὶ : ἴπὸ δἴοπθ σ θὰ δνναΥ ἔγοῃ (δ6 
δηΐγδηςο οὗ ἴῃ τοπιῦ, νι] πη (μ6 νοβευϊο ἴῃς 
ξυατὰπβ Ἰγίῃς ῥγοβίγαϊθ, δηὰ 85 {με οηϊετοὰ 
[πε νοδιϊδυϊο, μαϑίοηίηρ ἴο (ἢς σμαπιθεῦ οὗ 
ἀφδίῃ, ἴἢ6 δηρεοὶ βἰτἰηρ οἡ ἴπῸ βῖοης. Ἐογ ἴῃς 
ἔοττη οὗ (6 ἰοτὴῦ δηὰ οὗ ἴῃς εἴοῃς νῆσοι μά 
εἰοβϑά ἰξ, 366 ποῖς οἡ οἷ". χχυϊ!, όο. 

“αἱ ἜΣ “4.7 Οὖ, “' ννᾶϑ βοαϊεά προῦ ἴ(." ΤΡῈ 
πογὰ ἀσϑογίδε5 ἴΠ6 Δηροὶ 85 ΔΙΓεδαῦ οσουργίης 
(δαὲ ροϑιου τσ βθη ἴῃς ΠΟΙΥ Μοπιεη ἀγτινθά. 

8. Ηἱ εομπεπαηπες.} ἷ{ΕΓΑΙΥ, 18 ἀρροαγ- 
δῆςε οΥἉ ἔθστη; ουυῖ [6 Αὐυϊποτίϑεὰ Μεσβίοη 18 
δυ δοίη δ} οοττεςῖ. Τε βλβηίην ἰἰριῖ οὗ 
ιι]8 σοιιπΐοπδηςο ἰ5 πηοδηΐ. 

4. 44 “δαῖξε, οὐ “ αυλκε. ὙΤῇε νογὰ ἰη- 
αἰοαίοβ ἃ ϑϑύοσε σον βίοη, ἃ5 ἴῃ δῇ οατί - 
αυλκο. 

δ. “4.4 ἐδε αηρεῖ απσαυεγεά.} ᾿ΤῊΪ5 Ἔχργεϑ8- 
ϑίοῃ ΡγΟΌΔΟΪΥ ἱπαϊοδῖοβ ἃ γὰρ ἴῃ {16 παγταῖίνο. 
Τῆς ΠΟΙ ψοπιθη, οὐ {δεῖν διτῖναὶ, βὰν δὶ 
οὔςο ἴδδὲ [η6 οηίγδηοε οὗ (ἢς ἴοπ νγᾶ ὀρεῆ, 
δηδ οὐ ὀπίοσγίης ἴτε νοβύδυϊο, ουπὰ ἴδθ 
δηγροὶ διπρ οὐ ἴδε γγολὶ βίοῃς τις δλά 
Ὀεοδη το] οὰ δε; ΤΉΟΥ 5ἰατιοὰ Ὀαδοκ ἴῃ ἴετ- 
ΤΟΥ, ἢοξ σοηνι  ]ϑοα [κὸ [6 5ο  ἀϊοτβ οὐ ζυδτά 
(θη ᾿γίης ῥγοβίγαίϊα δείοσγε (μ6 δηρεὶ, ὃδυῖ 
{ΠΕ ψεῖῈ αἵ οὔςς οοηϑοϊοα ὮὈΥ Βὶ8 νογάβ, 
ΕΘΑΓ ποῖ γὲ;᾽ γομ ἴᾶνα ὯῸ σδυϑεὲ [ὉΣ ΤΘΔΓ, 
ἴογ 1 Κπονν 86 ΡΙΟΙΥ͂ δηὰ ἴονὲ οι Ὀτγουρις 
γου ΒΙΒον. 

Θ. ,ον δὲ ἐς γμῦ ΤῊ5. ΘΟΥΙΔΙΗΪΥ ἰτηρὶϊοα 
ἴδδὲ ἴδε γεβυγττοσϊίοη μδὰ ἴδε ρἷδος Ὀεΐοσο 
[πο ἀγτίναὶ οὗ [86 ΒΟΙΥ ννοπηθη---ὈΓΟΌΔΟΪ 4190 
Ὀείοτε ἴδε ἀεβοεηΐ οἵ ἴπῸ δῆροὶ. Ὑθοο νγ8, 
[πεγείοσε, πὸ σοπηεοϊΐοη θεϊνγεθη Οὐ 1 ογὰ 8 
αυϊείην [186 τοπιὸ δηὰ [πε τεσηονδὶ οὗ {86 
βῖοῃδ, το νγῶ5 ἀἄοης ἢ γεν ἴο εηδῦϊς ἴΠ6 
Ἰονίης ξοϊϊονγοσβ οὐ Ἃμγίσξ ἴο οηΐοσ. Το 
δεοουηίβ οἵ 8... ΜΔίμεν δηὰ 81. Μαζὶ 50 ῶσγ 
οοἰηςοϊάθ. Βοῖϊι οὐδ ἴο ποίϊος τῆς ῥγευίουβ 
ἀερατίυτε οὗ ΜδιῪ Μαράδίεπε, ννῆο, οὔ 566- 
ἴῃ ἴῃ ἴοτ ορϑῆ, δὰ βοῆς δὲ οὔςδ ἴο ἴῃ - 
ἴοστη ἴδε ἀϊΞεὶρὶε5. ΤΠ πλιταῖίνς οὗ 81. υκο 
τοῖετα, ἃ5 ΤοΟνῃϑοῦ δὲ5 ον, ἴο ἃ βοοοῃὴ 
ἔτουρ δοοοιῃρδηγίης [οδῆπδ δοιηονδῖ Ἰδαῖον 
ἴο ἴδε ἰοπηῦ. 
Οὐ»"ο, “εξ ἐδε ῥίαεε. Ἡρηςε ἴἃ ἔΟἸ ον [πὶ [6 



ν. 6---ο.] 

6 Ηες ἰ5 ποί ἢεῖε: ἕογ ἢ ἰβ γίβεῃ, 
ἃ8 ᾿ς 84. (ὕὐοπιε, 866 ἴῃς ρίδος 
σεῖς τὰς ΤΙ ογά ἰδγ. 

7 Απὰ ρὸ ᾳιυίςοκὶγ, πὰ {6 ]] ἢ 18 615- 
εἰρὶεβ παῖ ἢς 15 τίβϑεη ἔοι [πε ἀεδὰ ; 
Δη6, Ὀ6Π 014, ἢ ροετῃ Ὀείοτε γου ἰηῖο 
(Δ11|εὰ ; τῇογε 83}12}} γε 8εε ἢΐπι: ἰο, 
1 πᾶνε το]ά γοιι. 

51. ΜΑΤΤΗΒΝΝ. ΧΧΥΠΠΙ. 

8 Απά {πεγ ἀερατγίεά 4υϊςκ])γ ἔτοτὰ 
(ἢς βερυ ϊοῆτε ἢ δαγ δηά ργοδῖ 
ἸΟΥ ; δηά ἀϊά γιη ἴο Ὀτπρ ἢἰ8 ἀἰ8ο 1 ρ 68 
ννογὰ. 

9 ἢ Απά 23 {ἢεγ σψεπῖ ἴο (ε6}} ἢΐ8 
ἀἰβοῖρ[ε8, θε οἱ ά, [6808 πιεῖ τΠ δ πὶ, 8ᾶγ- 
ἴηρ, ΑΙ] παὶ]. Απά τῆεγ σάπια δηὰ Ποἰά 
πἰπὶ ὈγῪ τῆς ἔδεῖ, Δη4 νγνογβῃ!ρραά ἢΐηι, 

οἴδεν ΜδιῪ δηὰ ϑαίοιης, υηάεν [δ συϊάδηςε οὗ 
[δε δῆζεῖὶ, ραϑβοά [Ὡγουφῃ ἴΠε πδύτοὺν ΘησἌποΘ, 
δηὰ βὰνν ΚΠ [86 ἰοῦ {ΠπῸ6 ΟἸΏΡΑΥ ΡΪδοο 
Ἑβετε ἴμῈ ὈοαΥ παδὰ Ὀεδη ἰδιὰ ἡ ωρ ας 
ἀουθι1658 ἴῃ ΠΕΡ Ῥγέβεποθ ὙΠΕΣΟ ΤΟΥ Γὸ- 
οοἰνοὰ ἔυσίδβον ἀϊγοσοηβ. 8, Μαίίζδον, ἢ 
8 υϑ0λ] ὈΓΕΥ Υ, Οὐ 15 ἤοτὸ ἴο 5ΑΥ πδι {ΠΟῪ αὰ 
δηΐοσ 186 το (δυϊ 566 Υ-. 8), δπὰ ἴο 161} υ 
νι δι ἸΠΕῪ 88νν σὴ ἴἴ ; δυῖ {ΠΟΘ 15 πο σεᾶ- 
δοῃ ἴο ΒΌρΡροϑβε {πδῖἴ (6 πό δηῆρεῖβ, αδοσνγαγβ 
866 ΕΥ̓ ΜΑΙΥ Μαράλδιεηθ, νσεσε ἴῃ θη υἱβὲ}]6. 

η. ξο φμῤελίν, αμα ἐεἰ] δὲς ἀπορία. ΤΒ6 
ἀἰβοὶρ᾽οβ ψσεγε, ἱδεγείοτο, ἰη [εγυβαὶςῃι---ετ- 
ΤΔΙΏΪΥ ποῖ αἵ Βείμιδηγ, ἃ5 Ὅσ. Μ' 6] εἰδὴ 8" 
Ροβϑεβ. ὙΒΟΥ ΕΓ 4150 το οίποῦ, ργο Δ Υ 1ῃ 
[86 ὕρρὸσ σμδιθεῦ, νἤότο ψγὸ πηά [Ποῖ Οἡ 
ἐῆρδιτὴὶ οςοδϑίοηβ ἱπημηθ δῖε γ ἁϑογνναγάβ. 
ΤΠο ἀϊκίδηος σδηηοῖ πάτα ὈδοΏ ΤΟὨΒΙ ἀογΌΪ6, 
ϑδίῆοθῦ ΜδῖῪ Μαράδϊθης ἐεϊομεὰ Ῥεῖοσ δηὰ 
7]οἙδη, δῃηὰ δοςοσιρδηϊθα πεῖ ἰῃ ἐμεὶς σαρὶὰ 
Υἱβὶϊ τὸ [86 ορεη τοπηῦ. 

δὲ κοεῖδ δεζογε γοι ἱπίο Οαἰίε ΤῊ5 ττᾶ8 
ἃ Ἑοοπμηδηά ἴο ἴῃς ἴννεῖνο, δηὰ ἴο 811] ψῆο 
᾿δὰ [Ὁ] ονγοά οὖσ 1 μογὰ ἔγοσι Ο4111.6. ΤΊ ογο, 
ὙΠοτο Ηἰ5 ρΌ]]ς τα ηἰσῖτΥ Ὀσορδη, ἢ 6 ΑΡοβἕοϑ 
ὝΕΙΟ ἴο τϑςεῖνε {Πεῖσγ σοπηπϑϑίοη. 81. 0 Κ6 
οπἱῖβ [Π]9 ἀϊγοςτίοη, βίησθ ἢ6 νγὰβ της ῸΣ 
Οεηθ!ο65. {{{|6 οοπνογβδηὶ υῖ ἸοςΔ] εἰγουπ- 
βίδηοεβ, δηὰ νγβ τοοοσχάϊηρ ἃ ἀἰἴεγοης ἀρροᾶῦ- 
8ῃσο οὗ δηρεῖς, 

ἶο, 1 δαῦε ἰοἱά γομ. ἴπ δοοοσγάδηςς ὑῖῖι 
ΟΣ Ἰ,οτά δ νογὰ (εἶ. χχνὶ. 12; Μαγκ χίὶν. 
28), ἴὸ ψΒΙΟΣ [86 δηρεὶ τείουβ, 85 ψὸ ἸΘΆΓΏ 
ἤἔτοσῃ 81. Μασ. 
. 8. “μά {δὲ ἀεβαγίεά, οὐ “στοὰ οὐἱἢ οὗ 
ἴΠ6 δερυ ϊοῆτο. ΤὙΤἤυβ 851, Μαῖίμεν δον 
Ἰης!ἀδηἴ8}}} τπ8ι {ΠῈγ πὰ οπίογεὰ ἵξ, 

«αυἱ!δ ἥξαν απδΔ σγεαΐ 707.) 81. Μασκ ἀνε] ]5 
ΟΒΙΕΗ͂Υ οἡ [Π6 ἔδδγ, 85 8 [εϑ ρ 1ε55 ἴο θ6 ἐχ- 
Ρεοῖοά τπλὴ ἴΠῸ οΘχίγοπιθ ΟΥ̓, πολ 51. 
Μαῖζῖδπονν ποῖ 685 Ὡδῖυγα! υ τηθπῆοηβ. ὙΠῸ 
ΠΟΙΥ ψοιλεῃ [δι τη ἴῃ ΟΥΟΓ ἴο Ὀδαγ ἴῃ 6 
ΓΑΟββᾶσε ἴο ἴδ Δ55ε] ἃ ἀϊδοίρ]εβ, θυΐ, 85 
δῖ, Μασκ ποίςθβ, [ΠΟῪ ϑσροΐῖε ἴο πο οὔδ οἡ ἴῃ 
ἍΑΥ. [ἴ πᾶν ὃς Ἰηξοεττεῦ, ἔτοσὶ σοιρασηρ [ἢ 6 
δοσουηῖθ οἵ ἴδ ουδηρε σί5 ἴπδί ΠΟΥ ψετὰ 
δης οἰ ραϊοα Μετ Μαργάλδϊίθης, δὰ ἑουηὰ 
[6 ἀἰϑαρ 65 Ἰηξοττηθὰ οὗ νδὲ μδὰ ἰγαηβρίγεα, 
που 25 γεῖ ποῖ οσοηνϊηςαά. 

Θθ. “: ἐδὲγ «υερὶ ἐο ἐδ δὲς ἀϊεἰρ᾽:.ἢ ὙΒοβ6 
τνοσ 5 ἀγὲ οπηοα ὈΥ͂ ἴΠο56 οὗ ἴδε οἸάοδὶ Μ55, 

Ἵνεῖν 7ε:1.----Ἴοι, 1, 

δα ἃτὸ Ὡοῖΐῖ ΠΟΟΘ5521γ7 ἴο σοπηρίοίε [Π6 5686 : 
δυϊ [ΠΕῪ τεϑῖ οὐ σοοά δυίβογγ, ἀπά τμ6 οἵ}5- 
5ίοη 5 ΠΊΟΥΘ ΕΔΒΙΪγ ἐχρ αἰηθά, (ῃδη {ΒΕΓ ἰη56ῖ- 
ἄοη. ὍΤΒο παγσγδῖνο ργοδοηῖβ δοηιὸ αἰ ΓΟ]. 
[{πΔΥ 6 δὴ ἰηϑίδηςο οὗ δῖ, Μαιίίμενν 5 ΒΔ οὗ 
δὸς χλι ονδηΐβ ψῃοἢ [ἢ6 οἴδον εὐδηρς 55 
ἀείαιϊ ϑοραγδίοϊγ. νὲ Κηον ἤοπὶ 851. Μδικ 
δηὰ 8.. [ὁπη [δῖ {π6 ἤγβί Ῥογϑοηδὶ ὡρρολγδησδ 
οὗ οὖν ,ογὰ νὰ8 ἴο ΜΑΙῪ Μαρξάδ!οπο, δηά 
ἔτοῃ 81. υκὲ (παῖ [Π6 πηοϑβᾶσε Ὀγουρῃς ἴο 
1.6 ἀἰδοὶρ!ο5 νγδβ ἀἰϑθεϊϊενοά. ὙΠ οσο 185, [Π6Γ6- 
ἴογο, ΤΟΆ8Οη ἴο δϑϑιιπλῈ [πδΐ ἰῃ τῃ]}8 νόγϑο 8ῖ. 
Μαΐδον, υυῆο είνοβ ἃ βιιςοείηςϊ δηὰ σοτχηρίεῖα 
ΒΌΓΗΠΊΔΣΥ Οὗ 411} Δρροδγδηςθβ ἴο ἴδε ᾿γοϊηθῃ, 
Τοίεγϑ ἴο [86 βοραγαῖθ ᾿ὩΔη1}65 ΔΘ ἴο ΜΑΓΥ͂ 
Μαράδιθῃο. Ὑθοσο οϑὴ 6 πὸ ἀοιδῖ 85 ἴο 
ἴῃς ἕαςϊ {πδί 411} [6 ἐνδηρε ϑῖ5, δῖ, Μδιίδον 
Τηοβὶ ἔχοι ΠΕ, ἀο ἴπ05 οι! Πλ68 σοπιθὶηθ 
ἀϊπι[ίηςοξ ονθηίβ, “ ττλοίης τυ Ὀο]ὰ οὐΠἸπὸ (86 
ἔτεαῖ ἔδαξζυγοϑ οὗ ἴπῸ Ὠἰσίοτγ.7 ἀϑε δυὸ [ηΐ, 
Ρ. 332.) Οπε οὗ ἴδε ρἰδίπεϑε δῃὰ τηοϑβὶ βι τ κίηρ 
Ἰηοΐδησεβ οὗ δυςἢ σοπιθἰπδίίοη Ὑ}}} Ὀ6 ἔοιιπά 
ἴῃ Αςῖβ Χχγυϊ. 15-18. δῖ, Μδιίίπον ρᾶ5965 οὐδ ν 
411 οἴ μοῦ ἀρρεάσγδαποεϑ οἔουγ 1 οτὰ ἴη [ογυ βαίοτη, 
ἃ ὮΣ Ιροσὸ ἱπηροσίδης οπηϊβθίοη, ᾿ϑίθη 
οηνγατβ ἴο ἴπ6 ρτεδῖ ἀδοϊαγαϊίοη ἢ πο 
τἢ}]ς5 (ὐοβρεὶ οἶοϑοϑβ. 

[τ 15, ἱπάδθά, ροϑβϑϑθϊς τὰδὲ 8:ῖ, Μαιζδπον 
ΤΟΙΈΓΒ ἴο δ Δρροάγδησε ποῖ γοοοσγάρα Ὁγ ἴδ 6 
οἴμοῦ ἐνδηρο  ϑῖβ  Ὀυΐϊ ἴῃ [Πδῖ ς8536 ΤΊΔΗΥ͂ οἷγς 
οὐυπηδίδηςο5 τυδῖ Ὀ6 ἀβϑυχηοά, Τδυβ [,δΔηζὲ 
(τοὶ. 111. Ρ.. 362) Βο]5 (δὲ (86 ἔνγο οοπηρδηῖες 
οὗ σψοιγδὴ ᾿οϊπεὰ ΜασΥ Μαράλϊεπο, δηὰ σοπὶ- 
Ργης δῖ οδοῖ Πα 56θῃ, γεϑοϊσθάὰ ἴο 5Ὸὸ 
αἴ οῇςε δηὰ δπποιηςε ἴο ἴΠπ6 αἶπος ρ]68 ἴΠ6 8Ρ- 
ῬΕΑΣΓΔΏΟΣ δηὰ τησβδαρε οὗ [6 δηχοὶ. ὙὝΏοη, 
88 ἸΠΟΥ ΨΟΤῈ Οἡ ἴθ ΨΑΥ͂, |[65115 πηοεῖ {πε πὶ 
δηὰ 5αἰυϊοὰ ἴποπι. ΤῊ 5 Ἀρρθδῦβ ἴο Ὁ6 βοιῃδ- 
νΠδῖ οἰγαϊηοα ; Ὀυξ ἰξ ὈδΑΓβ ὈΡΟῺ 8 ῥγποὶρὶθ 
ὙΠΟ (Ὠγουρπουΐϊ ϑυςἢ ἱπαυΐγῖος 5Βοιυϊὰ 
δε Κερῖ ἰῃ πιϊπά. [πάεορεηάθηξ δοοουηῖδ 
οὗ ενθηΐῖβ ὁσουστη ἴῃ ἃ {ἶἰπ|6 οὗ δχοθθαϊης 
Ἔχοϊϊζοσηθηΐ, δηά τοϊδίοα Εγ ἔγυΠ}} τυϊ 5568, 
δυῖ δοπι αἰδετοηϊ ροϊηΐδ οὗ υἱενν, παϊυγα! 
ργοϑοηῖ αἰ βῆςοι 165 νυν πο ἢ σδηηοῖ ὃ6 οἰεαγεὰ ὕΡ 
τϊδουϊ ἃ [πΠογουνὴ Κηονίθάρο οὗ 4]} ἰ τῤ θυ 
ἶατβ: δηὰ ϑιςῖ αἰϊειηρίβ 45 πόδε οἵ 1ς9}δηχο, 
Μ΄ (ΙΕ δη, δηά, ἀῦονα 4]1, οὗ Τοννηβου, ὑγονα 
δῖ ἰεδϑὶ [πδξ ουθηῖβ τηΐρς ἤδανε οςουττεὰ ἰῃ 
δυο οΥοΓ δηὰ ἰοσπι, 45, 1 κηοόνη, νουϊὰ 
88 ἰ5δοϊογ! ἐχρί δίῃ 41} ἀϊνεγζεηςεαϑ. 

“1 δα} ὝὙΎΒε υδυδὶ ἔοτῃ οὗ 5λ]υϊλίίοι, 
ο 
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Ιο ΤΠ οη 8614 Ϊ]εβϑ8ὺ8 ὑπο {δεπὶ, 

Βε ποῖ δίγαϊα : ρὸ 16}} πιγ Ὀγειἤγεη 
τπδὲ ΤΠῈΥ φὸ ἱπίο (δ ες, πὰ μετὰ 
8ἢ.4}} {ΠΕῪ 566 πΊε. 

τι ΤΝον ψ ἤδη ΠΟΥ Μψεγα ροίηρ, 
Ὀ6 ΠΟ] 4, βοπις οὗ τῆς νγαῖϊοἢ σδηλς ἰῃῖο 
τῆς οἰτγ, ἀπά βμονγεά ὑπο {πὲ οἰίεξ 
ργίεβῖβ 41} τῆς τίηρβ [δὲ νγεγε ἀοης. 

δυΐ Πετὸ ἴο Ὀ6 ἴδίκοη ἴῃ 18 1" τογαὶ βἰρηϊβοδηςς, 
“ χεϊοῖςε. ὙὍὙμὲ ἢτθε ποσὰ" οἵ δτεεῦης 
υγακοηρα τῃο ἔθος οὗ στεαῖ ογ. δῦσα 
{6 ἀὔϑεπος οὗ ἴεστοσ ἰῃ ἴτε γεβροηδῖνε ἃςΐ οὗ 
[86 ΒΟΙΥ ννοπιθῃ. 

ΤΉγοΘ δοίΞ ἀδποῖς {πεῖς ἔδεϊϊηρθ : {ΠΕῪ 
οᾶπιο ἴο Ηἰΐπιὶ (ποῖ 5[ΠΊΡῚΥῪ οδπλο) ; {ΠΕΥ͂ ἰοοῖς 
Βοϊὰ οὗ Ηἰ5 ἔξεῖ, δὴ δεῖ οὗ ἀδερ δυμ }γ δπὰ 
ξεγνθηΐ ἴον, ρει θὰ ἕογ (με ἤγθι δηὰ, ἴἴ 
σουϊὰ β8θϑηι, ἰος ἴδ. ἰδϑὶ {τἰπηῈ ΕΥ̓͂ ουῦ [οτὰ 
(ϑο6 δῖ, [οὔπ χχ. 17); {πεὺ ψοσβρρεα 
Ηἰπι, τ (ποῖ ἴῃ ΟὨΪΥ, 566 Υ-. 17) ἰηϑίδπος 
οὗ δἀοταίΐίοη τεσογάθα δεΐογε ἔπ Αϑβοεηβίοῃ, 
ΒεΓο οἴου Ποῖ ΕΥ̓ Αροβί!ββ, θυϊ Ἰονίηρ ννογηξη. 

10. Βε πο αγγαϊ4 ΤὙμε δἰεηάίηρν οὗ ἔεαῦ 

σἰτ Ἰονο μᾶ5 Ὀεεη ποϊςοὰ ΕΥ δῖ, Μαῖδοεν 
(νυ. 8); δυῖ [πε νογὰ οὗ οὔῦν Ἰνογὰ ΤΛΑΥ͂ 8ὲ6Πὶ 
Υδίδποσ ἴο τοῖοσ ἴο 81. Μαγίκβ ὑγιεῖ διιὰ βί τ Κιηρ 
δοοουπῖ (ΧΥ͂Ϊ. 9). 

»}γ ὀγο ῤγεηῇ ΤΈΣ ἄγοι {πῆς (ῃδὲ [815 τνογά 
ἰδ ἀρριϊεὰ το ἴδε ἀϊδοῖρὶεβ ΕΥ̓ οὐγ [μοτσά. 
Αποίρηξ ἰηϊεγργείογα δανν ἰῃ ἰξ ἃ ἀοϑίρτιδίίοη οὗ 

Ἢ Βοῃουζ. ϑοπῖα τηοάσθγῃβ (ε3. Μεγετ) 
1655 ΤΕΔΘΟΠΔΌΪ βηὰ ἰπ ἴξ ἃ στεργοοῦ οὗ πε 

ἃςῖ οὗ δἀοτγαίίοη, ἰο ψν μος ἰδ σοΥΔΙΗἾΥ ἀοα8 
ποῖ τοῖοσ. Ηδά ἴδῃε δοῖ θθθὴ βιιροσγβι που, τ 
ψουὰ πανα Ὀδοη ἀἰγο γ τεργονοά. ΤΠ ἴγὰς 
δηὰ πδίυγαϊ οχρίδηδίίοη ἰ8 ἴμαῖ οὐ ἴδε ἤγϑβί 
Δρροᾶγαηοε οὗ ἴῃς στίϑεη ϑανίουγ Ης ρανε Η!5 
Ἰονθά οπϑϑ ἂῃ δβϑυγδηςο οὔτε σοπίηυδηςς δηὰ 
ἀδορεηίης οὗ Ηἰ5 ἔξε 5 οὗ δϊεςϊζίοη ἰονγάσαβ 
πο. [πάεεὰ, (Πΐ8 ἐΧργεββίοη μᾶ5 ἃ ΘΟ ΑΓ, 
Ἰξ ποῖ δχοϊυβίνα ρτοργιεΥ δἴζεγ [Π6 σεβυγτγες- 
ἰἰοη, σθεα Ηδ Ὀεοδπιὶις “186 Βγϑίσθοσῃ [ΤῸ πὶ 
1δε ἀεαά." 

Οαἰδοε.) ὍΔΕ τερεϊ ἄοη οὗἩ ἔπε ἰηϊυποίίοπ 
σοηῆστηβ ϑῖ. Μασκ᾽β δοοουπί, (μΒαΐῖ ὉΡ ἴο 1818 
πιο [86 ΠΟΙ τνοπιθη δά βροίκεῃ ἴο ΠΟ Οῃβ, 
ΟΥ̓ (παῖ, ἃ5 8ἴ. υκς 54γ5, {ΠΕῚΓ δοσουπηῖ οὗ [δὲ 
Δη 6} 5δρρεάγαπος μδά ποῖ Ὀεβ Ὀε]ϊενεά. 

11-15. ἈΕΡΟΒΤῚ ΟΕ ΤΗΕ ΝΑΤΟΗ. 

11. «υδεπ 1 δε} «ὑεγὲ φοίηρ.} ἌΜΝΆΪΕ της 
ἙΟΙΊΘη γΟΓῈ 51}}} οἡ [86 ΨΑΥ͂, ϑοπῖθ οὗ {πε 
50] ϊογς οὔ [86 νυναῖςϊ ψγθηῖ βιγαίῃΐ ἴο ἴῃ 6 οὨίοξ 
τὶ οσῖϑ, αἱ σψῇοϑε ἀΐβροϑδὶ [ΠοῪ μὰ Ὀθεη ρἰδοεα 
᾽ν ῬΙαῖο. ΤὨϊ5 ννὰ8 ἴῃ6 ΟὨΪΥ σουσδα ΟΡΕΏ ἴο 
(δε. Ψνπδὶ Ἰμε ψουἹά τεροτὶ ψου]ά, οὗ 
οουσβο, ὃς τηδῖ, αὔἴογ ἃ βῃοςοῖς οὗ βασίδαιακα, 
5:1. ἢ 48 νγὰ8 (ΟΠΊΠΠΟΩ ἸΔἸῪ Α'[ῈΓ ἃ ὑσγθὸ- 
νου 5Ξῃοςῖκ (5ες ποῖς ἀθονθ), ἴ8Ὲγ Πδά βεξῃ ἃ 

51. ΜΑΤΤΗΕΥ,. ΧΧΥΙΠΠ. ν. 1ο--Ἱ 4. 

12 Απάνδεη {πΠεγ ἡγεγα δβϑϑειῦ]εά 
νἢ τῆς οἸάοτβ, δηὰ δά ἴδκεη σοιῃ- 
86], {ΠΟΥ ρᾶνα ἰάγρε πιοηοῪ υὑπίο ἴδῃς 
80] 16 Γβ, 

12 ϑαγίηρ, ὅ8Ὺ 
οπης ὉΥ πὶρῃΐϊ, λπ 
ψν ἢ 116 γε 5ἰερι. 

14 Απά ΙΓ τ|18 σοπὶς ἴο τῆς ρὸ- 

7 Η!5 ἀϊεςῖρ[ε8 
βίοϊα ᾿ἰπὶ ἀτυᾶγ 

νἱβίοη οὔ ἀ4 22] 1ν τὶ Ὠΐη655, δηὰ [δῖ ἴ86 βίοῃθ 
νγ788 ΤΟΪ]οἀ ἀὐναυ. ὍὙε οὨ εἴ ῥγεβίϑ πλῖρμϊ ἴδκς 
1ποδοςουηΐ οὔδο δαγίπαυδκε δηά [Π6 ἀϊβρίδοοά 
δίοῃθ 498 ἔβδεοίβ, δηὰ ἔδθοὶ [Πδῖ, αἴἔθγ 4 πίρ 8 
ψυαιοδίης οἶοϑα ἴο Οοϊροῖμα, ἴΠ6 50] 16 β᾽ 
ταϊηβ8 ννου]ὰ θὲ ἴῃ ἃ βἴδαῖε 'ἴπ υυῆϊςῃ ρηΐης 
ταϊσῃς θ6 [Δ Κεῦ ἴογ δὴ αἢρεοὶ. Βυῖ {ΠΕῪ ψνεγα 
νγ6}} ἀννάσο (μαὲ {ΠΕΓ οννη αἰ 506] 1 νψᾶ5 ποῖ 
βῃδγθά ΕΥ̓ ἴδε ρβορῖε; πὰ [βουρᾺ βυγε (δῖ, ἢ 
[6 50] 16 γ8 ξᾶνθ τῇ δυςἢ ἃ τερογί ἴο [μεσ ονσῇ 
σοιησηδηάοσ, [ΠΟῪ νουά δα οχεουϊοά δὲ οῆςθο, 
[ΠΟΥ τετε Θ]ΌΔΙΥ οετγίδίη (παῖ 16 Ξἴαϊεπηθηὶ 
γψνου ὰ 6 ΡΟΠΟΓΑΪΥ δοορερίθα 845 ὑγουης ἃ 
ΒιΡογηδίυγαϊὶ ἰπϊογίεγεηςθ. ὍΘ 90] ἴ6 ΓΒ ΤΟ γα 
ΠΟΠΡ εἰ οἰΥ ἴῃ {Πεῖγ ρόνγεσ. 1.εἴ ἴῃεπὶ σοηδ55 
ταὶ {ΠΟΥ δὰ 5ἰορῖ, δηὰ (δαὶ Ὁ }16 [ΠΟῪ 5ἰερί 
[86 ΒΟΑῪ μαὰ Ὀδεη ἴλκθ ΑΥΑΥ, 41} ψψου]Ἱὰ Ὁ 
5αἴθ. Βυϊ (Πς αιιοδέίοη ἰ5 ταϊϑεὰ νυ βοῖποσ ἘΠΕΥ͂ 
οουὰ 5ῃ16]ὰ [π 5οϊ ἀϊογβ ἔτοπὶ ρυπιϑῃπιοηῖ. 
Το [818 ἴῃ δῆϑιγοσ ἰ5 οὔνυνίουβ. ὅδ 50] 1615 
μδά δι ἴο τοροτί (δῖ (ἢ ομε τι εϑίβ, σῇοϑα 
ψοσκ ἘΠΕ μδά ἴο ἄο, ψεῦε ϑαϊί8ῆεά, δηὰ 
Ῥιδῖο ννου]ά ΤοΥΊΔΙΗΥ ποῖ σοποοσγῃ ΒΙΠΊ56 1 
ἔυσῖμος στ [6 πιαϊίογ, οσ, δοοορίς {86 
76νθ᾽ ονγῃ βίδιετηςεηΐ, [Βδὲ {ΠῸΥ μδὰ ἢὸ οοπι- 
Ρ]αἰηξ ἴο πιᾶκο, τγουϊὰ βῃςογ δἱ ἴ 6 ἔτυδιγαοη 
οὔ {πεὶσ ργεοδυςοηβ. 

12. Το οοπϑυϊαίίοη συν ΟἿΠΟΓ πε 618 
οὗ ἴα ϑδημοαγίτη νγὰβ οδ θὰ ἔοσ. ΑἹ! Κηὸν 
ἴδ6 ρῥγεοδυζίοηβ τρὶς δὰ δε ἰδκεθη, δηὰ 
γ ΓΟ Αἰἶκο ἰηϊογοδιοὰ ἴῃ ἴῃς αυεκίου, τυ μδῖ 
γγ85 ΠΟ ἴο 6 ἀοηο ΤὨΪ5 νγᾶβϑ Ῥγοθδ  Υ 
ἃ ἕογιηδὶ τηθεϊίην, [που ἴῃς ἔδνν πλετηθοῖβ 
Ὑ0 δε] ονεὰ ἰῃ, οσ ψεγε ἕδυου σα αἀἰβροβεάᾶ 
ἴο οὖν [ογὰ πουϊὰ παϊυγα!Υ θ6 δρϑβεπῖ, ἃ 
φΡοΐης πιο οὐφῆς ἴο μάνα οσουστεα ἴο δυς ἢ 
οὐςο5 85 Μεγεῦ δηὰ Ἐθιι88. 

δεν ξαῦε ἰαγρε »πομθ7γ.} ΝΟ τηοηοῦ σπουϊά 
δυο ἱπάπιορά ἴδ 80] ἀ1ογβ ἴο ῖνε ἴῃ διιο ἢ 8 
τεροτί ἴο {δοὶγ οὐνῃ οἰἥοογβ  δυΐ 1 [ΒΟΥ ΚΟΥ 
(δῖ ποῆς σψουἹὰ θ6 οὐἱεά ἔοσγ υὑπάογ ἴδ εἷγ- 
οὐτηϑίδηοοϑ (566 ποῖα Οἢ ΨΥ. 11) ἴΠΕΥ πιὶρῃῖ Ὀ6 
ἱπάιιοοα ΌΥ 4 ἰᾶγχε Ὀγίθε ἴο τῆδίκα [86 ἀδοϊαγα- 
(ἰοη ἴο ἴα οουηςὶ!, οὐ πο οἶδ} ἴο Θὺν8 
ΜἶΟ ταϊρξ πιο ἰηαυΐγ. ὙΒΕΥ ἵκηονν ννα]} 
ἰδὲ ἴα Πἰρἢ ργίεβε ἀἸὰ ποῖ δεϊΐενα ἐμαὶ ἘΠΕΥ 
μιδὰ 5]ορί οἡ τπεὶγ νναϊοᾷ. [ἢ [δαὶ οᾶϑε {ΠΕῪ 
νου] ἤᾶνθ θθθ βίνθη ὉΡ δῖ οὔσε ἴο ἴδε ἰοραὶ 
Δηᾷ πον! 206 ΡυὨἸϑῃτηθηΐ. 

14. «ὑε αὐ] ρεγεμαάε δίρι. ΙῊ φἱαΐπ πογάβ, 
δα πἰπι." Μογοσ ἀδηϊεβ 815; δυῖ ἴδς 



ν. 15---.} 

ὙΟΓΠΟΥ 8 6818. Ὑ͵ὰ Ὑ]}} ρατβιιδὰς ἢΐπη, 
Δηἀ βδσυζγε γοιι. 

15 ὅὸ {ΠΟῪ ἴοοϊκ ἴΠ6 πιόπου, δηὰ 
ἀἰά 45 πὲ ψεγε τλυρῃῖ : δηά {ἢ ]8 
ΒΑΥ ΠΡ δ ΠΟΙΏΠΠΊΟΠΙΥ τερογίεἀ Δπιοηρ; 
(ἂς Ἤν. 006] τΠ}18 ἀΔγ. 

51. ΜΑΤΤΗΕΝ. ΧΧΟΥΊΠΠ. 

16 ΦΎΠεη τῆς οἴενεη (8010 |68 
ψεης ΔΨΑΥ ἱπῖο (4|1|ὲ6, ἱπῖο ἃ 
τηουπίλίη ογα [εβ8ι8 ἢδά δρροϊηϊεά 
τῆ αι. 

17 Απά ψ ἤδη {ΠΟΥ β8ανν Ὠΐπη, {ΠΥ 
ἡνογϑηϊρρεά ἰπι: δυῖζ βϑοιης ἀουδτεά. 

ῬΑΞΘΩΡῈΒ αιοίε Ὁγ ΥΝ εἰδείη (ἐπ ἰος.) ῥγουε 
ἴδε σομηΠΠΟη υϑᾶρθ. Ρ᾿]αἴο 5 δοοθββ δ ΠῪ ἴοὸ 
ὈΓΙΘΕΣΥ νγᾶ8 νὰ] Κπονγῃ. 

, ψἐζυγε γο.} ΤῊΣ πογὰ ἰ5 ἴο Ὀ6 ἴδκθη ἴῃ 18 
᾿ππεγὰ] δηὰ ἔα}} 5θηϑε---ϑᾶνε γοῦν ΠῸΠῚ δηχί ον 
δῃηα ἀδηρου. 

186. αμά τὐὶν “αγίμ ... . ὠρὴ] ἐδὲς ἀἰαγ.] 
ΤΗῖβ Οοβρεὶ ἴῃ [18 ὑτεβοηΐ ἔοστη τγᾶ8 τσ τοῇ 
ΔΙ͂ΕΓ ἅη ἰηΐεσυδὶ οὗ, δ ἰϑᾶβῖ, βοπιὶὸ Ἀπ τῖν 
γεαγβ, ἀυτίηρ Ὑνϊσἢ πὸ οΟἴμεῦ δοοουης οὗἉ 
ἴδε ἀϊβαρρεάγαπος οὗ οὐγῦγ [μογὰβ ὈΟΔῪ τῦδδ 
εἰνθη ὉΥ͂ ἴδε [Θνγ 8 συϊοσβ. Οἠδ ροΐηϊς 15 ἴῃ 
ἐοης ἸΒΤΕΥ Βεοτῦ, ἴδε ὈοαΥ οουϊὰ ποῖ ὃς 
ἴουπά, Τῆς οἰΐεῖ ῥγίθϑίβ ννουϊά, οὗ σουγβο, 
δῖ ὁπος δϑοοσίδίη (Π6 ἕδοϊ νυν ποίου ἴἃ νναϑ 5811}} 
ἴῃ 106 ἐφ δὶ ΠΣ, ψἤοη [ΠΟΥ Βοαγὰ [δὲ ἰξ νγᾶϑ 
δόΠ6, νου] ὰ ΠΟΥ Βράγὸ ΔΩΥ Ῥδὶῃ5 ἴο ἀΐδοουοῦ 
ἴ. ἩΗδὰ ἰξ Ὀδοη [ἷἢ ἴω ἴοη οὗἁ [δ6 
ἐϑεῖρ εβ, ἰὶ σνουϊά αν ἢ δη εοβεοίυδὶ 
ὈΔΙΤΙΟΥ ἴο Ὀεϊϊοῦ ἴῃ (ΠῸ Ἐσδυστεοίίοη, ΠΟΡ 
οου]ὰ ἘΠΕΥ πᾶνε ςοηςοαϊθὰ ἐξ οι ἴῃ ἀρθηίβ 
οὗ 186 τυΐϊετβ. ὙΤμδὶ [Π6 βίου ἴῃ ἴδα ἕοιτῃ 
ΠΕΙῸ βίνεη νγὰ5 Εν ἀἰϑβοπιϊπδίθα, ποῖ ΟΠΥ 
ὉΡ ἴο ἴδε {π|6, δυΐϊ Ἰοης δῇἔῖοῦ ἴῃ6 ρυ]]οδίΐοη 
οἵ [15 Οοβρεὶ, 5 ργονεὰ ὈΥ 1Π6 Ἔἐχργεβ5 δίδίθ- 
τηοηΐ οὗ γση Μ ΪΏ ΠΟΠΙΓΟΥ σὰ 
6 [ἐν ΤΎγρδοη (οἷ. ονἱϊ!. Ρ. 135), “ὙὝὙΥςε 
ΔρΡοιϊηϊοα Ἑςἤοβθη τηρῃ, δηὰ βδοηΐ ἴποπὶ ἴο 4]} 
[πε νου] ἴο Ῥγεδοι (ἢυ5: Α κοί ]ε55 δηὰ 
αν ΐεβ5 ῃς δ45 Ὀδοη γαϊβεά ΌὈΥ ἃ οοσίδίῃ 
Οα]]οδη ἱπιροβίοσ, δηὰ τ βοη νὰ Βδά ογυςβοά 
᾿υἶπι, Π18 ἀϊϑοῖρ]65 βῖοἱο πῖτα ὉΥ ηἰρῃς ποπὶ [ἢ 6 
τοπ.᾽" Νον, [υδη Μ εἴτ μεσ 410 ἀδ5 ἴο 
1818 Ῥαββᾶρε, ἴπι}5 αἰ(εβϑιϊηρ 115 δι ἐμ πεἰο ἴγ, ΟΥ 
ἣς δἰαῖεβ ἃ ἔβοῖϊ τε 8 οὐ Θχρογίθηςο, 
αἰτοϑιϊηρ [15 (τυ. [τ 15 οογίδίη δ6 νου] ποῖ 
πᾶνὸ πιδὰθ ἴπε δίαϊοπιθηΐ μδὰ ποῖ ἴδε ἕδοϊ Ὀθθη 
ποϊοήουβ. Αἴ 4 ἰδῖεσ ρεοἀὰ ἴ86 δ᾽ βρβθπιοιιβ 
Ἰοζοηά, οδι θὰ τδὸ “ Τοϊοάοιῃ [ε5υ,᾽ τερεαδῖβ 
ἴῃς βίουῃ, τὶ δααϊίοπβ βρθςῖδ!} ἰηνεοηϊοα 
ἴο δοσουηΐ ἔοσ ἴἢς Τοοησεδϊτηοηΐ οἵ ἴμ6 Ὀοάγ. 
866. "16 [Θϑυδιηγίμεη ἀ65 [υἀεπίυπιΞ,᾽ ὉΥ͂ 
ὅβοἢ, ἰη ἴῃς " διυάϊῆεη υπὰ Καὶ ἰκοη,᾽ 1872.) 

αριοηφ ἐδε ὕεαυ..} 8ῖ, Μαϊϊμεν ι.8ὲ5 [ἢ 8 
ΕΧΡΓΕΞΒΙΟΏ ΒΟ ἴὺγ ἴπ6 ἤγβί Ἐτη6, ἰῃ 81, [Ομ 8 
ξοβροὶ [86 υϑᾶξθ 5 υηϊοττη. 

16-.-2.οβ. ΤῊΕ ΑΡΡΕΑΒΑΝΟΕῈ ΙΝ ΟΑἸΠΕΣΕ. 

16. Τρεη ἐδε εἰευεν.} Οτ᾽, “"Ὀπι ἴδε οἰδυθη. 
δῖ, Μαιζπεν ψῖνοβ πὸ Ὡοΐθ οὗ ἔπιθ. [ἢ ὥαςοῖ, 
τήοτε ἴδῃ εἰρηξ ἀλγ8 οἰαρϑοὰ θεῖοσο ΠΤ Ιεᾶ 
7ετυβαϊοπι, τοῦ ἴΠ6 σοπνεγβίοη οὗ ἴμ6 50 ΣῪ 
ἀουδῖες, (δῖ, [ΘΠ χχ.) 

ἑπίο α νιοιπέαίη.) “189 του ταὶ." Τὶς 
ἰηἀΠἸςδῖ65 Δῃ οπϊβδίοῃ, δυς ἢ 458 ὁσουγβ οἴδῃ ἴῃ 
815 Οοβρεῖ, ἴβεγε δεΐῃρ πο ργενίουβϑ Ὠοῖϊοε οὗ 
ἃ ἀϊγεςοη ρίνεη (0 ἴδε αἰϑεὶρίο5. [{ τη 
δανα Ὀδοη σίνθη δ ἃ ΤΌ ης ἴῃ [6 51] 6 ΠῚ, 80 
[δὲ ἴῃς οἰαϊεμγθηξ σΟΠΗ͂Γτ5 ἴπε ἘΟΞΕΠΊΟΩΥ οὗἉ 
[Π6 οἴδοῦ ὄνδη οὶ ἰϑίβ. [1 18 ποῖ πιργοῦδθϊς 
{παὶ τῆ6 τηουπίδίη, οἡ ψὮΙΟΝ οὐ 1 ογτὰ ἀε- 
Ἰίνεγεὰ {πΠῸ γτοδῖ αἰβοοῦγβε δἵ {π6ὶ Ῥερὶπηΐϊηρ 
οἔ Ηἰβ ρυ]!ς πιὶ 48 [6 ΡΪδοθ δρροϊηϊοα 
ἴῸΓ δε αδὶ ἢ ἠμαυρινὰ ἐὐλνι ἴη ΟἍ11|6δὲ ; δι Ης 
“ρΡοϊπιεα ἢ (ἐτάξατο) παϊιγα! Ροϊηῖβ ἴοὸ ἃ 
5Ρ6ς(4] αἰτεςξίοη ἔον 1}}15 οςςοδϑίοῃη. 

τ 15 ἀουδίδι! ποῖον [ἢ]18 πηρεϊίης ἴοοῖς 
Ρίασα ἱσπηπο Ἰδῖοὶ αἴεγ ἴῃ Αττῖναὶ. οὗ τῆς 
αἰςοῖρ᾽65 ἴῃ Ο4]}}166. ϑιςὶ ἰ5 ἴΠ6 γί τργοϑ- 
βίοη τηδᾶς ΟΥ̓ 81. Μαϊζ[μεννβ δοοουηΐ, δῃὰ ἴἴ 
ΒΘΘΠ18 ἡδίιγαὶ [δὶ ΠΟῪ 8ῃουϊὰ δἴ οὔςθ ὕγο- 
οεοά ἴο {πὸ ρἷδος ποῦ Ηδ δὰ δρροϊηϊεά. 
Οη ἴδο οἵδες μδηΐ, τδηυ οὗ ἴδε αἰβοὶρ]65 
γνεηΐ, 45 ψγὰ κηον το δζ. Ϊοόδη, ἴο [ΠεΙΓ οντῃ 
Βοπηεβ, δηὰ ἐνδῇ ἴοσ ἃ βμῃοχί {{η͵Ὃὸ τεϊυγηεα ἴὸ 
(Πεῖὶν δασὶγ οσσυραίίοηβ. ϑοῖὴς Ἐπι6 τη ρῃΐ Ὀ6 
δἰ] ονθὰ ἴοσ βυτηπιοηΐϊης 411} (86 ΤΟ] οννεσ 5 οὗ 
ουὖγ Ἰοτὰ. [Ι{ «30 ϑβϑεεῖῆβ8 ρῥγοῦδῦὶϊς {παῖ 
[Π6 γτοβιοσαοη οὗ δῖ. Ῥείεσγ ῥγεςθάδάὰ ἴδ 
ἀεἰνευ οὗ ἰπ6 στοαῖ σβασρο. 511}, δ 186 
τηοβῖ, ἃ ἔδυ ἀδγ5 ΟΠΪΥ σδῃ ᾶνς εἰδρϑοᾶ. Τῆς 
ζο]ονίης ἘΡῸΣ νγ25, ἰΒογείοσο, ποῖ ἴπε ἰδϑΐ, 
θυϊ {π6 ἢγοῖ, βοϊειηη σπάγρο ρίνθη ἴο ἴδε τΠ0]6 
ὈΟῸῪ οὗὨ θε]ϊενοσα. [{ πηυδῖ, τδογοίοσε, ᾶνὲ 
ὈθΘδ ΠΙΔΗΥ͂ ἐδγβ Ὀεΐοστα Η 5 Αϑοθηδίοῃ. 

17. “Μπά «υδὲπ ἐξέ “αευ δὶ.) ΑἹ] δὰ 
ποῖ δθθὴ Ηἰἴτῇ ΡΈΌΡΕΥ, ἔενυ, ᾿ξ δῆγ, πανίης 
Ὀόοη ργοϑεηΐ ἤθη Ηδ δρροᾶγοά ἴο ἴϊπ εἰονθη 
ἴῃ [ογυβαϊοῦ. ΤΠ ννὰ8 {ΠπΠ6 ἤγεϊς τος 
νὰ 16 Δ5ϑο Ὁ] 6 ἀϊβεῖρὶος, οὗ ψνῇοπι ἘΡ- 
Αγ 58 οὗ ἤνὸ Ὠυπάγοδ ΕΟ ὯΟΥ ῥγοβεηΐ, 88 
νὰ τοδὰ ἴῃ ἴπε οι ϊοϑ τσ ἴδ δοοουπὶ οὗ 
ἸΡΡΕΤΈΠΕΕΣ Δἔεγ {πὸ ἘἈσβυττοοίίοη. (866 
1 (ον. χυύ. ό, νυιϊς δ πιοϑὲ ὑσοῦ Δ ὈΪΥ ϑρϑᾶκϑ οἵ 
1158 ἰγδηβαςῖοθ.) Μέογεσ, ἴῃ ἢἷϑ ποῖθ οὐ ἴμδί 
Ῥᾶϑδδρο, ὐὕτοθβ νυ Ενναϊά, τηδὲὶ δῖ, Ῥαδυὶ 
ϑρεᾶκϑε οὗ ἃ τηεεζίηρ ἰῃ ΟΔ1}1166. 

δὲν χὰ ἀξίην ἐαίο ῥὲ»ι. Τὺυ5 ΤΟ]]ονσίης, δὰ 
βδῃσιοηΐηρ ΟΥ̓ 4 Ῥυδὶὲὶς δεῖ, [86 ὀχδιῃρὶο 
οὗ ἴδε ΠΟΙ νγοπιθ οὐ ἴδε πιογηΐηρ οἵ ἴδ 
Ἀδδιγγεςοη (866 ν. 9). Βείοσγε {86 Ῥαϑβϑβίοη 
ὙΥΟΓΒΗΪΡ δὰ Ὀξεη οἤετεὰ ἴο οὐὖν 1, οτὰ ὈΥ͂ 
ΟἴΠοΥβ; ΓΑΓΟΥΥ, ἱζ ἐνεσ, ὉῪ Η]8 ονγῃ Αροϑί!εϑ. 
(Βεηκο!.) 

ὀμὲ “ονιό ἀοαδίε} ΑΡραγεμνγ, 816 Ηδ 
γνγὰ8 δῖ ἃ ἀϊβίδηςε ; δηά οθγίδι ΠΥ ποῖ 
ΠΟΙ ΕΣ Ηδ ν)ᾶβ τίβοῃ, διιῖ ἩΒΕΙ ΠΟΙ Π6 νγᾶ8 
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τού 

5 Μαῖς τό, 
15. 

18 Απά Ϊεβιι σλπης δηά βρᾶκε πο 
τΠδπη, βαγίηρ, Α1] ροννογ 8 σίνεη υπῖο 
τὯ6 ἰῃ ἤδανεῃ ἀπά ἰῃ δλγῃ, 

19 “6 γε τδετγεΐοτε, δά τεδοὴ 

(όγὸ ὑγοβεηῖ, Ἐδοορηϊίου ἴῃ 411} σαϑ65 οὗ 
ρροάγδηςο δεΐννοοη ἴῃς ἘἈδδυττες(ίοη δηὰ 
᾿Αϑοεηβίοη, ἀερεηάεά προ ἴμε βρίγίτυλὶ δίδις 
οὗ [6 τῦῖϊῃεβϑοβ, ΟΥὁἨΘ ὩΡροη Ηἰ5 ν}}. Το 
ἀουδὶ ἀϊὰ ποῖ ἱπιρὶγ ἰεῖ, ἔοσ ουὖῦ 1 οτὰ 
ἀοεβ ποῖ σέργι (σπι, 85 ἰῃ οἴδβεν ᾿ϑϑεβ, 
δυϊ οπιο ΠΟΔΓ Δηὰ δροῖκα ἴο ἴδηι. 

18, ,]} ροαυεν ἐς σίνεπ 3] ΤΙ ΛΙΟΓΑΙΥ “ 1] 
ΔΟΙΒΟΥ νγὰ8 σίνεη," ἐς. ἴὩ6 ἔμ ]π685 οὗ 
ΡΟΥΟΣ ἴο ζονοῦῃ ἴδ6 υηΐνεγδε νγᾶ8 ἱπιρατίοα 
ἴο Ομτίδι αἱ Ηἰ5 τεϑυσγθοίίοῃ ; ποῖ 88 ἃ ΠΟῪ 
εἰῖ, ουϊ 4 οοπῆσμηιατίοη δηὰ ῥγαςίοΔ] τα] 134- 
του οὗ [6 βουνοῦ οὐδσ 4}} (ϊηρ5, νυν ΐο ἢ δαά 
Ὀδοη ἀεἰϊνετοὰ υπΐο Ηἰπι ὈΥ [6 Εδίμον (5ες 
ςἢ. χὶ, 27), δηά διλά θεδῃ τεςοεϊνοὰ ὈΥ̓ Η πὶ 
ἴῃ Ηἰβ Βυτηδη πδῖίυγε αἵ [Ὡ6 {πιὸ οὗ [6 [ἢ.- 
οαπιδίοη. [ἰ νν88 ἃ σεδίοσδοη ἴο ἴδ6 βίουῦυ 
νυ Ποῦ ἵνα5 Η 5, 45 ϑοη οὗ Οοά, ἔγοτ βυφβσαρ ι 
Ὀυϊ [86 8βροςΐαὶ ροίπξ ἴο τνυιίοι Ηδ ἢον ἀϊ- 
τοοῖβ Η!5 ἀἰβεῖρ᾽εβ᾽ πιϊη 5 15 ([ῃδὲ ΠΟΥ ϑεσνα 
Οηθ ΨψἘΟ “845 οηίεγοά ἰηΐο ἴ0}] ροβϑοβϑίοῃ οὗ 
τη] ποἀ ἀοπικίηΐοῃ, 

ἐπ δεαυεμ.) Οὐυὐδὺ 411] ῥσϊῃςι ρα ἶθ5 δηὰ 
ΡΟνΓΕΥΒ οὗ [86 δρίγ [02] '᾿σοσ! ἁ. Αηρεὶβ ψετε 
ἴο 6 δοποοίοστ “ τηϊηἰδίογίηρ 5ρίτι" “ἴο 
[86 μεῖγβ οὗ βαϊνδίίοη." ὉΤῈ ἰγιδ δρβεῖε 
οὗ [86 μυχοῦ, 85 ἃ δρίσίϊυδὶ Ὀοάγ, 15 “ἴῃ 
ΠΕΔΥΕΏΪΥ Ρἰᾶςε8." (ςἕ ΡΒ. ἱ. 3, 20.222; ῬΆ]]. 
ΪΪ, 9, ψᾳ δηὰ {ποτα 411} [ΐηζα ἅτε διδ᾽]εςΐ ἴο 
115 1μοτά, 
απά ἐ" ἐαγίδ.] ΟΥ “οὁ5 80 δε; [86 

βρθεγε οὗ ἴπε Οδυγοῖι, 45 ἃ υἱβῖθ]ςε Ὀοαυ, νι βεσγα 
ἰξ τουϊὰ παν ἴο δἰσιζεῖς, δηὰ, ΌΥ͂ νἱγίυς οὗ 
[}}5 σδιαγίοσ, ἴο ρσγευδὶὶ ὑπὲ}] [6 οηά,. 

10, Οο γε ἐδεγεζοσο)] ὍὙΠὸ ψοσγὰ “(δοσο- 
ἔοτς," οὐμοοὰ ἴῃ τς οἱάεεὲ Μ9595, δηὰ ἰῃ ἰαἰς 
«τἱς] εἀὐοη5 (866 οί ἰῃ Τί βοϊ. οα. 8). νγῶ5 
ἀουδά]ε55 ἱηδβεσίθαὰ ἰῇ οσάεσ ἴο τοδὶ [πε ςοῦ- 
πεςου οὗ τδουγηῖϊ, ΤΏ υπίνογϑαὶ ρονγοῦ 45- 
ΒυῈ5 [86 ϑιιςοδϑβ οὗ ἴδε υῃΐνοῦβαδὶ σηϊϑϑίοη. 
ΤῚ τεϊδλι πὰ, ἱξ βδβουϊὰ ἐδοσείοσε θὲ μεϊηϊεά ἰῃ 
1 ]1ς8. 

ἑεαεῦ αἰ παλίονα.} 1. ἸΈΥΑΠΥ Τηλκο ἀϊ5ς 1 0168 
οὗ 4}1} παϊίουβ," 2.6. Ὀτγίης 41} παίίοῃϑβ ἱπίο [Π6 
θΟΩΥῪ οὗ ἀϊδείρὶς9. ΤῊ 5 ἱπο δα [86 
οὗ οοηνοϊβίοη, δηὰ οὗ ἱποογροσαοη ἰηΐο (ὃς 
Ομδυτοῖ, ΤΠ ννογὰ “ τολοῖ "ἢ οὐρῃξ ποῖ ἴο 
δανε Βοθη υϑοὰ ποθ, δοίην δρρίϊοὰ ἴῃ 118 
Π6 56Ώ86 ἰη (6 Ὠσχῖ γϑῦβα : δυῖϊ οὔν Τ͵Δη5- 
Ἰλίου ῬγοΌΔΟΪΥ οἰβοδα ἰξ 5 ἃ δίηρίς ννοσὰ 
οουλίηρ ΠΟΑ͂Σ ἴο [6 ογἱρίηαὶ. “ ΟΠγσδηϊβο ἢ 
τοαῖρῃξ ἐχργοβ8 ἴθα σηθδηΐῃρ ΠΊΟΓῈ ΠΟΑΣΪΥ, δυΐ 
ΜῈ να ποῖ δὴ εὌχδαςΐ εαυΐϊναϊση.Ό ΤῈ 
οδδο οἱ Ὁ οὗ (86 Οδυγοῖ δἰδηάβ ἴμυ5 αἱ 
(δε Βεοδλὰ οὔ 115 οἰαγίεσ, Ὑμδὲὶ να [86 
ἔγχει δηὰ χηοδὶ δἰγικίηρ ἀϊδιίης[οη Ὀεΐντεοη 

51. ΜΑΤΤΗΉΒΨΝ,, ΧΧΥΤΙΙΙ. 

᾿ Βγῖ, ἴδε ἰηἰ δὶ 

[ν. 18---20. 

411 πδιίοῃβ, δαρι ζίης ἴποπὶ ἱπ τὰς 
πᾶπὶς οὗ (τς Εδίδογ, δηά οὗ ἴῃς ϑοη, 
δηὰ οἵ (ες Ηοὶγ ΟΠοβῖ: 

20 Τεαοπίηρ {πεπὶ ἴο οὔϑεγνς 41] 

ἷἴξ δηὰ Τ[υ(αίβῃι., ΑἸ] πδοηβ τὸ ἴο δ6- 
Γοπιο τηϑηθοῖβ οὗ ἃ ὈΟΥΥ, ἰῃ νι ςἢ ἔδοτε 15 
ποῖον ἴον ὯοΣ Οεηῖ]ο, 411 θείης οἷς ἰῃ 
ΕἸ γίδι. 

δωρέξείας ἐδεη..] Τῆς Τοοράϊξίοηϑ δηά ρεὸ- 
οὔ5865 ὉΥ͂ ὙΠΟ οἶδ. ρ ο5ῃ}ρ 5 οβεςϊοα ὍΓο, 

δδοζαηςξηΐ, ἴΏοη, οοτηρίεῖο 
ἰηϑιίγυςξοη. Μεῖε [ποτὰ αἰδοῖρίε5 ὉῚ ὑᾶρ- 
Ὀζίης δηὰ ὉΥ τοδοδίηρ ἴΠοπι. 

ἐπ ἐδ πα». Ἀδίδον “ ᾿πηίο ἴπ6 πληιθ.ἢ 
Το ἀϊβεοζοηοο ἰ5 οοπεϊεταῦϊθ. “1π ἴδε 
ὨΔΙΏ6  τΐχς ἱπιρὶγ τθδὲ Ὀαρεσηι νγᾶ8 ἴο ὃς 
δατηϊηϊϑέοτοα ΌὈΥ σῆυτοῖ πγϊηἰϑίοτα δοίη ἴῃ 
[6 Ὡδηο οὗ [τ ΑἸπαΐ ΠΥ. “ [πἴο ἴδε ἤδιῶς ἢ 
ΤΏΘΔΏ5 ἴμδΐ σοηνογῖβ ἀγὸ ρἰερεὰ Ὁγ ἱ 
ἴο ἃ δ, ννμϊςῖ μ45 ἔοσ 115 οὐ]εςῖ ἴῃς Βεὶ 
ἀεί χηαϊοα ΒΥ [Δὲ πδπιθ, ἀπά νυ σι ὑχίηρβ 
ἴμοπὶ ἱπίο υπΐίοη τὴ Ηἰἷπ. Ὑδο ποτά 
“ὁ ΠλπΊ6" [Πλ5 ἃ τᾶς δηὰ ἀδερ πιοδηΐηρ; ἷἴΐ 
ἰταρὶϊθ8 ἃ ᾿ἰνίης τοὶ γ, ἃ ρονεσ, δηὰ ἴῃ 
ϑοσρίυτο, ἤθη ἀρρὶεὰ ἴο Οοά, ἰ5 εαυϊναϊεηὶ 
ἴο ἔς Οοὐμδοδά. 

9 ἐδε Ἑαίδεν. . . Ηοΐγν Οδο 7 ὍΤΒο ἵνο- 
(οἱά τσυϊὰ ἴῃ ἴῃς ἀοςαίης οὗ [6 Ὑ ΤΩΙ 15 
(5 αἀἰθηςγ βιαϊοά. (1.) [ἀδηςΥ ἰῃ Ε5- 
βδοῆςθ. ΤῸ Τ Ὦχος Βᾶνα οο ΝΑΠΊ6; 50 Βείηρ, 
Βονγενεν σίοτίουβ, ποῖ δεὶπρ Οοά, οου]ὰ Ὀ6 
ἱποϊυάοα ἴθ οπα Νάτηθ. Ἴἢθ δϑοὴ δηά [δ6 
ΗοἱΪγ Οδοβὶ ἂζε οδ͵εςϊβ οὗ ἴα δι τ. 5εῖ 
ἔοσιἢ, οὶ 1.58 ἀπ! ηςγ ἰδὲ τπς ΕΔίδοτσ. 
(2.9) ΤΒ ογάεσγ ἰ8 φαυ δ᾽]γ εἶδαν; ἢγεὶ, Ης δοπ 
ΔΝ Βο 8]} δα, δοοοῃά, Ης [Βγουξὴ 
νοι 41} ργοοδεάδ ; {πἰγὰ, Ηὸ Ὁ Νοπὶ 
4}} εἰ. ( ἱπδίίοη ἃ5 ἴο 65ϑεΏος 

Ὠᾶτηο, δυδογα πδίου 85 ἴο συ] σοΪ Δ ἢ 
δῃὰ οβῆςο. 

ΤΩε πγβί δεῖ οὔ δά πιϊ5βείοη ἰηῖο ἴδ6 ΟΒυγςοῖ 
τπυ.5 ἰηνοῖνοβ γοοορηίοη οὗ (6 διπάλπιοηίδὶ 
Ρυϊπείρὶε οἵ 4}} ἀοχπιδῖῖς τὰ. [ἢ [Π6 ολ5ε 
οὗ δάυϊϊ5, (ἢς τεοογηπίοη τνουἹὰ οὗ οουγϑε 
Ρτοοθάς Ὀαριίδηι ; ἰῃ ἴδε ᾿ἂϑὲ οὗ ἰπίβηϊα, ἵὶ 
του] ἕσ!ονν. ϑυςῖ νγὰβ [ἢ ΓΔ ἰη νυ ὶςι 
[ΠΟΥ ψετε ἴο δὲ τγαϊπεά, θείην δα πιτοὰ Ἰηΐο 
[δα θΟΑΥ͂ οη ἴπ6 Τεβροηϑι ὉΠ ΠΥ οὗ τμεὶσ ραγεηϊ 
ΟΥ̓ ΞΡΟΏΞ5ΟΙ5. 

420. Τεαεδίης ἔδερνε 9 οὗτεγυε.) Ῥτδοῦοσδὶ 
(οΔο ίην, ἱποϊυϊπρ ἜυΈΓῚ Ῥγηορ] 6 οὗ τιογὰὶ 
δηά βρίγυλὶ ἀν {γ, 15 ἴλιι8 ἱ γΥ ᾿οοῦ" 
Ὡεςῖοά τ ἀοςϊσιηδὶ τοδο πίη. ΓΒ ἀοςΠπα 
5 δίγηρὶο, οοτηρὶεῖε, δϑϑοϊιῖε, βυτπηπηθὰ ὉΡ ἴῃ 
ἃ 5βοσί ἴοπι, μοηςοείογναγά (δε ἴσιο Ὀδρ- 
Εὐἰδπιδὶ ἕοστηυϊδ, δηὰ τὰς ἰουπάδιίοηυ οὗ ἴδε 
«τοοά οὗ (ς Οδυγοῦ, ὙΠ6 ῥγδοῖοδὶ ἰθδο δ" 
ἰης ἰ5 ἴο Ὀ6 ἐουπάδα ψΒΟΙΙΟΥ οὐ (το 5 οοῃ- 
τοληά. Ἡδηςο ἴῃς ἤχει ἀυγ οὗ ἴῃς ΟΒυτοῖ 
ὍΆ35 ἴο ρῥγεϑθηΐ ἴμόοϑα ᾿νογάβ ἰῇ ἃ οοπιρίεῖδ 



ν. 20. 

τοῖηρβ τ βδίϑοενεν 1 ἤανα σοπηηληάεά 
γου : δηά, ἰο, 1 δηὶ νἢ γόοις ΑΙνΤΑΥ, 

δηὰ δυϊδογ δεῖνα ἔοστη. ΤῊ νγᾶ5 [πὸ τηδίη 
οδήεςϊ ςοπίοπηρ δίδὰ Ὀγ 81, Μαϊίδον,, ττϑο «δ ἃ 
ΥΕΙΥ ΘΑΤΥ μετ οα ψτοῖς ἴῃ Ηεῦγεν ἔπε Οοβρεὶ 
το ἢ τνᾶ8 ση ἰ|οα “ .Π6 οΥΔ0168 οὗ ἴΠ6 1 ,οτγὰ," 
Ὠοΐ 88 Θχοϊάϊηρ ἃ τεοογά οἵ Η!8 δςῖΐβ, θυῖ 85 
εΕἰνίηξ 5ρθοῖδὶ ργοτηΐποπος ἴο Η!5 ἀϊἰβοουγϑαβ. 
ΤΗς ποχί ρτοαῖ, ἱπάεεὰ ἴθ ρεστηδηθηΐ ἀυγ 
οἵ ἴδε Οδυγοῇ, ἰ5 ἴο ἱπουϊεδίς ἴθοϑε ἀυ 68 ὉΥ͂ 
ΟΥΑΙ ἰεδοβίης, ΕΥ̓͂ ΤηδΔη5 ΟὗὨ ἃ Πλη]5ΓΤῪ 0} 
δυϊδογίϑεδ ἴο ΟΔΓΙΥ οὐ ἴῃς νόσκ οὗ ἴδ6 
ἈΑΡοϑβϊαϑβ. 

1 α»»η «υἱὴδ᾽ γοι αἰαυαγ.1 1,1 ΓΑΙ 411 89 
ἄοαγε. Τ[ῖ5 ἱπ|ρ|1605 σοπηυουβ ΡῬγθβθῆςα 
δηὰ βυρρογί. ὙΒΟΙΘ τνᾶ8 ἴο 6 ΠΟ Ῥετὶοὐ οὗ 
διιϑροεπάοὰ [16 : πὸ ἀδΥ ἴῃ ψνῃ]οἢ τΠ6 ϑανίουγ 
τνου]ὰ ἔογκακε Ηἷβ Ομυγοῖ. Α Ἰοης ρετοά 
5. ἴ.1|5 ἱπεπιοιοα ἴοσ ἴ[ἢ6 ἰηΐοτνδὶ νυ] οἢ ννὰ5 
ἴο εἶδρϑε. “ΑἹἹ τπὸ ἀδγϑ" νυ] ϑοδγοαὶῦ 
6 υδεὰ οὗ ἃ δτγίεξ ρεγοά, δυςἢ 845 τηοάξγῃ 
ἸΏ ΟΥΡΓεῖοσβ ἅγα ἴοο δρί ἴο ἀβϑυμιο ἴο δῶν 

51. ΜΑΤΤΗΒΕΝν. ΧΧΥΠΙ. 

ἐυη τηἴῖο (6 επά οὗ τς πνυοιῦ]ά. 
Αἴηοη. 

θδοη Ἰοοκεὰ ἔοσ ὉΥ Αροβἕϊβϑ ἰδυρῆς ὈΥ {δεῖν 
Ιοστά. Απηὰ “τὴ γου," 45 Βίβιορ ννογάϑ- 
Μ ΟΣ Ροϊηϊ5 οι, Βετα πῃ ρΡ]165 Ἰηπιδίς τεὶδ- 
ὕοη, ἀοϊάϊης βυρροτῖί. [τ σείεσβ βρϑοῖδ!  ἴοὸ 
[86 στεδῖ ἤδσὴβ ᾿στωγηδηῖεῖὶ. 

δε ἐπά ὁ. ἐδε ἐπ ὦ ΤΠΘ ΟΧργοβϑϑίοῃ 
ΤΏΘΔη8 ἴπε6 οοτηρ οιίίοη οἱ [6 ΦΟΏ, ΟΥ ἅγδ, 
ἀυλης μος ἢ ἴλ6 ΟΠυγοῦ [458 ἴο δΔοσοιηρ) 5 ἢ 
15 ψοτκ οὔ ρῥγοραγδῦοῃ. 
ΝΗ [815 808] πὶ υἱίογαηος 851. Μαῖδον 

Ὑ]η65 ὉΡ ἢϊ5 Οοβρεὶ, [Ὠγουρδουΐ νυ μϊοἢ δα 
[45 κορὶ [πὸ ὑυηςρίε5, τυ ἢ ἄγὸ ἴπ05 ἐηυη- 
εἰδίεά, ἀπε ϊηςΕἸΥ Ὀεΐοτε οὐγ τη ; {86 υηϊ- 
ὙΟΥΞΔΪ ΞΟΥΘΤΟΙ ΠΤ οὗ Οἢγίϑὶ, Ηἰβ ρυγροβε 
οὔ δεϊηρίης 41} παίίοῃβ ἱπίο Ηΐβ Κίηραοπι ; 
[86 σοπαάϊποηβ οὗ δαἀπλϑϑίοη δηὰ ςοπίηυδηςσς 
ἴῃ Η:9 Οδυτοῖ ; ἴδ οομηρ]εία σεοοσγάβ οἵ ΗΙ5 
(ἐδοβίην, ἀοο 8), τλοσαὶ, δηὰ βρὶ τυ] ; δηά 
ἴῃς ἀβϑυγαῆσε οὗ Ῥεγρείυ τ δηὰ ῬΓΌΣΓΟ55 
ὑπάογ ΗΠ5 δϑίάϊηρ Ῥγθϑθῆοσ. Ε 
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ΤΗΕΡ ΟΟΒΡΒῚ, ΑΟΟΟΞΚΌΙΝΟ ΤΟ 

ΟΤ. ΜΑΕΚ. 

ΓΗΑΡΤΕΚ Ἱ. 
1 714ε οδῆεε 97 οάν ΙΔε δαῤίμί. 9 ὃ 

δαῤῥἑπεα, 12 {οηρίεα, 14 ἀξ ῥγεααελέί: τό 
ἐσέ ῬεεΡ, πάγει, αν»; απα δοήν: 
23 ἀεαζίά οπἊ ἐλδαί ἀκα α αευΐ!, 29 είεγ᾽: 

ΟΗΑΡ. 1. Τα Οοβρεῖ οὗ ϑ8ῖ, Μαγκ Ὀθρίῃβ 
τ 186 ρυδ]]ς δηπουποσπιθηῖ οὗ {πε οοπηης 
οὗ [6805 ΟΠ τσὶ, δηὰ ἴῃ ἴδε ἔοττη ργεϑοηϊεὰ ἴὸ 
Ὁ5 ΟΥ̓ ὨΘΑΓΙΥ 4} πιδηυβοσιρίβ (5δε6 ἡοίεβ8 Οἢ 
οἈ. χυΐ.) ἃ εη8 ν τ δῃ δοοουηΐ οὗ Η]5 ἀϑεθῆ- 
δίοη, 715 8 ἰη ὄὀχαςΐ δοοογάδησε ἢ [Πα 
᾿ἰπιϊῖ5 ἀεπηδὰ Ὁγ 51. Ρεῖεσ (Αςῖβ ἱ, 22), ἤθη 
ἢε ἀοβουῖθο5 ἴῃς σοηα!οη5 οὕς ἢγϑὶ ἀροϑί]θ- 
8ΠΠΡ, “ Ὀερίπηΐης τ τὸ Ὀαρτίϑιι οἵ οδη, 
0511} (6 ἀδΥ τ[πλῖ Ης ννᾶβ ἴδκϑθη ὕρ ἔΤΌπὶ 0.8.᾽ἢ 
ΤΏυ85, ἴοο, 485 Ῥσχγοΐεββοσ ννβίοοϊξ οὔϑογνεοβ 
(ϑεες “Ιητοά. ἴο {86 δίυαγ οὗ [6 Οοδρεῖβ,᾽ 
Ρ. 171), “581. Ρεῖοσς Ὀείογε Οοσποῖϊυ5, δηὰ 
δι, Ρδαυΐ ἴῃ τ 6 σγηδρόχσιο οὗ Αηζοςῖ 5ἰκοϊςἢ 
ΒΒΟΙΕΥ {δε 8 ρπιῆοδηξ ἐνεηβ οἵ ἴδε ϑανίουτ᾽5 
᾿ς σττἢη τ[Π6 γΟΥῪ ᾿π}115 τυ Ὡς ἢ τ τ πλαγκεα 
ἔτοιῃ ἴπ6 ἢγϑβι---ἰ(ο Βαρὅϑβηῃ οὗ [οη δηὰ τῃ6 
᾿Αϑβοθηβίοῃ," 8566 4150 ἴῃς βίδίορφηϊ οὗ ̓ Ιγοηξυϑβ, 
ᾳυοϊοά ἴῃ ἴπε ποῖδ δὲ ἴπῸὸ οπὰ οὗ ςἢ. χνὶ. 
Το ῖθ ἤγϑὶ ϑβεςίίοη 186 Ὁχο υβνο Υ σοποογηοά 
ἢ τπδὲ Ὀορηηΐηρ, ΠΟ Ὦ 18 τηλγκοα 4150 
ἀἰβηςγ ΒΥ οὖν 1, ογά᾿ 5 νογάβ (νυ κα χνὶ. 16), 
«τῆς Ἰανν δηὰ ἴα ὑχγορεῖβ σσεγα ὑηῈ} ]οἤη : 
βίηοςα τὶ ἴθ (ῆς κίηγάοπι οὗ Οοὰά [15 
Ργοδοποα." ὙὉὍΒὸο ϑιδ)εοςϊ-δίϊον οὗ ἴῃ6 Βαρ- 
[55 οδϊης ἴοστῃβ δὴ ἰηΐερταὶ ρατί οὗ 
τνθδὲ δῖ, Μασ ςδ}}58 “ἴδ6 εχίηπίηρν οὗ ἴπε 
ΟοΒβρεὶ ; ,18 βρεςΐδὶ οὐὔ͵εςϊ δοίης ἴο δηπουῆςο 
[Π6 δάνεηΐ οὗ ἴπε Οἠς προσ [δὴ ἰτηβοϊ, 

2-8. ΤῊΕ ῬΒΕΑΟΗΙΧΟ ΟΡ ΙΟΗΝ ΤΗῊΗΕΞ 
ΒΑΡΤΙΒΤ. 

1. Τόε δεχίππίης ο "δὲ φορεῖ ὙΠὲ ποσὰ 
“ Οοβρεῖ" ᾿ ΒεΓΟ υϑεά 1η ἐμᾷ Σύ 86Ώ56 
οἵ ρ»ἰδὰ τἰάϊηρε; ποῖ, 45 ἱῃπ βοὴδ ξς8, 
186 5υδ]εοϊ-λῖῖοσ οὗ τσονυοίδιο, δυι 
δηηουποεεηξς οὗ ἴδ δανίουσ᾽ 5 οοζηίΐηγ. 
(Εὐαγγέλιον, δεῖνα, ἢοΐ μΡαϑεδῖν  [ἢς ἀδοῖδγ- 
ἰηχ, Ὧοῦ ἴδε {Ππηρσβ ἀδοϊατοα  8ὸ Οσουηου, 
ὙΝν εἰ55, Κυβεϊϊη, δηὰ οἵδε εὐ, Το 
δτίοἷς Βείογε “ Ὀορίπηϊης ἢ 8 ποῖ ἴῃ πὸ 
Οτθεκ, δηά 5 οπι θα ὈΥ αν άβου ; Ὀυζ ἰξ 
5 τεαυϊγοὰ Υ ἴδς ΕὨρ]Ἰ5ἢ ἰάϊοπι. 

"ποίλον ἐπ ἔχιν, 32 νιαρ» οαὐεαφο ῥέεγ σης, 
41 αμ»α] εἰκα»μ"εἰά ἐδέ ἴεβεέν. 

ΗῈ Ὀερίπηΐηρ; οὗ τῆε ροβρεὶ οὗ 
ἐὴ ]68ι5 Ομ πβῖ, τλε ϑοη οἵ σοά; 

9 ὕω Οδτ.} “ ]εδὺ5 (γίσι ἢ 18. δὴ 
οχργοββίοῃ Ὡοΐ ἔουηά εἰβοννῃετε ἴῃ [86 5γῶορ- 
τἰςδὶ Οοϑρεῖβ, ποῖ Ἔνει ἴῃ δῖ, ΠυΚο, ΠΟ 0.868 
ἴς ἐγεαυθπεῦν ἰη (Πὰ Αςῖα. [Ιἰ 5βἰδηδβ ἤεῦα 
ἢ στοαΐ Ργορτ εἰγ, βίηος 51, Μασ 15 βίδιης 
[δ6 ὙΠ0]6 80ῦ]θςοῖ-τδῖοῦ οὗ 6 δηηοιηςο- 
τηεηῖ--- [ε50}5 ἴη Ηἰ5 Βιιπηδηῖγ, ΟἸγιϑῖ ἴῃ Η! 5 
οὔϊοο, ϑοη οὗ Οοὰ ἴῃ Ηἰ8 εἴογηδὶ πδίυγο. 
(Οἵ. Ηοϊιζιηδηη" Ὠϊε δγπορίίϑεδεη Ενδηρο θη, 
Ῥ. 276; πὰ Ἀδιι55, " 1)}16 Ἠεξοη δοβγθη 
Ν. Τοβῖ,, Ρ. 173, οἷἂ οαἀπίοη, 

ἐδε 8οη 9 Οοά.] Οὐ, οπιϊτἰης ἴδε δυίεῖς, 
ἐ8οῃ οὗ Οοἀὐ." (Οη ἴδο τοδλάϊηρ, δ66 ποῖο δἱ 
(ὃς οηὰ οὗ ἴμ6 ςῃεορίεσ) Τῆς οχργεββίοῃ 15 
ςοηποη ἴο 811 [6 Ενδηρε  5ῖ5, θυ [ἃ μᾶ5 ἃ 
βροοὶδὶ οἰ σηίβοδηος ἴῃ [18 ραβδϑᾶρθ. ϑ8ῖ, Μαῖί- 
{πεν 5 ἢγϑί οὐὔ͵εςξ 15 ἴο δινὸνν [πδὲ [6508 15 ἴῃ 6 
ΟἸἩγίβι, [86 Ζ0]}6}|1ἐγ οὗἨ ργορβεοῦ 88 Κίηρ οὗ 
ῖ5γδεὶ, δηὰ ἃ5 βιςῖ Κίηρ οὗ 4}1 ηδίϊοηβ οὗ ἴΠ6 
ΘΑΓΝ---οἰηῖ5 ψ οι σοπῖς οὐ ΠΡΌΜΡΕΥ ἴῃ 
{πε γαῖ ννογὰβ οἵ ᾿ν|8 Οοβροὶ, δηὰ πηοβῖ [}}}γ 
ἷἰῃ ἰι5 εἶοϑε. Ηεπος μὲ ο8}}15 Ηϊηὶ “ἴη6 
ϑοη οὗ αν," νογὰβ νης, οἡ [ἢ6 οοῃ-» 

, ϑ8. Μασκ ἤσυοσ υ865 ἰῃ ἢΪ5 ΠΑΙΤΑν6--- 
ΤΆΤΕΪΙΥ σε γε αυοίϊην ἴῃ6 τοτ5. οὗ 
ΟἾΒΟΙΒ, 6. Κ. οἷ. Χ, 47, 48: ΧΙΓΙ. 35. 81, [οδη, 
στῆς, ᾿κὸ δῖ, Μαγκ, ἙδοΗΥ ἴοῦ σοηνοτίβ 
ἔἴτοπι δΒοδιίμοηΐσηι, ᾿ἶκο πὶ 450 τ1565 τπ6 ἔογτῃ 
ϑοη οὗ Οοἀ ΤΠΟῃΒίΔΗΓΥ (ἰνγοηςγοηΐης {{Π|65) 
δηὰ ἸΔΙΪΥ οπ οσςαϑίοηβ θη 11} Ὀε]οὗ 
8 ἀοιδηάοα οΥ ἀεοϊαγεά. 851, Μασκ, ψῆο 
48 ἰξ βούθὴ ἘΠπ65, σοηίοτηρίδίοβ οὖν 1 ογάὰ 
ΤΏΟΓΟ ῖ ἀβυθν ἰγερεεγλ νη να ἀλ 
Ὠλϊνίης ρόνεῦ, πὶ ΠΥ ἴῃ ννογὰ δη ἱ 
ἰῃ ἀεοὰ ; 45 Ῥχοββεηβέ, ὁ Η βίοῖγα ἀἊ Ἰξυε; 
Ρ. 2οφ, 54γ8, “Ο᾽εβὲ 1᾿ἔνδηρίϊς ἀθ ἰδ ἔογοβ 
αἰνίηθ δὴ [ἐβυϑ. ΟΠ γπι." ΤΟ ἴογηι, πλοῖο" 
ΟΥΟΥ, 8 ΡΘΟΙΪ ΠΑΥΙΥ ἱπηρογίδωϊ, 45 δ οπος 
ῬΓΟΒθητηρ ΟὟΓ ϑαυοῦγ ἰῃ Η] 5 τοϊδίίοη ἴο [(ἢ6 
ὈΠίνΟΥΒΟ  ἤσηςα [86 ἔοσος οὗ ἴδε πνογὰβ ἴῃ 
οἷ, χυὶ. 15, “[οΟ ΕΥΕΤΥ οτολίυγο" (πάσῃ τῇ 
κτίσει). 
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2 Αβ ἴἴ ἰ9 τε ἰῃ [πε ῥγορδεῖβ, 
“ΒεΠο]ά, 1 βεηά ΠΊΥ͂ πηοβϑθηρεῦ Ὀεΐογε 
ΤΥ ἕδος, νν ἢ ἢ 5841} ργεραγε ΤΥ ὙγᾺῪ 
δείοτε {ἢ δα. 

ὃ Ἰοαῖ, .. 2.2 1Πε νοΐῖςε οὗ οης οΥγίηρ, ἰῃ τῆς 
ἦμκε.... ΜΠ ΠΔΘγΏ.85, Ῥγεραγε γε 6 ννὰῪ οὗ τῆς 
Ἶοδα α. α3. Κ᾿ ογά, τηλκε ἢ8 ραῖἢβ βιγαιρῇῃϊζ. 

4 Μαΐ, 
3.1. 

ς Μαῖῖ. 4 “Ϊοδη ἀϊά ὈδαρτῖΖε ἰη τμε ν]άετ- 
ὅδε ῃρβ85, Δηἀ ρῥΓαΔΟἢ τῆς δαρίίδπι οὗ τε- 
βεε κπἴο. ρεηΐδπος 'ἔογ [ἢ σαπχὶβϑίοη οὗ 8ἰη8. 
τον ς 4 Αηά {δΠεγὲ νγεηῖ ουξ ὑπο πὶ 

Ὡ. “4: ἐς «υγί δον ἰπ ἐδὲ ῥγοῤῥει..Ὶ (Οη 
[δὲ τοδάϊηρ 866 ποῖδ δ {πὸ οπά οὗ εδαρίςγ.) 
δῖ, Μαγίὶκ 15 δἰ συ ΑΓ ϑραγίηρ ἴῃ ΤΟΙΕΓΘΏΓ68 
ἴο 86 ΡγΟΡΒοίΒ ; αγθ, ῃοννευοσ, δ ἴῃς ουΐδβοι 
πο ἴᾶὰγ8 ἄονπ ἴπ6 Ὀγοδά ὑσγηοῖρίο, [πδῖ νυμδΐ- 
ἜΥΟΣ ἀϊὰ οσσὺγ 'ῃ σοηηδοίοη ΜΙ ἴδ δοὴ οὗ 
Οοά, μαὰ Ὀεθὴ αἰνίηοὶν ῥγοάϊοϊεά. Ὅδιὶ8 
Ιγϑηϑυ8, ὦ ε., ὁ ἣδ Ὀερίηβ ἢ τ[ῃ6 Ργορδοίβ.; 
8:. Ρεΐοσ ἀουδῖ]ε58 τιδάθ οχροβιτοη οἵ ρῥσγο- 
ΡὨΘΟΥ͂ ἃ τπδιῃ Ροϊηΐ ἰῃ δἀάγοβεδίηρ Ἡοῦγοννβ 
(366 811 "8 ἀἰβοοιιγϑοβ ἰὴ [6 Αςἴ5, δηα ποίϊοο5 
ἴῃ 18 ἘΡί51165, δι.» 1) 1. 10512:; 1, 6-1ο; 2, ἷ. 
19-21; 11. 2), δηὰ ἴῃ ᾿ηβίσυσηρ, σοηγνογίβ 
ἴον {ΠΟΙΓ Ιϑδϑίοη ἱηῖο (ἢ6 Οδιγοῖ; Ὀυῖ 
ἴη (δ ἢγβί ὑγοδὰ βδκείςβ. οὗ ἴμ6 ἢἰϊβίοσγ οὗ 
ΑἸ γιϑὲ 6 ΤΑΥ͂ ᾶνα Ὀεθη 5 θῆοα ἢ ἃ 
ΒΘΠΕΙΔΙ 41υ5οη ἴο [86 “ ψυ]Π655 " οἵἉ “ 4]}} [δ ς 
ῬΙορδεῖβ." ((ε Αςῖϑβ χ.' 43.) 

»} »ηισοηρεγ.] ΟΥ̓ “ΜΦΥ δῃρεὶ. (δ66 
Ὠοῖο5 οἡ Μδι. 111. :, δηά δῖ. Μαῖϊ. χί. το.) 

ὀεζόγε 7 πε. Μαϊδονι! [88 “Τὴν ἴδοο.᾽ 
56(. ΜαΑΙκ ἅργδεβ ψ 8.1. Μαίμον, 4. α., 
ψΠΕΓΟ 566 Ὠοῖς, ἃηὰ δῖ. 0κ6. ΤΠ σπδηρα 
οὗἉ Ρογβοῃβ 888 ἃ βροςΐδὶ βἰσπίβοβδηςο, ἰἀΘ ΕΠ - 
ἴῃς [6 ϑοῃ ἴῃ ϑβϑϑοῆςς χὰ (86 ΕΔίμοΥ, δηὰ 
ἀἰδπηρυ δηϊηρ Ηἰτὰ ἰπ ῬΕΓΞΟΏ ΔΙ ΠΥ. 

8. Τδὲ αοἰἱοε.)}ὺ ΟΥ, α νοΐοο. ΤὍΤῇε ἵνο 
ΡτΟΡοοῖ68, 45 ππἀογβίοοά ΌΥ [ἢ Ενδηρο ἰϑίϑ, 
ΓΟΠΟῸΣ ἢ Τοργεϑοπίίηρ ἴδ σοτηίηρ οὗ [651:8 
Ε(Ἰγτῖϑὶ 85 ἴα σοπγίης οὗ ]εοναθ. Εοτ “1ῃ6 
Τιοτά, βαϊδῇ μδ5 “ [εουδὴ ;᾽" δηὰ ἔογ “ Ηἰ5," 
16 [85 “οἷγ Οοά. Οὐ ϑανίουῦ ἰ5 ἴδ .8 
οΔΙἸοὰ “7εμονδῖι," δηὰ “ουγ Οοά. 

4. .οδη ἀϊά δαῤρεἰπε.} ῊΪ5 εἰδιιδα ἰ5 οἱ δεῖν 
σοηποοῖοα 8 ἴΠῸ ἤγϑί γοσϑο. Ὑῆς δερίη- 
Ὠΐϊηρ οὗ ἴδε Οοβρεϊ-ἰἀϊηρθ νγὰ8 [οἤη, νῆο 
σᾶπιο ὈδρΕΖίης ἱπ {πὸ ψΠ]άσθγηοββ, δηὰ ὑγο- 
οἸαἰπηρ 4 Ὀαρί5πὶ οὗ τερεηΐδηςε ργεραγαίοσγ 
ἴο Γεαπηϊββίοῃ οὗ βίηβ. (δες ποΐῖϑ Ὀεϊονν.) 

ἐπ ἐδὲ «υἱλάεγπε...} 866 ποΐδ οἡ 5ῖἴ. Μαῖίί. 
Νϊ, ὁ, δηά 1, ,οννίη, ὁ Ελϑτὶ ϑδςοσὶ, Ρ. 175. 51. 
[κκὸ εἐχρίδίηβ ἴθ ννογά σοιτθοῖὶ: “ [οδη 
σΔπ16 ἰηΐο 41} {π6 σου ῃΕῪ δϑουΐ [ογἀδη"---2:., 
ἰηῖο ἴῃς αἰϊδίσιςϊ οὐ ἴΠ6 νγεβϑὶ οὗ ἴῃς Ιοσγάδηῃ, 
οδἰ]οὰ ἐπ Οἴοσ, οσ Αὐϊοῃ. 

δαῤριίε»ι 9 γεβεπέαπεο)] ΑΚ ὈδρΕΚπι γοαιγ- 
ἴῃ δηῃάὰ σεργοϑοηϊπηρ δῃ ἱπνναγὰ ϑρίγιζυδὶ 
σμδῆρο. (866 ηοῖς οἡ Μαῖίί. χχυἹἹ) 

51. ΜΑΚΚ. !. [ν. 2---Ἴ. 

41} τῆς Ἰληά οὗὨ 7υάἀ4:4, ἀηά {ἢεγ οὗ 
7]εγυβαίεπη, ἀπά ννεῖε 411 ὈαρεἰϊΖεὰ οὗ 
Ὠίηι ἴῃ τἢς τῖνεγ οἵ Ϊογάλη, σοηέββϑιηρ, 
τῆ ΟῚ 5. ῃ8. 

6 Απάὰ Τοῆπ νναβ “οἰοιῃεὰ ἢ ἼπΠε 
οΔΠ|6}᾽ 8 ἢδῖτ, ἀπά νυν ἃ ρίτάϊας οὗ ἃ 
βκίη δῦουϊ ἢ15 ἰοΐπβ; δηά ἢς ἀϊά οδὲ 
Ἰοσιυιβῖβ Δη4 νν»]ὰ ΠΟΠΕΥ͂ ; 
 Αηά ρτγϑαδαοπεά, ϑβαγίηρ, ὙΒογα 

ςοπηιεῖῃ οπε πιρμείεγ τπΔη 1 δίϊεσγ 
πγ6. (6 ἰδίοπες οὗ νγῆοβε 8Π0685 1 δηλ 

ὃν ἐδ γερεσείοη φΓ “.1 Ιἴ 18 4065» 
[ἰοποὰ τ βεῖπου [8 πιοδηβ παῖ ἔογρ υΘΏ 685 
Ὑγ48 Δῃ ἱτητηθάϊδίο σοϑξ οὗ [οῃπη᾽8 Ὀδρεδπι 
(8ο Ηοβηηδηη, Εννα]4) οσἡ ργοπιϑοὰ 85 ἃ σῆς 
ἴο θ6 Ὀεδίονγεά αἴεγινατάβ (Μογεσ, ΑἸἰέοσγά, 
Βιθδῆορ Ὁνοσγάβνοσι 8). [1 τῃ6 τορθῃΐδηος 
ὍΟΓΟ 5ἴησεσγε, ἴ86 Ὀδαρίίβιηῃ τηυβδὲ ἤᾶνὸ ὕδοη 
ἃ ῥΪεάχε οὗ χοπηϊϑϑίοη οὗ 5ϑἷῆ8. [,υδίτδῖοη 
ννὰ8 αἰνὰ ἀφοπιθαὰ 50 ἰατ οἴοοσζυδὶ, [6 
᾿ΠΠΟΥ ςοπαϊίοη θείης 0] ]1δἀ : ἴ τοοῖκ ΑΥΤΑΥ͂ 
{πὸ συ} (γεαζι.) οἵ ἴῃς οἱά 116, τΒουρῇ 
οου]ά ποῖ, [ἰἰκ6 ΟΠ γϑιβ θαρίϑαι, σοσηπηηϊοδίθ 
ἃ τον ἴδ. ΤΊ οϑε ῈΟ ολπλα ἴο ἰοδη ἴπ6 
Βαρί ἰδὲ ννοσὲ βοοίηρ Ὅτ ἴπ6 τυταϊῃ ἴο φοπΊα. 
ὟΝ εἰ85 (Ὁ. 42) 8405, [δὲ ἰῇ 0 οἴδεσ ββϑβᾶρο 
8 ἴΠΕΓΘ ΔΗΥ͂ ἱπεϊπιδιίοη {παῖ Ἰοἢπ σοπηεοϊοὰ 
ἢ15 δαρίϑτη νυ ἢ ἐογρίνθηθϑβ οὗ βίη; δαΐ ἴῆε 
ςοπποσοίοῃ 15 ἱπιρ] ὦ ὈΥ ἴμ6 Ενδηρε] ϑῖβ (ςξ 
Μαῖίί. 11. 6, τα, τᾳ4ᾳ; [υυκὸ 1. τό, 17), δῃηὰ 6χ- 
ΡΓΕΒΘΙ ἀδοϊαγεά Όγ 8ῖ. ἔυΚο6, οὗ, ἢ. 2. 

δ. ῥέεν ς ϑεγιααἦρρι. 1,Α4ἴε οὐϊζοΓδ δάορί 
“4}} [ΠΟῪ οὗ [ΘΥιιϑαίοτῃ ; 1Ἢὸ ψΒΙοἢ βίσγοηρ, 
1 ποῖ ςοποϊυβίνα οδ᾽]οσοηβ ἃζὸ υτχεὰ Ὁ 
ΕΠ ΖΘΟῆῈ. [τ ἰ5 οὔς τὨΐης ἴο 5ΑΥ͂ ἴδδί αἱὶ 
]υάοα ννεπί, δῃοίμεγ [ἢδὶ σΥΈΎΥ τδη ἰη [όγὺ- 
58 16πὶ νεηῖ. ϑέύθσαὶ Μϑδ5 πὰ νογϑξίοῃβ οὗ 
γ δυϊποσῦ πᾶν {πῸ ποσὰ “8}}" δῆεσγ 
“ ΒᾳρεΖοά," ἃ τεολάϊηρς δἀορίεά ὃγ ἴ!6 ΑἹ Ν,, 
Ὡς ἢ σουηθη45 1156] 25 Ἰπί ΓΑΙ χοῦ δ ]6. 

δε γλυεν οΓογ ἀαη.7] δῖ, Μαζγὶκ δίοῃης ἱῃϑοσίς 
[6 ψοσγὰ “σίνοσ; ἢ15 ἢγοϊ τελάοσβ ψουϊὰ 
Κηον [πἰ|6 οὗ [6 σοορταρην οὗ Ῥαοξεπο. 
δϑδοα Μϑδ5, πονόνυεσ, πανα {Π6 ποσὰ ἰῃ 
Μεῖϊ. 1}. 6. 

Θ. 866 ποῖοβ οἡ δ. Μαϊίζδεν. Τῆς 81} 
ἀεβορὕοη οὗ δὲ. [οῦπ Βαρίιξῖ ᾿δ5 ἃ βρεςίδὶ 
84 ]θηθ55 1 [5 ραβϑαχὸ ; οδ]ης αἰτοπίοη 
ἴο δ΄ῖ5 τοβοιθίδπος ἴο ἴῃς ΤΙκῆδα ἘΠ 8}, 
“[ῃ6 Π]ΕΘΒΟΏΡΕΓ" οὗὁἨ Μαίδοῃι. (δες υ. 2.) 

7. “4:4 ῥγεασοῤῥεά.1] ἘἈδῖποῦ “ δηὰ Ἀ9 
Ῥτοδο θα." [ἢ ο. 5 ἴῃς ἐχργεβϑίοῃ “ ἀϊὰ δ ρ- 
{1Ζ6 " τνᾶϑ Ὄχρίδἰπβά : ἤσσὸ ἴῃς Ενδηρε οὶ στὸ" 
νογίβ ἴο ἴῃς οἰβεῦ βρεοιῆς ρΡοϊηῖ, “Ἀ6 ννᾶϑ 
Ῥτοδοδίηνς ;Ὁ [86 βιιδ]εςῖ-τδῖῖοῦ οὐἁὨ ὑγοδομίης 
ΟΥ̓ Ὀγοοϊαιηδίίοη θείην ἴδε σοπιηρ οὗ Ηἰπι 
ὙΠῸ τῦᾶϑ ἴο γὶνς 5ρί τυ] θαρε5ηι. 

Ἱδέγε εορηεί δ οπο γπὴρ δέον ἐδαπ 1 3 εν γ»6.} 
Οτ, “ὝΠογε οομηεῖ ΕἘ6 Ἧδο ἐδ πὶ μιίοσ᾽ 



“ Μαιι. 3. 
Σ3. 

Υ. 8---12. 

ποῖ ΟΓΓΩΥ ἴο βἴοορ ἀοννῃ δηά υὑῃ- 
Ϊοοβε. 

8 1 ̓ Ἰπάεεὰ πᾶνε δαριϊΖεά γου τὶ 
ννδῖεγ: δυῖ ἢ6 5}4}} θαριΖε γοι νὴ ἢ 
τῆς Ηοἷγ Οβοβί. 

9 Δμὰ ἰξ ςᾶπις ἴο ρᾶ38 ἰπ ἴῃοβε 
ἄλγϑ, {παῖ [ςβ8ι18 οάτης ἔτοπι ΝΙ ζαγείῃ 
οὗ ΟὍ]1|εε, δηὰ ννᾶβ δαριϊΖεά οἵ [ομη 
ἴῃ Ϊοτγάδη. 

(ἰὰ “186 παρ θεῖον᾽᾽) “ ἴηδη 1 δῆ της. 51. 
Μαῖκ ἀνϊοτβ 3115. 8Ἐ}}7 ἔγοσῃ ἴδε οἴδβεῦ ϑγηορ- 
59, υδίηγ ἃ τῇοστε ἀεβηϊίε ὀχργοβϑίοη [ἤδη 
δέ, Μεαίίδεν. “"αἢοσ πιὸ 5 οπγτοὰ ὉΥ͂ 
δῖ. [Κ6. δυῖ 5.ΤΟΠΡῚΥ ςοτγτοδογαίςα ὈΥ͂ 51. 
]οῦη, οὗ. 1, 27, 3.5. Τῆς σοπθ ϑὶ Ὀεΐνγδοη 
ἴῃς ογάογ οὗ π|ὸ δηὰ ἰπδί οὗ σδὴκ 18 'π|- 
Ῥοσγίδηϊζ, 85 ἷβ αἷἰϑο ἴῃς στείδεσγοπος ἴο ἴπ6 ργδ- 
μουν δνρίαι οὗ ἴδε Βαρεσί, “τὴς τ δίοτ 
Οπς᾿᾽ δείηρ (Π6 Ῥογβοὴ ἀδϑιπαίοα ἴῃ Ὀοΐὰ 
Ῥτορμοςοῖίεβ 85 ἴῃ οδ]οςῖ οὗ 5 ὑργεδοδίηρ. 

ἐδε ἰαίεδεὲ ς᾽ εὐδονό “δοο..ἢ ΤῊΪ5 νᾶ ἴδε 
ἀυγ οὗ ἃ 5ἴδνε ἴῃ ρεσϑοηδὶ δἰ[επάδησε οὐ ἐι8 
τηδδίεσ. Το ποσὰ “"ἴο βίοορ ἄονγη," δὐάδά 
Ὁγ 81. Μασκ, νἱν αν 9 ἴῃ ἂςῖ οὗ ἴῃς 
ϑίανα ΠΌΠΊΟΙΥ δηὰ ἀυθ}}γ θονίης ἄονσ δ 
Ὧ15 τηλϑίοτ 5 δεῖ, ΤῈ δοῖ ννᾶβ, πούνανοσ, 
δαἀορίοα 45 ἃ 5ῆρὶ6 ὀχργοββίομ οὗ δχίγοπιθ 
ΤΕΥΘσεηςθ, ὅ8εςὲ Μαγίγσ. Ῥο γοατΡ. οἷ. ΧΗ͂Ι. 
ΎΤΠῈ ψνοσγά “ υηϊοοϑε" (υκα 11. 16; ΤΙοδη ἱ. 
27), ΟΥἩ “Ῥεδγ," ψου]ὰ 5δοπὶ ἴο τοΐοσ ἴο ἴδ6 
οοποϊυδίοη οὗ ἴῃς Μαβίεσ᾽ 5 οσκ : 6 τηϊηϊ5- 
ΕΥ̓͂ οὗ ]οδη νγα8 σοηςογποά ἢ 115 Ὀαρίπηϊηρ 
ΟἾΪ ; ἂ6 ψϑηΐ δεΐογε ἴα ϑδίγσοης πὲ ἴο 
δηπουηος ΗἰἴΪ8 οσοπηΐϊηρ, δυΐ ν]ᾶ8 ποῖ ἴῃ δἵ- 
τοηάδηςθ ὕροὴ Ηΐπὶ ἤδη Ηδ οδηα: ἱξ νγᾶ8 
ἴοσ οἴδμειβ ἴο ἀο {πε στεαῖοσ ψνοσῖκ, σαστγὶηρ 
οὐ {Ποῖγ τηϊηἰκίγαίίοη δῆοσ ἴδε σοπιρΙεϊίοη οὗ 
ΗΒ οουγβο. 

8. 1 ἱπάεεά δαῦυς δαῤῥπεά.) ΟΥ “1 ἱπάεεά 
δΒαρεἰσοὰ γοι," 

διᾷ δέ. ΤΙ πνογὰ “" Ης᾽" 15 οωρβδῖς, 

«υἱὲ δε Ἡοίγ Οδοι!.}] ΟΥ̓ “ἴῃ [ἢ ΗοΙΪΥ 
Ομοβῖ » Π|, “1ἢ ΗΟΙΥ ϑριστῖῖ," ὙΒῈ ΗΟΪΥ 
ΘΡΙΓΙΕ 18 ΠΟΙ ΤΕΟργοβοηίθα 45 ἃ [16 -Εἰνίην 
βίγολτι ; Γαῖβοσ ἴῃ ΗΪς ορεγδοηῃ ἴῃδη ἴῃ Η!8 
ῬοΥΒΟΠΔΙΥ. “ἢ ΘΧργεβϑοϑ ἴΠ6 ἱπιπιογϑίοη 
οἵ [πε σοηνοτίβ᾽ δηξίγε δοίης ἴῃ [86 βρίγίζυδὶ 
ἰηἤυεηςο. ΤΠ ες ἀϊπιϊποϊίΐοη ἰ5 τρλγκοα ἀϊ9- 
ὉΠΟῪ ἴπ (Π6 οτἱρίηδὶ; “ νναΐοσ," 45 ἴῃ 81. 
1 κε ̓8 Οοϑρεῖ 15, ποϊθα 85 ἱπβιγυσηθπίδὶ ΟἿΪΥ 
(ὕδατι, δυΐ μετα ἐν Πν. ᾿Α.). 

ΤΠ18 νογϑα σοχηρ οἴθ5 “(πὸ θαρίπηΐηρ οὗ ἴπ6 
Οοβρεὶ;" τδς (ἔγεε [Ὁ] ον ης τοσϑο8 ἀθϑοσῖδο 
[16 1ηΠΠΠ|Δἴοσγ δεῖ οὗ ΝΙΝ πιοηΐ, 

9-11. ΤῊΕ ΒΑΡΤΙΒΜ ΟΕ [Εδῦ. 
Οη ἴδε αιοβίίοη ΠΣ, ΟΌΓ Ιοτὰ νγῶβ8 

ὈαρΕζΖεοά, ϑε6 ποῖε οὐ ὅ:. Μαῖ.. Σ, τς ; μοῦ 

51. ΜΑΚΚΙ.ΟῚΙ. 

10 Δῃηά 5Ἐγδι μου σοπληρ ἀρ οὐ 
οὗ τῆε ννδῖεσγ, εξ ΣΑΙ (Π6 Πεᾶνεῃϑ 
Ἰορεηθά, ἀπά τῆς δρίτγις Κα ἃ ἀονς 
ἀεβοεπάϊηρ, Ὡροη ἢϊπὶ : 

11 Απά τἢεγὰ οδηϊα 4 νοῖςε ΠῸΠΙ 
Πεάνθη, “αγίηρ, Του τ τ Βεϊονεά 
δοη, ἰῃ ψγΒοηι 1 τ νγὲ]] ρ]εδβαά. 

12 ΖΑπά ηγχεάϊδίο} Υ τῃς 58ρί τὶς Ζ Μαῖι. 
4.1. 

ἀγίνϑις ἴηι ἱπῖο ἴἢ6 νυν ἄογηθ85. 

Ὅὸ ἢᾶν ἴο ποῖϊςς ἴῃς Τοηπηοςοη οὗὨ 1}}}5 
δοὶ νὰ (δὲ 38ρεςὶδ] 5Ξἰαϊοσηεηΐ οὗ δι. Μασκ. 
ΤὨς οὐ ηδάηρ Ροϊηΐ οὗ [οι Βαρ [8 ργο- 
εἰαπιδίίοη νγὰ5 ἰδαῖ [86 ΜΙρδμοΣ Οπθ 5δουϊὰ 
ὈαρΡΌΖο σὰ (ἢς Ηοἷγ ΟΒοβῖ: Βογὸ νὰ σοδάᾶ 
(δὲ [86 ΗοΙ͂Υ ΟΠιοβῖ ἀεβοεπάοα οἡ [6508 αἵ 
ΗἰΞ5 Ὀθαρίίϑηι ; 4 ἀδβοθηῖ τὶς τουὰ ϑοότῃ 
ἴο πᾶν ἰηνοϑίθα [86 Ὠυγηδη πδίυσο ἢ [86 
Ῥονεῦ οὗ Ὀαριϊζίης οἰδεῖ : [ἴ οσοττεβροηάδα 
[λυ ψ ἢ τῆς 1Π|ρ8ὲ οὗ {πε ϑρίγι δὲ Ῥεηῖο- 
ςοβῖ, οοηνογὶηρ ἴῃς δι Πη655 οὗ βρί γι 4] ρον 5 
---δὴ δεῖ ἀϊβιηςς ἔγσοπι ἴΠ6 ὕὈσγοοαββ οὗ ρεῖ- 
ΒΟΠΔ4Ι 5δαηοποδίίοη, ΤῊ 8 αἀἰϊςεηοιίοη, νοὶ 
15 ΟἸΘΑΣΙΥ τλαυκοὰ ἴῃ ΗΟΙΪΥ ϑεγίρίιγε, ννὰδ οὐοῦ- 
Ἰοοκεὰ ὉΥ τὸ δα οϑὲ πογεῦςβ, (οσπίδυβ δηὰ 
πο Ποςεῖς, γνῆο οὐ [815 ὀυθηΐ 88 [}6 
σοπης οὗ [ῃς εἴεγῃὶ (ἢ γῖβί ῸΓ Ῥεγϑοηδὶ ἰῃ- 
ἀννε! ἶηρς (8ε6 ἰσχοηδυβ ἱ. χχνΐ. 1), ἃ ΥἹΟΕΨ 
χϑορίτα, 80 ὈΔΙῪ ΌΥ βοπῖα τηοάοχῃ οὐ ο5 
δίγδυββ, Κὔβι!η, Ψοϊκτθασ, Ηρ ά, 
οἰ Ζῃδηη, 68, 47η6). Τμο ϑρίγῖς υνᾶβ 

οὐοῦ ὙΠῸ δηὰ ἴῃ οἷν 1 οτά δ8 ἴδε δρίγί οὗὨ 
Ἡοϊίπεβθ, Ὀυΐ σᾶπιο δἵ δαρίϊ5πι δ5 ἴβε ϑρίσι: 
οὗ οἶος δηὰ δὐϊβουγ. 

10. δὲ “4“«“υ}1 ὍΒὲ ἀδθοθηῖ νγὰ8 τἰςηοϑϑοὰ 
ἷ5ο ὉΥ ]οδὴ ΒαριϊΞὲ (ϑ8.. [οὁδη ἱ. 32); δι 8ῖ. 
Μασ 5 οὐϊδθςὶ 5 ἴο 5πεὲνν [αἱ οὐὖὖν 1 οτὰ, 845 
Ιλδῃ, ἤθη 841}7 ἴῃς δεῖ, τυβιὶς ἢ ταγκοά [πὸ 
ἰπϊυλιίίοη οἵ ΗΒ ον οΟΠςο, δηῇ ϑεαὶ θὰ Η πὴ 
ἃ5 ἴῃ ΟΠ γτΙϑί, 

οῤεηεδα.) 1 ΕΓ “τοπξ," ἃ ρυδρῆϊς 
τυοσά, ρθουν ἴὸ ο᾽ Μαγῖ (ςξ 5]. ΠΟΥ). 
Οη ἴδῃς ἀδλίε οὗ (ες Βαρίϑβιηι,, 566 ἢοΐθ οῃ 
Μεαῖίϊ. 11}. : 1ὴ6 ὕπιο οὗ γεᾶτ ἰδ ΔΡΡΓΟΧΙΠλΔΙΕΪΥ͂ 
ἀεἰεττηϊηοὰ ΌῪ δῖ. Ϊ]οῃη 5 παιτδῦνε. Βεΐψνεςη 
ἴ δηὰ Βαϑῖοσ {πο γα ἰηίεσνεπθα ΟΣ ἀλγ8 ἴῃ 
ἴΠ6 ν΄ ]άογηθϑβ, (ἢ6 Το (ἤδησο ἴο ΪοΒη 
Βαριϊκί, ἴἄγες ἀδγβ ἴο [δε τηδιτίασο δὲ (δηδ, 
Δηά δοῦλα {ἰπ|6 “ ποῖ ΣΏΔΩΥ ἀλγβ᾽ δ Οδρεσ- 
Ὠδὺπλ (566 [οδη ἰἷ, 12). 

12:11. ΤῊΕ ΤΕΈΜΡΤΑΤΙΟΝ, 

δι. Μασκ εῖνθϑ ΟἿΪΥ ἃ βυγη ΤΥ πἰδιοτηθηῖ 
οὔ 1.15 ἰγδῃβασίοι, ννϊςῖ, {κὸ [86 ῥγθοοάϊης 
οὔ6, 6 τεξᾶσάβ 85 ἱπιγοάυςίοῦγ ἴο ἴδ Ρυδ]ὶς 
ΤΑἸΪΏ ΒΕΓ οὗ ουὖνσ 1 οτὰ, 

1. ἀγέυείδ δι»..}] Ὑπὸ ψνοσγὰ ἱπάϊοαϊοδ ἃ 
ϑιδάδη δηὰ ἔοσγοθιε ἱπιριϊβίοη. 8:1, Ῥεῖεσ, 
ῈΟ τγᾶ8 ῥζεϑεηΐῖ, αἰίεςὶθ ἴ!6 ἕδοῖς τοῦ 

20ΟῚ 

ον, 
εἔρσνεπ, ὦτ 
γεν. 
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ἃ Μαλιι. 
4. τ2. 

12 Απά ἢ νγᾶβ ἴΠεγὰ ἴῃ τῆ6 ψ]] 6τ- 
Ὠ638 ἔΟΓ ἀδγ8 τεπιρῖεά οὗ ϑαΐδη ; δπά 
νν8 τ τὴα 4 Ὀααβῖβ; δηὰ τῇς 
ΔηΡρῈΪ8 πιϊηἰδίεγθοὰ υητο ἢ Π1. 

14 Νον δἴεγ τπδὲ [οῇπ νγᾶ8 ρυῖ 
ἰῃ ργϑβοη, Ὁ [6808 σάπια ἱπῖο (8]1Π|ες, 
οὐδοίο (ἢ6 ροβρεὶ οἵ τῆς ΚιΙπράοπι 
ο ) 

οἅπια ὙΠ ᾿ἷβ8 ρογβοηδὶ οὐδεγυδίίοη, [ἢδί 
ολετίοὰ ΔΥΥΑΥ ΟΥ̓ Δ4η ἰγγεϑβίβεϊ ἷς ἱπηρυ θα ΟὐΓ 
Ιοτὰ νοΐ δῖ οηςς ἴο ἴπε6 ἀσβογί, εἴ πον (Π6 
τγδαοηδὶ Ωυδγδηϊδηΐα, 566 ποΐε οὐ Μαζί. ἱν., 
δηὰ Βατταῦ ὁ 1 ἰδ οὗ (γὶϑῖ, 1, Ρ. 119, ΟΥ̓ [Π6 
Ἁγ ρἰδίη δάϊοϊπίην ἴῃς ᾿υηρὶο νυϑϊο ἢ Ὀοτάο 8 
6 Ἰοκάδα, ̓ τεφυεηϊοα ΌΥ νυ] Ὀοαϑίβ. 

18, δὲ τὔας ἐῥέγε ἐπ ἐδὲ «υἱάργπε..ἢ ΤῊΘ 
τερειἤοῃ ἰ5 ἐπιρμδίϊς : [ἴ ἔογοεβϑ διϊεητίοῃ ἴο 
[86 ἕδςι τδΐ ἀυτγίηρ ΤΟΣ ἀΔγ5 Ηδ υπάοτγινεηΐ 
τῆς ΘοΑΓΟ 5 Ργος658 οἵ τεπηρίαἰίοη ἴῃ υἱΐοῦ 
δο!τυ46. Ὑ6 οξεςοῖ, δηὰ ἀου11655 ἴη6 οὐὔ- 
ἡεςῖΐ, οἔ τετιρίδιίίοη, 85 ρεγηλ τε δηὰ Ρυγροβοὰ 
Ὀγ (ἢε ϑρίγιϊ, νγὰ8 (πδί ΘΥ̓ΟΓῪ δοοθβ8 [0 δυ]] 
ες! οηΒ πιρῆϊξ Ὀς οχροϑοὰ ἴο ϑιςἢ ἃ {Γἴ] 
ἃ5 5μουϊά ἀϑϑᾶὺ δηά ἴδιι8 διϊεϑέ ἴΠὸ ρεγίδοϊ 
ϑουπάπεϑβ οἵ ΗΪπὶ ἴῃ οὶ Οοα ννὰ8 ννε]] 
Ρἰοαϑοά, Ὑπς ροϊπίβ οὔ σεβειθίδπος δηά 
ἀἰβεγεηςθ ἴῃ ἴδε τεπιρίδοη οὗ ἴῃς ἤγϑί δηὰ 
οἵ ἴδε βεοοηῃά πιδῆ ἃγὲ 64 05}}}7 δι κίηρ δηὰ 
βἰρηδοδηΐ, 

δε σησε.] Τῆυ5 ἴοο 8ι. Μαζίζῃηονν, ννῇο 
586 νν5 ἴΠαἴ (ἢ πχϊηϊκίταϊίοη οὗ δηρεὶβ [ο]οννοὰ 
ἴδε τειηρίαζίοη. 

14,15. ΤῊΗΕ ΕἸΒΒΤ ΟΕΕΙΟΙΑΙ͂, ΑΟΥ̓ ΟΕ [Ε808 
Α8 ὅ80Ν ΟΕ ΟΟΡρ. Ῥύβμιο ῬΕΕΑΟΗΙΝΟ. 
14. αϑὲν δαὶ οδη «υας ῥωξ ἐπ ᾿φούὶ 

1 ἸΚΟΓΑΪΪγ, “ νν88 ἀε)νεγοὰ ὑρΡ. ΤὍ[δὲ ΨῸΓ 
βιιρροϑίβ ἃ σοϊηρασίδοη υἱτῇ ον 1 ογὰ 5 Ὀ6- 
{ταγαὶ (36εε ποῖθ οἡ 8.. Μαῖί. χχνίϊ. 2). ΤΊ οσα 
88 ἃ (οηϑιἀογδῦϊς ἰηίοσναὶ ὈδΈΘΘ ἢ ΟἿΓ 
Ι,οτὰ 5 Βαρίίϑηι δηὰ ἴῃς ἱπιργϑοημηθηΐς οὗ 
Ιοβη, νης ΡΥΟΘΔΟΪΥ ἴοοῖκ ρΐδοε ἴῃ {86 
δυϊισηη. Ουγ [οτὰ ἀρρεϑᾶγβ ἴο αν ρϑϑϑοὰ 
τιοϑὶ οὗ μδῖ {{π|ὸ ἴῃ [πἀεΔ. ὙἼε τεοογά 
οὗ Ηἰβ δεῖβ ἰη ἴδμαὶ ἀιδίσίςοϊ 18 ργοβοινοὰ 
Ἔχοϊυϑίνοὶυ Ὀγ δι. [οἤη, ψοβα ΓΆΠΆΪΥ 56 οπὶ 
ἴο πᾶνϑ τοϑι δὰ οἢ ΗῪ δὲ Ϊεγυβαίθηι (ες (85- 
ΡαγΙ, "᾿μοθεη [68ι.} 

εανιδ ἑπίο Οαἰἱίεε. ΟΔ]1166 νγᾶ5 βρεςῖδ! ῦ 
ἀεεἰρπαϊεά ἴῃ ῬΓΟΡΠΕΟΥ͂ 88 ἔπε δοθῆς οἵ Ὠϊνίπε 
τηδη εβίδιοη (566 ποίο οἡ δ[. Μαζί, ἱν. σ4, 8). 
Ουν 1,ογὰ ννοηΐ δῖ οηςθ ἰηΐο [86 νεΙῪ Τσεηΐσα 
οὗ ἴδε ἀοπιιηίοη οὗ Ηετγοά, [Π6 Ῥογβοσιῖοσ 
οὔ [δος Βαριι5ῖ. 

ἐδε σοηρῥεὶ 9.7 δὲ ζίπραάονε οΥΓἹ συ ΤὨΘΟ 
ἐπηπγοάϊαίς πηδηϊεσίδὔοη οὗ Οοὐ᾽ 5 Κίηράοπι 
ἷῃ ΡΟΥΟΙ νγ»ὰβ (Π6 ϑβιιΐδίεςξ τηδίου οἵ οὖγ 
Τιοτὰ 5 ῥγοδομβίης ἴῃ ΟΔ]}1δ6 (866 ποῖε δἵ 
οηά οὗ ςδαρίογλ. 

51. ΜΑΚΚ. Ι. [ν. 13---τό. 

Ις Απά ϑβαγίπρ, Τῆς (ας ἰ8. ἢι]- 
Π]1εα,, ἀπὰ τῆς Κίπράοπι οἵ Οοά ἰ8 δὲ 
παπά : γερεπὶ γ8, ἃπ4 δεϊϊανα τε 
ροβρεὶ. 

16 'Νονν 48 ἢς ννδικεὰ Ὁ 
οἵ (Δ 1|1Π|6ε, ἢς 5Ὧνν δἰπιοη δηά Απάγενν 
5 Ὀγοίθοῦ σδϑιίηρ 4 πεῖ ἰηῖο [ἢ 562: 
ἔογ {ΠΟΥ σγεγε ἤβῆθτβ. 

16. “μπ4 “αγίηρ.}]ὺ ΑΠῈΓ “ βαγίηφ ᾿ ϑ8ῖ. 
Ματκ ἰηβογίβ ἴἢς πνογὰ “(Πδῖ": [15 5. ἃ 
ςσομηηοη ἰάϊοιι νυ οὐγ ονδηρο ϑῖς, δυΐϊ 15 
ΠΟΙ ΟΘΔΌΪΘ Ποῦο, Ὀδοδιβο 1 Ἰηἀ!ςαἴο5 ἰμδὲ 81. 
Μαγὶκ κίνεβ ἴδ ϑιιδΊοςξς πιδίζεσ, οσΥὁἨ βϑῃθγαδὶ 
Ρυγροτῖ, οὗ οὐΓγ 1 οτγὰ 5 (οδομίηρ, ποὶ {ἰπς 
ἐρείπια ὑεγόα (ὟΝ εἰ58, Ὁ. 53). ΤΙ ϑοποηδοτ 
ἴῃ ἢ]5 ἰαϑὲ βὐϊἤοη οὔ “δηὰ βαγίηρ, ὃυῖ 
του 5ιΕϊςῖοηί δας ΠΟΥ Υ. 

Τρε εἶντο ἐς Μιζιοά.1 Τῆς ἄπιε ργεάείεγ- 
τηϊησά (ςἢ, 6 Δ]. ἵν. 254; ΕΡΒ. ἱ. 10) σης ἴο 
5 οηδ οὐ ςοιηρεἴίοη ᾿νε [Ιολη Βαριιϑι 
βηϊδπεά μῖ5 σουτϑο. Ηἱ8 ἱπιργϑοηῃγεηΐῖ νγὰ8 
τπεγείοσγο ἃ οὐἰὸδὶ ὄροςῆ. δῖ. Μαγκ δἷοηθ 
Ποίς65 [ἢ 5 ἱπιροσῖδης ροϊπὶ; 1ἴ Ὀοτε αἰ γος 
ΡΟ δ]5 οὐ ῥΐίδη, ἀἰβιϊ συ βηηρ ΘΠΔΓΡΙΥ 
πε ροσγιοά οὗ δπηουποειηεηΐ το (δὶ οὗ 
ζυ] ΒΒ] πηοηΐ. 

ἐδὲ ἀϊηφάονι 9.) Οο4.}] 81, Μαϊζεν [85 
16 Κίησάοπι οἵ Ηδξάνθη "ἢ": δυΐ ἴῃ ἰδοῦ 
Ηεῦγεν “ Ηράνθῃ " 15 υϑεὰ 85 εηυϊναϊεηΐ ἴῃ 
τηοδηΐηρ ἴο σοά. ὅ8ι.ι. Μαῖκ ντοῖς ἔοσγ σδη- 
Πε8, ἴο ψθοπλ ἴπ6 Ἄχργεβϑίοη νου δὲ 
δίγδηζε. 

γεῤῥεη! ἢ 80 81. Μαϊδοεν. δ81:, Μασῖκ δά 5 
τῆς ονδηροῖοδὶ οοηάἀπ!οη. ΚΑ ἱπ ἴδς Οο5- 
Ῥεϊ, [Πδἴ 18 ἰὴ τμ6 ρἰδὰ ἰἀϊηρ;8 οὗ β8ϊνδῦοη, ἰ5 
ἴη8 ἀειηδηάεά ἴῃ σοπηροϊίοη ννἱ(ἢ ἴπο ἤγθτ 
Ῥγεδομίης οἵ Ϊεϑυ8. Ὑμὲ ννοσγὰ “Οοβρεὶ" 
15 ἴδ κθὴ Ῥγδθςίβεὶυ ἴῃ ἴΠ6 β8π6 56 Π56 ἃ5 [Ώ ΥΟΣ, 
ποῖ (Π6 5βυδ᾽οςϊς πιδῖζεσ, δι ἴπ6 δηηουηςο- 
τηθρηῖ ; 80 δαὶ ποῖ 156 Ὧ0 σοοπὶ ῸὉΓ ἴῃ6 
οδ͵)οσοη οὗ Νν εἶ585 δηὰ οἴθοῦβ, [μαῖ 1ἴἰ δηῦ- 
εἰραῖθβ. ἴπ6 ἰδῆσυᾶχε οὗ 6 ἰαῖο Αροϑίοϊϊς 
ἅδε. 
ὅνγνε δανς ἴπ18 ἴῃ (8 ΟΠ6 γεῦβα ἃ ργθοξηδηῖ 

ΒΙΠΩΠΊΔΙΥ οὗ οὐ 1 οταβ ῥγεδοδίηρ, [6 επὰ 
οὗ [π6 Ῥγεραγαίοσυ ρεσγὶοά, ἴμ6 τηδηϊοοϊδί 
οἵ σοὐδπ Κιηράοπι, δηά ἴδε σοηάϊοῃϑ οὗ δἀ- 
τηϊβϑίοῃ δηὰ δεςορίδηςο. 

16.-λο. ΤῊΕ ΟΑΙἱ,1, ΟΕ ΟΕ ΑΡΟΞΤ1Ε5. 

16. Λοευ α: δὲ «ευαἰδεά} Ἐαῖδοτ, ἔοἰϊον- 
ἴῃς ἴ6 τοδάϊης οἵ (πε οἹάεδὶ Μθ5 δηὰ 
νΟΓΒίΟηβ, “45 Η9 ἯΔΕ Ῥδβοίωρ οἱ Ὁγ (6 568 
οἵ Οδ)1|66." Το τηϑδηΐϊης ΡΡεδγβ ἴο Ὀς 
τηδλί 45 οὐγ 1 ογὰ σλπὶθ ΠοῸσα ἴδε δου, ρ459- 
ἰης τπγουχῇ (δηδ ([οὔη ἱν. 1, 6), Ης νεπί 
δγ [6 5εδβῇοσε ἰονγαγάβ (δρεγηδυπι, δπὰ οἢ 
ΗΪ5 ΜΆΥ͂ ἴουπὰ ἴοι Ὠἰδείρ᾽ε5, σοι Ηδ 

(᾽6 868 “ Μαιι. 
4. :ᾷ. 
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Υ. 17--.ὅ22.} 

17 Απά ἴεθϑιι8 84ἰ4 υἱπῖο (ἢ επὶ, 
Οοιις γε δίϊογ τη6, πὰ 1 ν}}} τηδίε 

ι. ἴο Ὀεςοηγα ἤβῆεῖβ οὗ πιεῃ. 
18 Απὰ 58ιΓλιρΠΟΤΑΥ ΤΠΕΥ ἐογβοοῖς 

(εὶς πε. Δηἀ [ΟἸ]οννεὰ δ1πὶ. 
19 Απάὰ ψβεη Βς μδά ροης ἃ {{π||6 

ἔλυτμοῦ τῆεπος, ἢς 88νγ [Δπ|68 [Π6 “05 
οἵ Ζεῦεάες, δηά [ομη ἢὶβ Ὀτοίδετ, 
νῆο αἷδο σγεγε ἴῃ (τς 80 πλοπάϊηρ 
τπεῖς ποῖϑ. 

πιδὰ ὑγευϊουϑὶυ σμβοϑθη, οσσυρίοα ἰη [δεῖν οἱὰ 
οδ] ς (ςξ μα χχὶ. 3). δὲ. Μασκ 588} 
κ [86 Ὀγιοῖ, δρ [οπκιϑίης 517]. οὗὨ ἢΐ58 ἰπ- 

ΠΟΙΟΥ͂ Ροχίζίοῃ, δπὰ σχοϊδίοβ ἔπ ς8}} οὗ 
{656 Ὠϑοῖρ]65 ἰὴ ἰῃς ἐχδοῖ νογὰβ υϑοά ὈΥ͂ 
8:1. Μαίίζιεν, ἀουδι16585 ἴπο8ε οὗ [Π6 ἰογτηδὶ 
Αροκίοϊϊςδὶ ἰτδάϊοη. ὙΠ6 οπιίϑϑίοη οὗ [δε 
εἰγουπιϑίδηςοα οὗ 8ῖ, Ῥεῖογ᾽ 5 οἱ], παιταϊθὰ 
ἔαϊγ ὈΥ ὅ81:. 1υκο, 6 ἃ ΤΕΙ ΔΓ Κ40]6 ἰπδίδηςς 
οὔ ἴδ τυῖϊο, οὐϑογνεὰ ὉΥ οὖγ Ενδηρεῖϊϑι, οὗ 
ἠοῖ εἰνίηρ Ὀγοπιίπεηος ἴο ἀείδὶ 5 τυ ἰςἢ τε- 
βεςξ βρεςο!δὶ ἀἰδιϊηςτίοη προη παῖ ΑΡοϑβίϊε. 

δ»η"οη5.} 8ῖ, Μαγὶκ υ865 [Π|8 παπὶ δὃχ- 
ΟἰυϑίνεὶΥ ὑρΡ ἴο οἷ. ἷ. τό: Αἴἔεγ [δαξ δἰνγαγβ 
Ῥεῖοσ, ψ ἴθῈ οεδαγδοϊοϑιὶς οὄχοορίοη 
ω διηοη, ΨΥ 5ἰθορεϑῖ ἰδοὺ ἡ ((ἢ. χίν. 37; 
οἕ ἩοϊιζηιδΏη, Ρ᾿. 284.) 

ΔΟ. αὐὐ 1δε ῥίγεά “εγυαπ..] “ΉΪ5. 56επ5 
ἴο πιλσῖκ ἃ ἀϊβογεηςς Ὀεΐνεεη ἴΠ6 ροϑιτοη οὗ 
Ζοθοάδοβ ἔδυ, δἀηὰ ἴπᾶὶ οὗ δἰπιοὴ δπηὰ 
Απάγονν. ΑἹ] ἰβγδοὶ ἴε5 δὰ ἃ ᾿ἰοραὶ τραϊ ἴο 
Β5ἢ ἰῃ (ες 864 οὗ ΤΙθοσίαβ (“ἢ ἀ65 δ455ἰη5 
ἄἶδδιι [68 ρὶ υβ ροϊβϑοηηειχ ἀϊ πιοηάς͵," Ἀδηδη, 
“γ᾽ ἐδ ].,᾽ Ρ. 148). Ζεδεάεο [πογεΐοσγο, στ βοϑα 
Βοπια ἀρρεδσβ ἴο ἤάνα Ὀδεη ἴῃ [οτγυϑαίθμι, δά 
8 581} δηὰ Πίγεὰ δοσυδηῖβ [πο γο, ΡγοῦδὈΪΥ υμάογ 
ἴπ6 πιδηπαρσοτηθηῖΐ οὗ 5 ραγῖηεγβ (Κῶ γΥ, το) 
ἀυγίηρ 85 ἀὔβεηοε, ἀπά ννουἹὰ πδίυγα! ἢν 5Ὸ 
[ποτο τ] ἢἷ8 ϑοη8 θεΐογο ἴῃς στοδῖ [εϑίϊναὶβ, 
ΜΒΟΩ ἃ ἰᾶγξο ΒΌΡΡΙΥ νου] δ6 ποοάρὰ ἴοσ 
πότ μα (ϑ.οα. (ὐδϑραγὶ, “1 εδθη |658ι1}). 
ἴ. Μασὶκ δίοῃες ποῖϊοεβ ἴ6 πἰγεὰ δοσυδηΐβ, ἃ 
ἰπί μος ἢ 81, Ῥεῖοσ ννου]ὰ δίῃ γΑ!]}Υ τοσοζά, 

υὐ τη πουὰ πᾶνε 685 ἰηϊεγοεϑί ἔοσ {πὸ 
οἴδεν ϑγηοριἰ5ι5. ΗἸἸσοηβά, " ΕἸη]εϊξυπρ, Ρ. 
515, ΓΟσΚΟῚ8 ἰμἷ5 Δηοης ρ858545365 οὐ θη} 
ἀετινοά ἔτοπὶ δὴ ἱπδερεηπάοης βουτγοο, τυτ θη 
ΟΥ ογὰἹ. ΜδηΥ ἱπάϊςδίίοηβ οὗ δρεςΐδὶ ἰηϊογεβί 
ἴῃ 8. [0 )η 8 ρεγβοηδὶ γεἰϊδίουϑ ἄγὸ ἔουῃά ἴῃ 
τη 5 Οοϑρεὶ. 

«υεπὶ αϑἢὲνρ δύῦη}] ὝΤὨς τοϊδτίοῃ οὗ ἴῃς 
Ὠλίϑοιρίεβ ἴο ΟΠ γϑῖ, 85 οοπιίηρ δος Ηΐπι, 
ΔΡΡΘΩΙΒ ἴἢ8 ἴο Ὀ6 πιλτκοά 85 {Π6 σοηνοῦβο οὗ 
τῆς Βαρε5ι 5, γῆο ψνεηΐϊ Ὀείοτο Η ἴτ. 

21, 22. ΕἸΛΒῚ ΡΕΕΑΟΗ͂ΙΝΟ ΑΥ̓͂ ΟΑΡΕΒΝΑΟΜ. 

41, ““π4δεὲγ «υεηὶ ἑηπίο σαρεγηπσωηι. ἘΔΙΒΕΣ 
δ ΠΟΥ οομμα ἰηΐο Οδρογηδιιπι. Ουτγ 1οτά 

51. ΜΑΚΚ, Ι. 

20 Απά 8ἰγαίρμίνναγ μὲ οδ]]εἀ ἔπ πὶ: 
Δηα {ΠῈῪ Ἰεΐς {πεῖν ἔλῖμοῦ Ζεδεάες ἱπ 
τς 810 ἢ τῆς Ὠἰγεὰ 8εγνδηΐβ, δηά 
νεῖ δίτεγ ἢϊηι. 

21 ΣΑπά τΠεὺ νγεπὶ ἱπίο (ὐδροῦ- 2 Μαῖι. 
πδαπὶ ; Δηἀ βιγαὶρ ῖννΑΥ οὐ τὴς βϑΔὈὈΔῖῃ ἢ ἐδ" 
ἀδγ ἢς εδπίογεά ἱπῖο [πε ϑγηδρόριιε, ἀπά 
τλυρῆῖ. 

22 ᾿Απά {ΠΕΥ σγεγα δϑίοῃ βῃεα δῖ ἡ Μαιι, 
᾿ηἶἰ8 ἀοςιτίης : [ογ ἢ ταυρῆς τἤεπ 258 7. ἢ 

δηά 8 ἔουγ Ὠ δεῖρὶ65 (ἃ ροϊηΐ ποιἰςεὰ ὉῪ 
δῖ. Μαγὶκ αἰοπθ) ἴδυ5 πιᾶκο {πεῖγ οηἰγδῆςθ 
τοφοῖμοι---ἃ ὙΟΙῪ δοϊετηη ἂοῖ τηλγκίης {πὰ 
οοπηπιεποοηοηὶ οὗ Ηΐ8 Ρυ δ]. τεδοίηρ, 85 
ιοδὰ οὗ 4 σοιῃπλη!Υ, ᾿πο οΔ]ο ἢἤγϑι Ἰηΐο 
᾿λάξῥλμενον οχίβίθηςε ἴῃ ἴΠ6 ρουβοηβ οὔ ἴΠ6 ἕουγ. 

ψο οὗἩ {δε ἔουγ, ϑίπηοη δηὰ Απηάγενν, Αἰ γεν 
τεϑι θὰ ἴπεγο. 866 ν. 29. 

ΤὮο δηΐσγδηςς ἀοε65 ποῖ βϑεῖῇ ἴο ἤᾶνο ἴδ Κη 
Ρίδος οὐ ἴδ βᾶπ|6ὸ ἀδῪ 45 ἴΠ6 (8]} ; ἔοσ δῖ, Μαγκ 
0.565 [δε ἨἰβίοΟΥΟ8] ργεϑεπῖ, ΠΟ υ5114}} 
Ἰηαϊςαῖεβ ἃ ὨδῪ σοουγβο οὗ δείίοῃ ; ἀπὰ ΟἿΓ 
Ιοτὰ ἀΡΡΘΑΓΒ ἴο πᾶν ἴδκοη ὑρ Ηἰ5 τεβϑίδηςθ 
ἴῃ 81. Ρεΐοσβ ἤουδε δ οὔποθ οὔ [6 ϑαθθαῖι 
ΟΔΥ ἱπηπιεαϊδίεὶυ δῆοσ ἴῃΠ6 ἤγοι ὑσγεδοιίης ἴῃ 
6 ογοδροόζυς (ϑεε ν. 29). Ὅὕῆα 6Δ}} νγᾶ8 οἡ 
ἃ ΜΕΟΚ ἀΔΥ, βίῃος ἴ!:6 ββῃοσιηθη νεσγα εησαροα 
ἴῃ {πεὶγ ψνοσῖι. 

σγαὶς δίαυανγ.} ὍΤῊΪ5 τρᾶτκϑ [ἢ ἱπιπηεαϊαῖα 
σομηπιοησοηθηῖξ οὗ Ηἰἱβ ψοσκ. Ηἰ5 ἔγχε 
ὙΟΥΚ νγ83 πίη, ἢ] ἢ Ὀεχζδη δ οὔςθ 
οἡ ἴπο ϑαδῦδι ἀδγ, Ῥγοῦδῦγ ἴῃς ἀδγ δἷεν 
[δε “811, ὅ8δεε ποῖς οὐ Μεῖΐ, τἹῖϊ. 16. 

ἐδε ταὐδα!δ ἀαγἢ ὙΠῸ ψογὰ 15 ρ᾽υγαὶ ἰη 
τῆς Οτεεῖκ, δυῖϊ οοπηπιεηϊδίουβ ΣΟΠΟΓΑΪΥ ἀρτοο 
ἴδ Ομθ ΟΔΥ͂ ἰ5 τπιοληῖ, ὙΤμὸ τοηάοσγίηρς οὗ 
18ὲ Α. Ν. ἴῃ [ωὐὑκὲ ἰν. 11, “οὐ ἴδ6 ΘΑΡΡΑ ΝῊ 
ἀΔγ5,᾿" 5 ἱποοηῃβίϑιοηῖ. 

ἐδὲ φηαφορμρ ὍῊΪΒ δγηδξοσυς νγὰ8 ἴΠ6 
εἰῆ οὗ ἴδε σοπίυτίοη, ψνοδ8ς δ Γ Κίπρ ἢἰΒίοΓΥ, 
τεϊαϊεά ὃὈγ 81. Μαίζδεν οἷ. νἱϊϊ. 5.13, δῃὰ 8ῖ, 
1 Κ6 τ], 2-1ο, ῸΓ ϑοὴδ ὉΠΚηΟΥΏ Γοδβοῦ 5 
οτητὰ ὈΥ 851, Μαγς. Ὅδὲ συ πη οὗ ἃ ἰασζο 

ἔἕογυς δἱ ΤΟΙ Ηυπι ἅτε ἀεβογίδεά ὉΥ 
Πποιήϑου δηάὰ οἴδβεσ ἴγᾶυθὶ εγβ (566 ποῖθ οὔ 

Μαῖῖ. ἵν. 13): δυῖ τῆς 5ἰῖ6 οὗ Ὁδρεσγῃδυμ ἰ5 
ποῖ ΠΟΓΔΙΠΪ ἀεϊεττηϊηοά (εἴ. (αδρατί, " Γ,οὔθη 
]65ὺυ, Ρ. 70, δηὰ ὃγ. Τυκίσαπι αυοϊοά οἡ 
ςἢ. 11}, 12). ΘΏδδ οὔϑοσνοε, “ 1] 6ϑὲ ἀοιιθιχ 
0: ἀττίνο ᾿απιδίβ, δι} “6 80] ὑγοίοηάίηερηϊ 
ἐναβῖέ, ἃ ἄχοσ 165 ρίδοἊεβ οὐ 1 υτηδηϊξό τοι!- 

ἀγαϊξ νϑηγ Ὀδΐίϑεν 1᾿ ετηρεεϊηίς ἐς 565 ρέει" 
( νὶε ἀδ ].,»᾽ ῥ. 142). 

Δ. “δὲν «ὑεγὸ α͵οπία δε.) 58:1, Μαϊζδον, 
εἶ, Υἱῖ. 28, 0565 [86 54π|6 Ἰνοσὰά, ἃ ΥΟΓῪ ΒΤΟΙνΣ 
ΟὨΘ, ἴῃ ἀοβοσιδίης [86 εἤξοϊ οὗ οὐγ 1, οτὰ 5 
τοδοπίηρ, αἴοσῦ ἴῃς ϑδεηοη οἡ {πε Μοιιηΐ, 
ὙΤΠδι αἰδοουγϑθο, ὑπο Ὀγαϑοηῖϊβ ΔΙΪΥ ΟΥ̓ 
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ΤΚο 
4. 33- 

ους (Πλὲ δά διπογγ, ἀπά ποῖ 853 
τὰς 53.063. 

22 "“Απά {Πέτα νγὰϑ ἴῃ {Πεῖγ 5γη4- 
ορις 4 πιδῃ ὙΠ Δη Ὁποδδη 8ρ|Γ 
Δηά ἢς οτεἀ οι, 

1 ογὰδβ οἰ ἶοὶ] δηά ἀοςι πη] ϑγϑίεπι, 8ὸ ἴο 
ϑρδαῖκ, ἰβ δρεςΐδ!  τλδσκοὰ ΟΥ̓ δι ΠΟΥ ; 81. 
Μαῖϊιονν δὰ τπεγεΐοσε ροοα σϑᾶβοῃ ἴῸσ σὰ - 
βογυίηρ [πε 5βίἰδλίειηοηΐς ἴοσ ἴμδῖ οςςδβίοη. ϑ8ῖ, 
Ματκ ηοΐ 1655 ΠΙΠΕΥ͂ τοοογάς ἴῃς οβεςὶ οὗ 
(ἢς ὅγϑι δρροάσγδηςς οὗ οἵἷις 1 ογὰ 45 ᾿οδοογ. 

ἐδαὲ δαά σιαῤογὶγν.] ΤΏΪ5 στοδῖ σπαγδοῖευς 
ἰδῆς σοπιοβ οιἷξΞ͵ δὲ οὔςθ, βιενίηρ (παῖ ἴῃς 
ἔγβὶ ἀϊβοουῦβο οὗ οἷἷγ 1 οτὰ πδὰ ἴδ 5βδπὶα 
ἴοῃθ δπᾶὰ 3ορίγῖς νος ροσγνδάθϑ [Π6 ϑοιτηοη 
οη ἴδε Μοιιηῖ. 

ποὶ αἂἍ ἰδὲ “ογἱδο ἢ ΤὩς [οὐνίβὴ δου 68 
ὝΟΓΘ ΠΟΓΙΔΙΉΪΥ ποῖ νυδηζηρ ἴἢ 56} -ἀϑϑεσιίοη, 
ΟΥ ἴῃ ἴδε δϑϑιπιρίίοη οὗ βυΡροΣ  ΟΥΥ͂ ἴο ἘΠΕΙΓ 
Βοάγογθ: δυῖ (ΠΕΣ ἰοδομίησ νγᾶ8 δυουνθαγ 
Ὀαβοὰ ου ἰγδα Ποῦ ; πῸ ἀεςοϊβίοη οἡ Ροϊηίβ οὗ 
Ἰδν ΟΥ̓ οαϑυϊϑγ, Ὠ0 ἱπίεγργεϊδιοη οὗ δ.τ] 
ἴιγα νγᾶ8 ἐπεε ὅτε: 1.658 1ἴ νγᾶ8 ἐσονύοθς Υ 
τεΐεγεῃοε ἴο Ἀ ΔΌδ15 γεςορη θεά 45 ἀεροβίϊδτεβ 
οἵ τιλάϊπίοη. Ουγ ϑάνιουῦ βρεᾶκβ ἰῃ Η8 
ΟΥ̓ ὨΔΙΊΘ ; “Ἶ 527 το γου.᾽ 

ΤΈς ἀςτοειηθηΐ δηὰ ἀϊδβεγεηοσε οὗ [6 ΞΥῶπορ- 
ὉςΔ] Ξβίδιεπιεηΐβ ἰὴ [Π5 τηδίίογ ἅγὸ πηροσίδης 
85 ὈεΑγηρ ὈΡΟη πε αιιοϑίίοη οὗ ῥγε-οχἰβῖ- 
ἰηξ ντιεἢ ἀοσυμηεηῖδ, Α5 ἴπ ΤΏΔΩΥ͂ οΟἴπεν 
Ῥᾶβϑαροϑ, ἴΠ6 δρτεοηθηΐ ἰῃ 86 δίδϊοιηοηΐ 18 
Ἔχδοῖ, νγογὰ ἔογ ννογὰ, δηὰ 15 μβεϊὰ ἴο βυρροσί 
(δε (ΠΘΟΥΥ ; θυΐ (86 ΤΩΘΙΊΟΙΤΥ οὗ Οτθηίδ 5, 
δοςιβίοτηρα [0 τεΐδιη βοθῃβ, Ὡδτταῖϊνοβ, δηὰ 
αἰάδοϊς σοτηροβι οἢ5 οὗ δηοστηουβ ἰσηρίἢ (45 
ἔοσ ἰπβίδηος ἴπ6 τπτῇο]ς οὗ ἴῃς νοάδϑ, οὗ ἴδ 
Ἡοπιεσὶς ροεπβ5, οὗ ἴ6 ΟἹ Τοβίαπιοηϊ, δηὰ 
Ἔνθ οὗ ἔπ Ταϊπλια)) 5. οἰ ΠΕ δοοουηίβ ἴοσ 
νου] δρτγοοπιθηΐ, τυ ]ο 16 αϊνογζοηςεβ ἴῃ 
ογάοσ δηὰ ἀεῖδὶὶβ ἰηάϊοδῖς ἀϊστίηςϊ κουγοῦβ οὗ 
᾿ηοστηδίίοη. Ηδστγεϑι. Μαίμοι δηᾶ δι. Μασκ 
δῦτες νογθαςπὶ 45 ἴο ἴῃ βιδιοιηοθηΐ, θυ αἰ ες 
88 ἴο ἴ86 οςσοδβίοη; δῖ. [κὸ ἀἰΠΠἔἜρτα ἔγοτα 
ὈοΟΙἢ 28 ἴο ἴῃ ργεςῖϑα τνογάϑ8. ἣ 

211-27. ΤῊΕ ΕἸΆΒΤ Ρύβι 0 ΜΙΒΑΟΘΚΕ, ΤΗΕ 
ὈΝΟΙΕΑΝ ϑΡΙΕΒΙΤ ἘΧΡΕΙ ΕΏ. 

Ετοπὶ (8 ρΡοϊπί 8ῖ, Μαγκβ παιταῖϊνο, 
Ἰοδίηρς ἴδ εριζογηϊδίης ομβλγαοῖοσ πο [25 
τηλυκοὰ [6 ἱπϊτοάυςίοτγ ρΡοσγίίοη, δηὰ σοουγ8 
αἵ [06 εἷοδθε οὗ ἢ]5 Οοδκροὶ, Ὀεοοσηοβ ἔμ} οὗ 
ἀεία!]8. Τα ἤγϑέ ἰγδηβαςοη ὃγίηρε ουἵϊ 
ΥΕΓΥ͂ ὈΓΟΠΊΪΏΘΏΓΥ οὔς Ἰοδάϊηρ οματγαςίοσίβιϊς, 
{Π͵6 ϑροςεΐδὶ ᾿ππρογίδηοθ ννῃϊοἢ ἢδ δἰΐδοδοβ ἴο 
ἴῃς εθεςϊ οὗ οὖν 1, οτὰ 5 πιδηϊοϑίδιϊοπ ὕροη 
εἰ ἐπ Ἵ ΒΟ γος οὗ ἐπα ἀμί ον 

104] 1115. Ηδ 5668 ἰῇ ἴ ἃ Ἵ ο 
ἔπ ἐπτοῖ 1Πε515, [6808 5 {6 ϑοη δὲ Οοά. 
ΤΗι5 Κύδι]ϊη, “ες Ενδηροϊ θη, Ρ. 111 
(γμοδο διδίειηεηΐ 15 δΔάορίεά ὈΥ̓͂ ΗΟἸΖΠΔΆΠΗ, 

5Τ. ΜΑΚΚ. 1. ν. 23, 34, 

24. ϑαγίπρ, [εἰ ὡς δἷοῃς ; τϑδῖ 
ἢανε ψε ἴο ἀο ψ ἢ πες, ἴδοι [6ϑ8ι.3 
οὔ Νδζαγείῃ ἡ δγὲ του σοπὶς ἴο ἀθ- 
ΒΓΟΥ υδϑὴὺ [1 Κηπον (πες τῆο δου 
τί, (πε ΗΟ Οπε οὗ Οοά. 

Ῥ. 474, δ" εϊζοάςκου δηὰ οἴβεγ οτιτῖς5) οὔ- 
ΘΕΙ͂ΤΟΒ, “ Μαβίειυ οὐδ ἴῃς ϑυρογηδίυγαϊ 
Ῥονγεῖβ οὗ ἴδε 601} οἠς 15 γεργεβεηϊδὰ ὃγ 8. 
Μαγκ, τηοϑὲ ἀδςιβίνο διθοης ἴδ6 Εὐυδηρο- 
115ςῖ8, ἃ5 ἴῃ βρεεῖϊῆς ορεγδέοηῃ οὗ [ς503. 866 
ποῖα οὐ ςἷ. χνΥὶ. 18. 

428. “1π4 ἐδέετο «υα..1] Οοοά Μϑ598, οπε οἷά 
γοΙβίοη, δηά ἰδία εὐϊΐοσβ ἄῦτϑθ ἴῃ ᾿πϑοσίησ 
“ἰ σίγα ΡΒ ΕτνΑΥ :᾿ 81. Μδγκβ οὐ͵εςΐ δοίης ἴο 
Ροϊπξ οὐ (πε ἱπιπιεάϊλίς εβεςϊ οὗἨ ΘΟ γ51 5 
Ργοδοπίης. 

«υἱὴδ απ μποίοαπ “ῥίγ.} [ἰῖοΓΆ “ἴῃ δη 
υηοϊοδῃ ϑρίσιὶ." Τῆς ποσὰ ἱπαάϊοδίος δῇ 1π|- 
ΤΑΟΓΒΙΟΏ, 80 ἴο βΡεδκ, ἴῃ ἃ ἔου! 5ρί γιυδὶ 
ἱηβυεηςε, οὗἨἁ πο 186 Ρεγβοηδιγ, ἐβουρῃ 
ὈΠ4 ΘΕ ΟΏΔΌΪς (εζ Μαῖίί. χίϊ. 43), 18 ἰπά19- 
Ὀηςῖ; οὔϑεσνε [πα Ρ]υγΑὶ ἴοττῃ υϑοὰ ἰῃ ἴδ6 
ἔο]ονηρ νεγβο. 

απα δὲ εγίεά οἱ. ὍὙΘ ὑποΐθδη βρί γι ἰ5 
[6 ΓΘΔ] ΘΡδΆκοσ, 235 18 εὐἱάδηϊς ἔτοτη ἴδμο ποχὶ 
νοῖβα ; δι (Π6 υἱΐογδηος ἰ5 [πλὶ οὗ [᾿ς 
ὙΠῸ δοίη ἰπ, 2.2.) Ροβϑοδϑοὰ ὃγ, [86 ονὶ 
δρίσϊξ Ὀδοοσθθβ 15 τες πεῖσαι πστε, "ἢ 
1818 τεβρεςῖ ἃ βρεςῖϊῆς ἀϊβεϊποιοη πλᾶ 
ϑειγοὰ ἴῃ ἴΠ6 τηοάς οὗ 5ρὶ σῖτα 8] ϑετρῶ ἴη {86 
ςὯ86 οὗ ἴπιοὸ Ῥχορβδεῖβ : ἰῃ {μδπὶ ἱηορίτΔ ΠΟ ἢ 
ἄοοβ ποῖ δὺ ῬΕΥΒΟΏΔΙ ΤΠΟὨΞΟΙΟΙ5Π685 ; 
{Πεγ εἰἴ μεν βρεὰκ {ΠΕΣ οὐγῇ ννογάβ, οσ {ΠΥ 
ἀδινοσ ἃ πηθββασο ἴῃ ἴῃς Ὡδηῖθ δηὰ ἴῃ τ 6 
ψογάϑ οὗ (6 ΠΟΚῸῺ. Τὶ5 ἀϊδιϊηςοη 5 ἴῃ - 
ἀϊοδίεἀά ἰῃη Οτεεῖκ ὈΥ ἴπε ψνογὰβ μάντις δη 
προφήτης. 

24. Ζεὶ ως αἰοηε ΤΣ νοσγὰ 50 σεηδεγοὰ 
18 οπιοἀ ἰῃ δοιῃηθ οὗ (6 οἰάεβὲ Μ55 δηὰ 
ΨΕΓΒΙΟΠΒ; ἱξ 15 Κορί ὈΥ 81, [ὐυκο, ἰν. 34: δυῖ 
νεῖ θεοῦ ἴο ὃς γεϊδιποά οσ ῃοΐ ἰΐ ἰ5 ηοΐ 
Τοπἀογοὰ ἴῃ ἴδε ΑΟΥ., θείης ΒΙΏΡΙΥ ἰηἴοσ]θο- 
οηδὶ, δαυΐϊναϊεηξ ἴο 2} ΟΥ δά ! δηα σοπιπιοΟη᾽ 
ἴῃ ςἰΔϑϑιοδὶ ροοίβ, ἰΒοι ζἢ Γάσγὰ ἰῃ ργοϑθὸ. ΟὈ- 
8οῦυο, ἴΠῸ οἴεςϊ 15 ϑροηϊδπεοουδ; οὖν 1 οτά 5. Υ5 
ὨΟΙ Πρ δρεοῖΔ !}}γ ςαϊουϊαίοὰ ἴο οδ]] ἕοσι ἢ 
ΒΌΓΟΝ 8Δὴ ΘΟΧΡΓΕΘΒΙΟη : ἴῃς ῥγοδοβίηρ οὗ ἴῃς 
{τι ἴὔγοννβ ἴΠὸ νου] οὗ βρί Δ] ον] ἱπίο ἃ 
βίδῖς οὗ {γπ10}} δηά δίδστη. 

«α«υδαὶ δαυέε αὐὐ ἰὸ Ὧο «υἱὲ ἐδεε.}ὺ Ἐογ 
πὸ ἰαΐοπι οξ [υἀ, χὶ. 12, ΧΧ, ψῆεγς ἱξ 
ΤηθΔῃ5 ἴδ ([Π6 ῬΕγβο δ8δὸ δά άἀγοββϑο δδ8 ΠΟ 
Τρ ἴο ἰηϊογίοεσε τ {{πῸ σρθάῖκοῦ  δηά {ἢ 8 
Τηοδηϊηρ 15 Βα δἀορίοα ὈΥ ὟΝ οἷ85 , (ἢ6 6ΥἹ] 
ϑριγὶς σοϑοηΐβ ἴδε ᾿πἰΓυπίοη οὗ ἃ σίγδηρε δηᾶ 
Βοϑδί!]α ροννοσ ἰηΐο 118 οὐστῇ ἀοπηδίη. 

αγί ἰδομ δον» 10 ἐξείγο ἡ ἢ ἘἈδίδοσ, Το 
ΔΙΌ ΘΟΙΩΘ [0 ἀΘΒΊΣΟΥ π8. 15 ἴδε οὔ͵οςξ 
οὗ ἴπ6 1, οτγὰ δβ πιϊβοίοη: Ηδ σδηα ἴο ἀσδίσοΥ 



ν. 25---30.} 

295 Απά Ϊε8υ8 γεδυϊκοα Ὠΐπι, βαγίηρ, 
Ηο]ά τ.γ ρεᾶος, δηὰ οοπιε οι οὗ Ὠΐπι. 

26 Απά ψῆδη τὰς υἱποϊελῃ βρί γὶϊ 
᾿ιλά ἴογῃ δἷπι, ἀπά οτεὰ νι ἃ ἰουὰ 
νοΐςε, ἣς σλπιδ οι οὗ Ὠΐηλ. 

27 Απά {ΠεΥ “ες 81] δηϊαζοά, ἴη- 
βούλιο [δῖ τΠ6Υ 4υκϑεϊοημοα Δπηοηρ 
(πεπηϑεῖνεβ, βαγίηρ, μας τῆϊπρ 18 
ἘΠ 8} τνῆδλὲ πον ἀοςίγίης ἐς (ἢ ἢ ογ 
νγτ δυο ουΥ σομηπηδηάδιἢ ἢς ἀνε 

πο τψογκς οἵ [δος ἀ60]} : ἴο σγυδὰ [6 ϑεγρεηϊ 8 
πιεδά : [86 ενὐ]} ομδβ σεοογηΐβε ἰδδὲ ἔαςϊ, δὰ 
ΟΥ̓ οὐ ἰῃ ἀεθραίγ. δῖ, Μαίδον δοῖο, οὔ 
δΔῃοΐμοσ οςολβίοη (866 οἷ. ΥἹἱῖ, 29), διοννβ 
τ(πδὲ [06 ἀεδιτυςθοη, οὶ εβεςϊοά δὲ οὔοο, 
του] ὃς ργεοράεα ΌΥ κτεδλῖ ἰοστηθηίΐ. 

1 ἔποτυ ἐδεε, (5. ΟΥ “ψὸ Κυον [8:60,᾽ 
80 οἰὰ Μ5 νεγϑβϑίοῃϑβ, πὰ ΤΊΔΩΥ͂ ΘΑΥῪ ΕΔίδοΓΣ. 
[ἢ 1818 διδίοιιεης 1165 ἃ βρεοΐδὶ ὑγοοῦ οὗ ἴδ6 
τελὶ ργεέβεηςο οὗ ΕΥἹ] βρίγι5: ἃ ᾿υπδίϊς τηῖρδς 
ὈΠΌΡΕΙΤΑΟΙΥ ἐπὰν. γαλυελμες ἰηῖο αν οὗ 
ΘΏΖΥ Ν ἴηρ, θυΐ νψουϊά ποῖ 

, ἴῃ τ(δδὲ κεῖνο ποτε αἰίδλίηεά ἴο ἃ ἀϊδίίποϊ 
ϑοϊουβη655 οὗ [6 ἡδίυτε οὗ [6 ΘΡΟΆΚΟΕΥΙ, 

ἐδε Ηοὶν Οπε1 Τς ϑρεοίαὶ οδβγαςίεσίβιϊς, 
ΜΒ] ἢ Ἰηνγοϊνοα ἴΠ6 τυΐη οὗὨἨ [ΠἸῸ ὈΏΒΟΙΥ ΟὨα8, 
ἕογοθά [δ δνονγαὶ ἔτοση Τπεὶσ ΘΟηβοϊουβη688 : 
Μεγοετν, ΚΝ εἰ85 ἄνγε}}]9 οὔ δῃοῖδποσ δεβρεςῖ: {Π6Ὺ 
ἀτοδάςά Ηἰπιὶ 88 ἴῆς Μεβϑίδι, 80 νγᾶβ ἰῃ [Π6 
ἰχμοϑῖ βεῆϑε οοηϑεοζαίοα οὐ ΗΟΙΪγ : ῥγϑδίβ 
δηὰ ΒΙΌΡ εν ὍΟΙῈ 800} ἴῃ ἃ βυδοταϊηαδῖο 
δεῦ86. Ὅῆα ϑοὴ οὗ Οοά, δοίης ἸῸΝ ΒΟΙΪγ, 
ὀχοουίεβ (ἢς τυυοσῖκ οὗ Ἡοϊϊπεβο, ἀεπιτυςοη 
οὗ 411 υ0}1π655. 

δι. Μαγὶκ ποσεὲ δηὰ εοἰβεγβοσο (ἰ. 34: 1.11) 
5. ςαγεῖυ] ἴο τίη ουξ ἴπς ΠρθοΓ Κηον]οάρο 
οὗ ςρἰγι(5, Ὡς ἢ δηδοὶθὰ (Ποῖ ἴο ἀΐδβοετῃ αἱ 
οὔθ ἴδε 5ἰρηίβοδηοε οὗὨ [δε ΠΥ οὗ 
76βθυ5: ἰη δεῖ βιιςἢ σεοορηοη ἰβ ΟΗΪΥ 6χ- 

ἰσαδῖς ὈΥ ἃ Ῥεβοῃδὶ ἰηάνσε ης οἵ ϑδρίσι 5 
δ, δυῖ ἰη [πεῖν [211 χεϊαϊπίης Κπον]εάρο. 

26. δαά ἰογη δέρι.Ἱ Αἴοστῖ δῖα σοηνυ βίοη, 
ΟἿ 5: π|}}δν οσοδϑίοηβ, ἰηάϊςεῖο5 ἴῃ 6 

δυιῦι!6 ᾿ηἰογ νης οὗ ἴδ ον] ἀρέποῦ υἱτἢ 
[86 τηδηβ Πσοηϑβοϊουϑη655 δηὰ στὰ ἴΠ6 ργὸ- 
Οα5865 ΟὗἩ ΠΪ5 Ρἢγδὶοδὶ σοηδεκυςοη, 

«υἱδό ἃ ἰομά οἶκε. Αἴ ψχότὸ ἴῃ ἀηιδσοηΐϑπ) 
ἴο ἴδε σοτῃηπηδηὰ “ Βοϊὰ [ΠΥ ρεᾶοθ. ὉΠ συγ, 
τδουρὰ ρεγέεςϊ, ἰ6 οἱ εβεςιοά νἱδουΐ 4 οτδὶ5 
Οὗ ΔΡΟΙΩΥ : δυσὶ ἰ5 {Π6 φεΏσΘΣΑΙ Ἔχρογθηοα οὗ 
ῬΟΙΒΟῚ5 ταϊϑοαὰ ϑιι θη] οὐξ οὗ ἃ δβίδίς οὗ 
δρίτί[υ2] ἀφπ]οτηθης δηα ΠΊ19ΈΤΥ. 

47. ΤῊ ϊβ νοτϑα ᾿5 Πο] ἃ ΒΥ ΤΊΔῺΥ οΤ 65 ἴο ραΐῃ 
᾿ΟΠ5, ἀΟΓΔΌΪΥ ὈΥ δὴ δἰϊεσαϊίοη οὗ ἴδ ἰοχί, ποῦν 
ΕΠ οριεἀ--(ΤΙβοπεοηάοτέ, Μεγεν, Α]- 
Ὀγὰ, ᾿ΟΙείαι, ϑοσίνεηοσ, [ηἰτοά. Ὁ. 482.) 
ΤΠ στεπάοσίηρ ποιὰ ἰῃ (Πδἴ οα96 συη ἴδυ5: 
“ αῃὰ [ΠΟΥ ᾿τέγὰ 411 δϑιϊουπάεα, 50 [δὲ {ΠῈῪ 

81. ΜΑΚΚ.Ὶ. 

16 πποίθδῃ βρί γιῖβ, δηά {ΠῈῚ ἄἀο οὔεΥ 
᾿ίη,. 

28 Απά ἱπιηγεα!Δίε]γ ἢ 158 ἔληγε βργεδά 
Δὐυγοδά [Ὠγουρβους 81] ἐπε τερίοη τουπὰ 
ἀδους (Ά|1|εε. 

29 “Διά ἐονι, με ἘΠΕΥ “ Μαῖ. 
σγεγα ςοπῖε οὐ οὗ ἐς ϑγηδρόριε, ἴΠΕΥ ὃ ἐς 
δηΐογθα ἰηἴο τῆς ἢουβε οὗ ϑίμοη δηά 
Απάτενν, ἢ [4πιε5 δημὰ [ομη. 

20 Βυὲ δίπιοη᾿β νι ε᾿ 8 πιοῖθεῦ ἰΔῪ 

ἰησυϊγεά, βαγίηρ ννμδῖ ἰ5 [ἢϊ15)} Απονν ἀοο- 
[το τ δυϊ ποῦ  Απά Ηδ οομιπιδηδειῃ 
[6 υποϊοδη 8ρίγ 5 δηά Ἢ οὔΟΥ Ηἰηι.ἢ 
ΤΒῈ πνογὰ μοσὸ σοπάογοὰ " δοιουπάοα᾿ [8 
ῬΕΟΌΪΑΣ ἴο 8:. Μδγκ (οοουττίηρ, ΟὨΪΥ͂ οπος 
εἰϑευσῆεσε ἴῃ [6 Ν.Τ.), ἀπά 15 υϑοα ὉΥ͂ Πἰπὶ 
πῃ οοηπεοίοη νὰ [Π6 ἢγοὶ δηὰ (ἂς ἰαϑὶ 
Ταϊγϑοὶεβ δηὰ τ στοαΐ βρι ΠΙΌΔ] πιδηϊοϑίδ- 
ὈσοηΒβ, οἴ, ἰχ, τς; χ 24, 32; χίν. 11: χυΐ. 6. 
Τῆς νοσὰ ἐησωγεά ἴῃ ἴῃς οτχίηλὶ 15 γέλα 
γνδίοπὶ ἴο [6 Ηεῦτενν ἀαγα:ό, ἀεηοϊίηρ ἀδορ 
ἰηϊογεϑδὲ δηὰ τηυςῖ δβολυοδίη. ΤΏ ψΒοΪα 
ἘΡΡΕς γίηρϑ οἱ ἃ πεν δηὰ αἰδετεηξς ροὶπὶ 

Ὅδπὶ [πδί ρῥγεβθοηϊθα ΟΥ̓ ἴΠ6 τεςεϊνθά ἰοχί: 
ὙΠΟ ἴπ6 ῬΘΟΡΙῈ δὲν (6 πλγδοὶθ ἘΠΕΥ Τὸ- 
ν δὲ οὔος ἴἰο 186 ῥγουΐοιιβ ἀπὰ πιοσὲ 
Ἰταροσγίδηϊ ἱπαάϊδιίοη οὗ ΠΑ τολη οϑίδῃοη, 
1:6 τηδίη ἴδδίυσε ἰη Η!5 ἰδαςμὶηρς νυ δςἢ 
δίγσυςκ ἴῃθτὰ Βείηρ 115 δὐϊποσῖῖῦ. 866 Βον- 
ἜΥΟΣ ποῖδ δ ἴδε οπά οἵ [6 Ἑδαρίου. 

28. Τῆς εἴἶεςϊ ὕυροη [6 τ᾿ ΟΪ6 ἀϊπιγὶςϊ, ποῖ 
ΤΏΘΓΟΪΥ, 85 ὟΝ εἰββ βοϊἀβ, ἴῃς ἱπηπγοάϊδία πεὶξἢ- 
Ὀουτδβοοὰ οὗ Οδρεγηδυπι, δι 41} [6 δυττουπά- 
ἽΠΕ ῬΥΟΥΙΠξεϑ 5 γεϊδίοἀ ΌὈΥ δηςὶεϊραῖίοω. Α]- 

οὔϑεγνεβ ἴδ᾽ “(6 ἴννο ουδηρο οὶ γγ8ο 
τοϊδῖο [15 πιίγαοϊς ἤγϑί οὗ 81} ἀο Ὡοΐ 84 [ἢδὶ 
ἴ νᾶ πὸ ἤγϑξ δῦϑο τοῖν, ἃ ροϊηΐ οὗ ἱπιροῦ- 
ἴλῃςε ἴῃ σεΐεσεησε ἴο δῖ, [οδῃ ἴΐ. 1-1ῖ, θεγα 
ἴῃ εὔεςοϊ οὗ τῆς ἤγαῖ τηιγαςὶς 158 ἀθβοτ θεὰ 88 
ςοπῇποά ἴο ἴδε ἀϊΞςΐρ]68. 

29-14. ΤῊΕ Ηουδε ΟΣ ϑΙΜΟΝ. 

49. «υδέη ἐδεῦ «υδῦὸ ς072:6 ομἱ, (ο..}1 ΑΠΟΙΠΟΣ 
τοδλάϊην, “δ νγᾶὰβ8 Ἴοπὶα οιἱ, απ “ἢς 
βηΐ ἢ βροῖῃβϑ Ὀγείοσδ Ὁ 6, δηὰ ἱηάδοὰ τὸ" 
αυϊγεά ΟΥ͂ ἴῃς ἰαϑσὶ νογάβ οἵ (ἢ 8 υϑῦβα: δυῖ 
(86 δυϊβοσιτῖεβ ἄγὸ αἰνϊἀεα, Δη ὙΟΓῪ ΠΟΑΓΪΥ 
Ὀαϊαποεά. ὅ86ς ποῖρ δ ἴῃ εηὰ οὔ ἴπ6 σδαρίογ. 
ΟΥ̓ ι}ϊ5 βοσϊοηῃ Ἀδηδη οὔϑογνυεβϑ, “ ἰςὶ τουΐϊ 
ἐϑὶ ὑγῖβ δὺγ ἴθ υἱὲ; οὐ δεηΐ ασυθη εβῖ σῇ ρῥγέ- 
86 η0ἐ ἀ65 δουνθη5." “1.65 Ευδηρ! 65, Ρ. 119. 

ἐδε ῥδοιμε Γ᾽ ϑὕποη οπμδὐ “μάγεαυ δι. 
Μαδίον ἀοοβ ποῖ πᾶπι Απάγεν, 45 ἰοϊηϊ 
ΟὟΤΟΙ οὗ ἴῃς ουδὲ ; δηά ἰηβϑιοδά οὔ ϑίπιοη ῃς 
1145 ἴ86 τῆοσα Βοπουγϑῦϊο ἀεί ηδίίοη Ῥεῖοσ. 

80. ϑένποπ; «υἱ7ϑ: »ποῖδεγ) ϑτθοη ννᾶβ 
ΡΤΟΌΔΟΪΙΥ ἴδε Βεδά οὗ 1Π6 ΓἈτΉ ΪΥ, δίηος ἢ15 τα 
μιδὰ ΒΟΥ ποῖον σοϑιἀϊηρ ἢ μεσ. ΤῈ το 
οὗ Ρεῖες ἰ8 ἢοῖ τηεπιίοηεα ὈΥ͂ πδια ἴῃ ϑεσίρ- 

20 ΓΚ 



2οὔ 51, ΜΑΚΚ. [. ἔοῥτιύς, 
2 Απά 14}1 (ῃς οἰΕΥ ννᾶ8 ραιπογοά 

τορεῖδεγ δῖ τῆς ἀοοτγ. 
34. Απά ἢς Πελὶθὰ πιδηγ {παῖ νγεῖς 

βίος Κ οὗ ἀΐνετβ ἀΐϊβεᾶβεβ. δηά ςδλϑὲ ουῖ 
ΠΊΔΠΥ͂ ἀ6ν]}8 ; Δπά βιετεά ποῖ {πε ἀ6- 
ν 115 ἴἴο βρεᾶκ, Ὀεσδιβε ἢ εΥ Κπανν Ἠΐη1. 1 Οτ, ἐσ 

ἧς Απά ἴῃ τῆς πιογπίηρ, τἰβίηρ Ὁρ κῖζγ ἔπεν 
ἃ στεδῖ νγἢ}]Ὲ Βεΐογε ἀδγ, ἢς τγεηῖ ουἍ, Ἐἦπ- 

δίς Κ οἵ 4 ἔδνεσ, δπὰ δηοῃ {6 γ τ6]} 
δῖπὶ οὗ Πεγ. 

21 Απὰά ἢς σᾶπιε δηά ἴοοῖϊ ἢδγ ὉῪ 
16 Παπά, δηά ἰἰπεὰ Ποῦ ὑρ ; δηά ἰπι- 
τηθἀϊδλίεὶγ της ἔενεγ ἰεῖς μετ, ἀπά 8ἢῃς 
ΠΛ ηἸβιογεά υηῖο τῆεη,. 

22 Απὰ δἵ Ἔνεη, ψἤδη τς 80 ἀϊά 
8εῖ, ἴΠεγ Ὀγουρῃξς ἀπο πὶ 4}1 τῆδῖ 
ὑγεγε αἰδελβεα, δηά τῇδ πὶ σψεῖα 
Ῥοββεββεὰ ἢ ἀδν!]8. 

δηά ἀεραγίεά ἰηπἴο ἃ 5011 ΓΥ Ρίδςα, δηά 
{Πογε ργαγςα. 

᾿ἴυγο, δυῖ 51. Ῥϑυὶ [6115 τι85 (1 οσ. ἰχ. 5) τπδὲ 
80:6 ἀοοοιηρδηϊοα ΠΟΥ Πυβθδηᾷ ἴῃ ἢ 15 τη 55 ΟΠΔΤΥ͂ 
ὙΟΙΪ : δηὰ ΠΟΙ τηλγίγτάοπι 8 δἰίοσίεαὰ ὉΥ͂ 
ΟἸεπιεηξ οὗ ΑἸοχαηάγί (ϑίγοτῃ. υἱῖ. 716, 5668 
α͵9ϑ0ο Επ|5. Η. Ε;. ἰἰϊ. 30) ψοϑα δοοουπί οὗ 186 
οοπάιπςοϊ οὗ πυκθαπαὰ δηα νν]δ 15 ὀχοθθαϊ ΡΥ 
Ὀθεαλυῦδ! δηὰ ἔγοο οπι ἴῃ τιοπαϑς [Δϊηἴ ἔουπά 
ἴη Ἰδίεσ ψυτιεσβ. “ ὙΠΕΥ 540 (Παὲ ἴῃς Ὀ]εβϑθὰ 
Ρεῖεγ, ἤθη ἢ 8ᾷνν [ιἰ5 νυες δὰ δνυγαῦ ἴο 
ἀεδῖν, γοὐοϊςεἀ [Πδἰ 5ὴ6 νγᾶ8 στδοίουϑιυ ᾿δ]ϑὰ, 
δὰ ννᾶβ5 τοϊυγηΐηρ ἴο ΠΟΙ Ποηῖα, δηὰ {παὶ 
ΟΔΠΠπρ μετ ΌΥ ΠΔπ)6, με δά ἀγοβϑοά Ποὺ ἴῃ υνοσ 8 
οὗ οποουγαρσαηδηΐ δηα σοηΞϑοϊδιίοη, " ΓΟΙΠΘΙΉ ΒΟΥ 
ἴπου 6 1, ογὰ,᾿ διυςῖ νγὰβ8 ἴδε τηδττίδρε οὗ 
ἴῃς ϑαϊπῖβ, δπὰ οδυςἢ {πεῖς ρεγίεςς βίαῖϊε οἵ 
ταὶπά τονναγά8 {Ππεὶς ἀθάσγεσί. ΤἈι8 4150 ἴδ 
ΑΡοϑβίῖς “86 {πδΐ 15 τηδλστιθα 48 π6 [μδῖ Τγ8Γ- 
τε ποῖ; Ποϊάϊηρ (Πδὶ τηδιτίαρε βῃου]ὰ Ὁς 
ἔγες ἔγοτῃ ννεᾶῖὶκ ραβϑίοη, δηα ᾿ηϑορασδῦ]ε ἵΤΌΤῚ 
ἴῃς Ἰονὲ οὗ ἴπὸ ],ογὰ,." ὌΠ βάπῖὲ Εδῖθοσ 
Α5ϑοῦῖ5 ροϑβι νεῖν {παΐ δῖ. Ῥεῖΐεσγ μδὰ Ἵν ]άγθη 
(ϑὕοπι. 11]. .48, Β.) Εογ οἴδεγ ἱπάϊςδοηβ οὗ 
118 5866 ΤΙ]οτηοηῖ, ἐ 581, ῬΊοστο, ὃ 19. 

σἰοξ οὔ α ἥευεγ.) ὅϑενοῦα ἔδυουβ ΔΓῈ σοϊη ἢ 
ἴῃ ἴηι ἀἰδίτιςς; [ΠΟΥ ΑΓ ΤΛΆΓΞΠ 685 ἴῃ ἴΠ6 ᾿πλπη6- 
ἀἰϊδῖε πο ῃθουγῃοοά, αἱ Ταῦὶχα: 5ε6 Τ πδοῃηϑοη, 
“1, δηὰ δηὰ Βοοκ.᾽ 581. 1ἃ,ἰκο, ἰν. 18, υ565 ἴἢ6 
ὀχργοβϑίοη “8 ρτεδῖ ἔενευ, ἡ. ς. ἰγρδοίὶά, 

81. ἘΠ ΘΕΤῚ ΤὮΗϊ8 ποσγὰ 15 οχηϊ θὰ 
γΥ ΤἰΞϑεδεπάοτέ, ἑΟ]Π ον ἢἷ5. υ5ι14] δυῖῃοτγ- 
τἴε5; δυΐϊ ἴ 6 σοῃϑίδ ΠΥ υι8ε ὉΥ 51. ΜαΓΚ, δηά 
5 τνε]} βυρρογίεἀ, [{ 15 οὗ ἱπηρογΐδηςε, βίῃςε 
ΤΕΘΟΥΘΙΥ͂ ἔγοπὶ ΤΥΡΒοΙἃ ἕενεσ 18 ζο]οννεὰ ὉΥ͂ 
Ῥγοβίγδαίοη ἴῸΣ ἃ ἰοῦζοσ Οὗ βῃοτγίεσ ἘΠπ|6: ἴῃ 
[Ώ18 οῶ86 ΤΠΟΓΕ τνᾶ8 δὴ ἱπηπιοάϊδλίο Γοϑ(οΥδ Οἢ 
οἵ Ξἰσεησίῃ. 

82. αἱ ευεη, «υὐδέη ἐδε “μπ ἀϊά “1.1 Νοῖ 
Ὀεΐοτε ϑυπβεῖ, ἴογ 1 νψγὰβ ἴ[ῃ6 ϑαῦδ᾽ ἢ} ἀδΥ. 
δῖ, Μαίζμενν ἀοεβ Ὡοΐ ποῖϊος ἔπε ἀδγ, [Πι.5 
Ἰεανίηρ ἴῃ οδυϑὲ οὗ ἴῆε ἀοίλυ 11}} Ἔνεπηι Ἂς 
Ὀποχρίδιπθά. δῖ, Μασκ ἰ5 οδγείαϊ ἴο οὔϑογτε 
αἴοσ βυηϑεῖ (ἔδυσε, 5ο ἣν εἰ58 ΓΟ] οσσίης Β Ὁ). 
ΤὮο σης Ὀθεΐνεθη (Π6 Ὀγεδκίηρ ὉΡ οὗ [ῃε 
ϑγηδρόσις (Ὀεΐϊνγδεη 3 δηά 4 Ρ.Μ.), δηὰ 5βιιῃ- 
βεῖ, νουϊὰ δυϑῆσο ἴῸΣ ἃ ἀἰββϑετηϊηδίίου οὗ [ἢ 6 
τυχιουν τῆσουρὰ τς ἴον, δηὰ οὐ γμο πεοάθα 
Βολ! ης εγε [ἤδη Ὀτουχκῖ, 

88. αἱ ἐδε 4οογν.1ὺ ὍΤῆε ἢουὲ Παά ἃ 5π|2]} 
οουτῖ ἰη ἔτοηῖ; δαῖ [86 Ρεορὶο ΤΈΣ ΡΟ ΔΟΪΥ 

Δ5ϑοπδοα Ὀεΐοσγε (Π6 οὐἵοῦ ἀοογ 'ἰπ ἴδ6 νυ 8]]. 
ΤΠ ποῖος δά υ]ϊ πιδ]6 ρορυϊαίίου του]ά 8 
ἴο ᾶγα οοπθ [οροῖθοῦ ; ΠΟ ἱπηροϑδι ΠΥ, πε ἴῃς 
Βουϑδ νγῶϑ δἴυδῖαθ ἴῃ ἃπ ὀρθῇ ρίδοθ ; δρεογ- 
δῦ τνᾶ5 ννδὲ ἴῃς ΟΥεε 8 Ο8}} ἃ υἱ]!]αρὸ- 
ἴον (κωμόπολις). 

Τῆς αυσδιίίοη ψδεῖθοσ οὐ 1 οτγὰ τοι θὰ 
ἰπ ἃ ἢουδβο δεϊοηρίηρ ἴο 15 ΤΆΓΟΥ (566 [μη 
1, 12), οὐ υϑδεά 8[. Ῥεῖογ᾽β ἤουϑ6 "5 
{πὸ Ποη Π6 ντὔᾶϑ δὲ σδρεγηδύσι, ἰ56 ποῖ 
ἀφο 5 νοὶ δησννοσοὰ ; [Π6 ἔοστηου νἱευν 15 μεϊά 
ὉΥ Μεγεῦ; δυῖ 186 ποῦοεβ ἴῃ Μαγκ |. τὸ 
δηά 11 ἄνουν ἴῃς Ἰατῖογ, το 866 π5 ΟἹ ἴπ6 
ΜΠΟΪΘ ΠΟΓΘ ΡΓΟΌΔΌΙΕ, 

84. »"απ7γ.} 81, Μαζίπενν βαγβ “4]1," κβἰδί- 
ἴηρ, ἃ59 υϑυ8], [Π ξεΏΘΓΔΙ Γαβ τ ̓η ἃ οοηἀεηϑοά 
ἴοσω. 8ῖ. Μαγκ᾽β δοοουπῖ δρρῖϊοβ ἴο τῆλ 
ὑγὰ5 ἀοηα οἡ ἴπ6 βδηα ἀλγ. 81. υκο ποῖο5 
(1μαὲ οὔὖνΡ 1, οτὰ Ἰαϊὰ Ηἰς δδηάς οἡ οδεῖ, ἴδ. 
ουτίηξ (θεραπεύων) ἴδοι. 

απάὦ “ϑεγεά πο] ὙὍΠα οὐεςοη οὗ ενἹ] 
βρ᾿ 8 ννᾶβ δοσοιῃρδηϊθά ἢ ἃ τεῦυκο (δῖ. 
1μυκα ἐν. 41) ἀπά ἃ ῥγομι οι ἴο βρεᾶῖκ: δι 
βου ίπς ἴῃς στοὰ] πηοδηΐηρ οὗ {6 σεῦυκο δηὰ 
ςομδηά ἴῃ Υ. 25. 

δὲν ἔπεαυ ῥί»ι.) ϑοιὶθ φΡοοά Μ55 [0] οννεὰ 
Ὁγ ΝΝν εβϊοοιξ ἀπά Ἡογί, δά ὰ ο δὲ “δε ὥδγμ:. 

15-10ς. ὈΕΡΑΒΤΌΚΒΕ ἘΒΟΜ ΟΑΡΕΆΝΝΑΌΜ, 
ΑΝ ΕἸΒΒΤ ΜΙΒΒΙΟΝΑΚΥ ΙΟΌΚΝΕΥ. 

86. “πά ἐπ 1δὲ »ιογαίηρ.]Ὶ Τῆς πογάβ 
Βοῦα υϑοὰ ὈΥ̓͂ {Π6 ονδηροὶῖϑὲ ἱπαϊςαῖθ ἃ της 
Ὀεΐοτο ϑυησίβο, τ ἶἶθ 1 νγὰ8 γεῖ ἀδγκ, Ουγ 
Ι,οτὰ τηογοίοσς Ἰεῖ Οαρογηδιῖ οὐ ϑυῃαάδΥ 
τηογηΐης, ἱπητηθ δε υ αἴοῦ [6 βοθῆς οὗ 
Ῥορυΐᾶσ ἐχοϊζεπιοπῖ. [ἰ 5 βιιρρείοα [Ππᾶὶ Ης 
νου ]ά ποῖ τοχηδλίη, 1οδῖ [86 ἱπηργοβϑίοη βου ]ὰ 
Ὀ6 5ἰγοηριποηοα ἴδαῖ 1 νγὰ5 Η]5 πιδίη οὐ͵]δθςῖ 
ἴο 64] ὈΟΑΙΥ ἀΐθοαβος, δηὰ νὰ πὰ [ΠγουΡ- 
ουξ ἴῃς Οοβρεῖὶβ πυπιογουϑ ἰπϑίϑηςο5 οὗ 51:Π|}}8 Ὁ 
νυ άγανγαϊθ. ὙΠῸ ἔδεϊ πῦρ τ πο ὈγΟΌΡΗΣ 
ἴΠ6 ψΠΟ]6 Οἱ τοχεῖδοσ τετε ἕδγ ἔστοπι ὈΪΔΠπΊ6- 
40]6 ; 511} ἴον τνοῦὸ ποῖ βυςἢ 85 ἴο ἰεᾶνε ἴῃς 
τηϊπὰ ἴῃ ἴῃς Πιϊεβι βἴδϊε ἴο σεζεῖνε βρίσιταδὶ 
᾿Ἰηϑιτυςἴοη. να δᾶνα Βονονοῦ Ηἰβ οσῃ 
ψογὰ τὸ συϊάο 8: Ηδ τννεπὲ ἔοσίἢ ἴον ἴδε 
ΒΡΘοΙΔ] ρυγροϑο οὗ ργοδοδίηρ ἴῃ ἴδ πείζβθουγ- 
ἴης ἀϊκιγιςϊ; 866 ν᾿ 18. 



ν. 36---41.} 

26 Απά δίπιοη δηά {Πεγ τὲ ὑσσοῖς 
ψῖτἢ Ὠἰπὶ [Ὁ] οννεά δίζεσ Ὠΐπι. 

27 μὰ ψἤδη {πὲγ Πδά ἐουπά ἢ΄πι, 
(ΠΥ 8414 υπΐο ἢϊπι. Α}] πιδμ 86 εἰκ ἰὸσ 
ἴῃ 66. 

28 Απά ἢε 5841]4 υηϊο ἢεηι, [,εἴ τι 
δο ἱπίο τὴ6 πεχί ἴονγῃϑ, (δ 1 ΠΊΑΥ 
Ῥγθδοὴ τ εγα 4180 : ἔογ {πεγείογα σᾶπια 
Ι[οπ ἢ. 

ἑηϊο ὦ “οἴ ῥίαεε.) ϑυςῖ ἱπίοτγναϊβ οὗ 
Ἰοηοὶν τηθαϊδίϊοη δηὰ ὑσγάγοῦ δοσοιμρδηΐϊθα ΟΣ 

τιοβὶ ἐὐθηίϑ οἵ οὐ οδὶ ἱπηροτίδησο. 

νγαγεά.) Οὐ “δ νγὰ8 ρυδγίηρ,, ἱπαϊςδίίης 
τορολίοἀ οΥΓ ἰοὴξς σοπεπιερα ὑγάγοσ. Τΐ8 18 
᾿πηροσγίδηϊ 45 ἴῃς ἢἤγβί βρεςΐδὶ οζίςς οὗ οὖσ 
1, ον δβ ρεβοῃδὶ ἀσδνοίίοηβ, δῃὰ 45 1]υδίγαϊίης 
Ηἰδ οχῇ νογὰ (Με2ῖῖ. νἱ. 6). 

86, με ἱοτυεά αἴὲν δίι) ΟΥ᾽ “νυτδυοσὰ 
δἴτον Ηΐπι." Τα ογἱίηδὶ ᾿γογὰ ἀδηοίεβ δῃ 
δλσησβί, ἱπιρεϊυουϑ ρυγβιΐῖ, 885 βυσ ἢ οἰδτδσ- 
ἰετίδιὶς οὗ δῖ. Ῥεῖεσ. (1 (ἢς οἱάεϑὲ Μ55 
Δ νουβίοηϑ, πὰ ἴῃ ἰδῖθ οὐγιτῖς δ] οὐπἰοη8 ἴδ 
γε 8 δίῃ συγ.) Τάδε τοδο «ὐεγε «υἱδό ῥίρε 
σοῦ ]α Ὠδίυγα ν Ἰης]υάς π15 Ὀγοῖθον δηὰ ρατί- 
ὭΘΓ5, ἴΠ6 5οῃ5 οὗ Ζεδεάθε. δῖ, [υκο (ἰν. 4.2) 
6115 υ5 [6 “τυ ἰυ 65 ΤΈσα βοο κῃ Η πὶ 
δη σαπιὲ υηἴο Η πηι.) ϑ8ι, Ρεῖεσ δηά ἴδε ἰη- 
τηδίοϑ οὗ ἴδ6 ἤουδα ὑγοῦδΌΪὙ ἀϊθοονογεὰ ἢ 15 
αῦϑοηςε δὲ ἀδυθσεαϊ, δηά δεῖ ουΐξ ἴῃ ποῖ μαϑίς 
[ΟΠ] ονσίης Ηἰ5 ἰγαοῖ : ἴῃς τυ τυ 685. ν πὶ ἢ 
δα 455ε οὶ Ἰαῖθ οἡ 186 ὑγευΐοιυβ εὐθηΐης, 
ποῖ δείης γεῖ ἀϊδρεγβεά, νου ]ὰ πδζιιγα!γ Ὀ6 
νναιϊοίης ἴον Η πὶ, Ἔβρθοΐδ!ν ἴΒο56 το πδά 
βῖςκ δἰοπάβ: [ΒΟΥ πψουϊὰ οἵ σουγϑβαὲ δἴ οὔσε 
οϊονν ἴμ6 ἀϊδοὶρ]65 ἰὼ Ἐποὶσ βεαγοῇ. 

88. Ζεῖ τῷ 50.1] ΤΠ Ὀγίεῖ θυΐϊ οἶθᾶγ ποῖςεβ 
ἴῃ 1015 νοσβα δηΐ ἴδμ6 ἔοϊ]οννίης οἠς ἱπαϊςαίο 
ἴῃ εχίεηϊ οὗ ἴδε ἤγβί τὶ βϑῖο ἸουγΏΕΥ, ἴῃ 
ΜΘ οὐ 1] οτγὰ νγᾶβ δἰἰεηάδαὰ ὉΥ ἴμ6 ἢγϑῖ- 
οΔιοὰ ἀϊδεῖρὶεβ. 8ῖ.. Μαγὶι᾽β ννογάβ. ᾿Ἰηάϊοδλίο 
ςοῃβίἀογδῦ]ο ἀυγδίίοη δη οχίοηϊ. Ηθ ργοδομοά 
ἴῃ ἰδεῖν ϑγπαζοζιιεβ, ἰδβογοΐογε ἰῃ ἀἰβεγοηῖ 
ἴονπιδβ, δηὰ ο βυςοοβϑῖινα ϑαῦραί 5. Αςσογάϊης 
ἴο Ϊ]οβϑορμυβ, ΝΠ, 45, Οδ]1"66 σοηίαιηοα 2οᾳ 
ὙΠΠΔΡ 685 δηὰ οἰτε8, οὗ πο ἴδ6 ᾿εαϑὲ δδὰ 
1 5,000 ΠΟΙ Δη[8 ; ἀου θ61659 Δῃ Ἔχαρ ρετδἤο, 
Ὀυῖ οπθ ΒΊΟΝ ουθὴ [οβερῆυβ νουϊὰ ποῖ Βανὸ 
νοηζιγεά οὐ, δά ηοΐ 86 ἀϊδισὶςῖ θόοη ὀχοθοά- 
ἰηρὶγ ρορυΐουΒ. 81, Μαίβον"β βίαϊοιηοηΐϊ (ἊὉἢ. 
ἷν. 14) ἴαὶ Ηἰ5 ἴδπιε οχίομαδα δγουρὰ 4] 
ΘΥΤΊΔ 1 }Ρ}165 (Παὶ 115 εἰσουϊΈ τεδομθα ννεβῖ- 
τναγὰ ἴο ἴδε θοΟΓάοΥ8 οὗ ϑγγίδ. 81. {}0Κ6 'ν. 44 
(δοοοταΐϊην ἴο [6 οἰάεοεὶ Μ55 δηὰ νϑγβίοῃβ) 
Ἰηςοἰυ 65 [άθα, τυϑϊςῖ ΜΝ εἶδ δοςορίβ, δηά 
ὙνΠΙΟὮ ἔγομι [5 ὙΘΙῪ Ὀπεχροοϊθαάηεββ [85 ἃ 
ῬΓπΊᾶ ἕλοϊα ὈΥΕΘΌΤΩΡΌΟΩ ἴῃ ἰἴ8 ἕλνουσ. 1,οὐσίῃ 
(ΕδϑΕ ϑαςσί, ὃ 1205) οδουϊδίε5 [παι [ἢ15 εἰγουϊξ 
(βγουρὴ [6 ψΠοἱς οὗ ΟΔ]}166 πλιιϑὲ ᾶνο οσςυ- 
Ρἱεὰ ἔουγ οΥἩ ἔνε τροητἘβ; 80 (πδὲ ουὖν 1 οτγὰ δβ 

5Τ. ΜΑΚΚ.Ὶ. 

49 Απὰ ἢς ρῥγοδομβά ἴῃ τῆεῖγ βγπδ- 
δοριε8 τῆτουρμους 411] (9411166., ἀπά 
σαβῖ οἷ ἀδον!]5. 

40 “Απὰ τοῖα σλπὶα ἃ ἰερεγ ἴο “ Μαιι. 8. 
᾿ἰπι, θαβθθςῃίηρ ίπι, ἀπά Κηεαϊίηρ ἡ 
ἀονγῃ ἴο ἷπι, ἀπά βαγίηρ ὑπο ἢὨϊηι, 
1 του νψῆϊ, τῆου σαηβϑῖ πηᾶκε πιὰ 
οἰεδη. 

41 Απά 7658, πιονθά υυἱτἢ οοπι- 

τεΐυγῃ ἴο σαρεγηδυπὶ τνουϊὰ Ὀ6 ἴῃ ἴῃς Βργϊης. 
ΤΒο ποχί αγουϊ θερδη ἴῃ ΜᾶϑΥ. 

89. “πμπ4 εα:ὲ οἱδ ἀευϊ.] ΟΥ̓ “τῆς ἀ6ν}}5.} 
ΤὨ15 ἰ8 ρθουν ἴο δῖ. Μασκ. Ηδ δϊοῃδ ὑγὸ- 
5οη8 [6 δεῖ 85, ποχῖὶ [0 Ῥυοδοβίηρ, ἃ πιοϑί 
ῬΙοΙϊπεπὶ ἔθδίυσε οὗ οὐγ 1 οτα β Ρυ Ὁ] ς πιϊηΐδ- 
ΌΥ, δηὰ οὗ Ηἰ5β ἰαϑὲ εἰατρο ἴο ΗἾ8 δροβί!]θ5 
(οἰ. χνὶ. 17, ΒΕΓ δε ποῖθλ ΤῸ ἢΐπι, 85 ἴο 
δῖ, Ρεῖεσ δηὰ ἱπάθεά ἴο 4}] εαγὶγ (ἢ γι βεϊδηϑ 
ἴξ ννὰ8β ἃ πιοϑίῖ ϑἰσγίκίηρ δἰεβίδίίοη ἴο Η 5 
ΒΟνΟΓΟΙ ΠΥ οὐοσ ἴῃ 6 βριγ[υ}2] νου] (ἐν τοῖς 
ἐπουρανίοις, ἘΡΉ. νἱ. 12). 
Ὑβὲ: Το στη “ ἀεν1}5 15 ηοΐ ΡῬΓΟΡΟΙΪΥ 

εαυϊνα!επὶ ἰο πε Οτεεκ; δυῖ ἰξ πηᾶῪ 6 τὸ- 
ἰϊποά 845 ΣΟΏΘΓΑΙΥ δοςορίοάα, δηὰ ἔγοα ἔγοτῃ 
Ἀ59ΟΟἸ ΔΙ Οἢ5 ϑιιν εβίοα Ὁγ [6 πνογὰ “ ἀστηοηβ.Ὦ 

405-45. ΤῊΕ ΗΈΑΙΙΝΟ ΟΕ ΤῈΕ ΓΚΕΡΕᾺ. 

ΤΙ 18 τεοογάθαά ὉΥ ἴδε ἴδγες ϑυπορείδίϑ, 
τηοβῖ ΠΙΠῪ ὃγ 81. Μαγκ. ΟΡΓΟΘΥ, 88 ἃ ἀϊβθᾶβο 
ἰησύγαδὶς δηά ἐγρίοδὶ οὗ 5ἰη, βρεςΐδ!ν δἰίοϑιοα 
ἴῃς ποοά δηὰ [πε ρονεσ οὗ ἃ Ὠινίης Η ΘΆ]οσ. 
ΓΒΕ Ἐπιε δηὰ ρἷδος ἃσὸ ηοΐ (ἰ5Έ ΠΟΥ τηλτκοά, 
Ὀυΐϊ 1 πιιδὲ δᾶνα δε ἰοννασάβ ἴῃ οἶοϑα οὗ 
τῆ6 οἰγουΐϊ, δἴῖοσ [ῃ6 ϑεύτθοη οὐ ἴῃς Μουῃῖ, 
866. Μαῖί. υἱῖϊ. 1; ποῖ ΠΟΎΘΥΟΣ ἴῃ Οδρογηδυ πὴ, 
Ὀυΐ 849 51. ὺκ6 (ν. 12) 5408 “ἴῃ οηθ οὗ ἴδς 
οἰ[ε5 " 5ς. οὗ Οδ]1166, νυ ιὶς Ἔχρ αῖηβ δη ἰηςὶ- 
ἀφηῖδὶ ποῦοσε οὗ δ8.. Μαγκ, 5εὲὲ συ. 45; ποῖ 
{πογείοσο δ ἴπ6 νΟΥῪ οἷοβα, δίηςε δου [15 
γᾶς] 6 Οὐἦ 1, ογὰ τοπηδί πο ἴῃ ἀεϑεγὶ ρἶδοθβ. 

40. α ἰεῥεγ] 81. 10κ6, ἴδε ῥΒγϑιςΐδῃη, 
54γΥ5. “ 1} οὗἩ Ἰοργοβγ᾽; ἴδε αἱ τνγὰ8 Γ0}} 
ἀενεϊορεά, Ετστοπὶ [86 σοππηεοοζίοη οὗἉ [ἢ}5 γοῦβο 
τὑῖτἢ τλ6 Ῥτεσθάϊηρ [ἃ ΠΛΑΥ͂ ΡεΓ Δ Ρ5 δα ᾿ἰηξεγγοά 
(ΥΝ εἰ55) [δι μὲ ἰγαπβδοϊίοη ἴοοῖς ρίδοθ ἰῃ 
ἃ 5γπᾶροσζὺθ δηὰ οὐ ἴδε ϑδαῦραϊθ ἄδγ. Α 
βορασγαῖίς ρίδος ννὰβ δ᾽ οἰϊεὰ ἴο βιιςἢ Ἰθροῦβ ἴῃ 
ΒΥΠΑΡΌΚι68, ΤῊ Ϊ5 νἱενν ΤΠ ΣΟΥ5 Πρ ἢ Οἡ 5οπὶα 
ἀἸΒίσυ Ἔχργεβϑίοηβ, 566 ποΐς Οἢ Υ. 43. 

ἀπεεῖπς ἀοαυη.)] Α5 ἃ 8:0]: δηΐ, δηὰ 85 ἴο 
ἃ τηδῇ οὗ Οοἀ. ὅ8:. Μαίϊμον υδὲ8 ἃ ἔοσιῃ. 
ἀδποίίηξς ἃ τερεδϊϑα δςῖ. 

ΤΡ δου «υἱὲ, ἐδοι εαπς1.}ἢ ἘῸῚ] (ἢ ἴῃ (ἢ6 
ΕΣ οὗἩἨ ἴῃ6 Θαυ ΟΌΓ, βθετὴ8 ἤθγα ἴο Ὀ6 σοχὴ- 

ἱποὰ ἢ ἱπηρεγίοςϊ δ ἴῃ Ηἰ5 χοοάηε88. 
Βεηξεῖ ἔοσ οὔςε 5068 ἴοο ὥσ, Ἅδ]πρ ἃ Μάερι 
02  Ἰ  Ω722:. 

41. πιουεά «υἱ] εογνιρας.Ἴ05.}1 Α πτοαῖ νοσά, 
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ρϑϑϑίοη, ρυΐ τ λὲς Παπά, δηὰ 
τουςῃςἀ πὶ, ἀπά βαιϊἢ ὑπίο δία, 1 
Ψ11 Ὀς τῆου οἰδλη. 

42 Απὰά 23 ϑοοῃ 438 ὃς ἢλά βροκεη, 
ἱπηπηεαϊλίεῖγ ἴῃς ἰεργοβγυ ἀεραγίοα του 
Πίηι, Δηὰ ἢς νγδϑ οἰεαηβεά. 

43 Απά ἢξ δβιγδγ σπαγρεοά ἢΐπ,, 
δηὰ ἐγ ἢ 86 πε ὨΪΠ| ΑΥΝΑΥ : 

44. Απὰ και υπῖο Πίπι, δες τπου 
8ΔΥ͂ ΠΟΙ ίηρ ἴο ΔΠΥ͂ πηδη : δι ρῸ [ὮΥ 

51. ΜΑΚΚ. 1. [ν. 42--.ς.5. 

ὙΨΑΥ. 806 {Πγ561 το τῆς ρῥγίεβί, δηά 
οὔεν ἴογ ΤΥ οἰεληβίπρ ἴποβε Ἐπὶ πρ8 
ψοἢ ΜΜοβα8 ςοπιηηδηάεά, ἔογ ἃ (εβ8}- 
ΤΑΟΠΥ͂ υηἴο ΤΠ 6τη. 

45 Βυϊ δε νεπῖ ουΐ, ἀπά θερδη ἴο Ὁ ἴκικὸ 

ρυ] 5}} ἐξ πιυςῖ, πὰ ἴο ὈΪ]4:ε δυγοδά “ “" 
της πγδέζετ, ᾿πϑοσγυςῇ (πδῖ [6808 σου]ὰ 
ΠΟ ΠΊΟΙΕ ΟΡΘΠΪΥ οπΐεγ ἰηῖο τῆς ΓΟΙ[, 
Ὀυῖ νγᾶ8 νπουξ ἴῃ ἀεϑεγὶ ρ]Δςα8 : ἀπά 
ΠΟΥ οᾶπιε ἴο ἢΐΠ1 ἔτΟΠλ Ἔν ΕΤΥ 4ιυδγῖεγ. 

ΒΌΟΓΝ 88 ϑὲ. Μαγκ Ἰονεβ ἴο υ86, Ο]ον ίης ἀουδῖ- 
1655 δῖ, Ρεῖεγ᾽ β δεσουπί οὗ δἰβ σοπιραβϑίοηδῖς 
Μδεῖεγ᾽ δςίξ. 

1 εοἱ]!, δὲ ἐδοι εἰεαπσεἀ. ὙνῸ ποσγ8. ΟἿΪΥ 
ἴῃ Οτεεῖϊ (θέλω καθαρίσθητιλ, τε] 411} τπδὲ 
ἃ ΒΌΡΡΙΔης ἡροάς ἴο κηον. Τηδ ὈΥΘΥΥ͂ 6Χ- 
ὍΣΕΒ965 [Π6 ΓΕΔαΥ δηὰ ἔι}} ἀϑϑοηΐ. 

42. ἀεραγίοἱ ὕγοε δέὅὕῷῴῃ) 81:. Μαῖβδον 
[25 “πὸ τῦᾶβ οἰεδηβεὶ "; [86 πογά υδεὰ ΟΥ̓ 
δῖ. {ἀὺὐκὸ ἰηάϊ!ςαῖο5 [ῃς ἀεραγίυτε οὗ [ἢς ονἱ] 
την. δῖ. Μαγκ [85 Ὀοϊἢ τγογάϑ, 

48. εἰγαϊεῖν ἐδαγρεά--- “ἐπὶ δἱηε ααυαγ.} Τ ΝΟ 
ΟΧΡΓΟΒΒΙΟΏΒ ΠεΓα υδεὰ ὮὉγ 8ῖ. Μαγὶκ ἅγὰ ρεοι- 
ἸΑΥ, δῃὰ νεῖ ϑίγοηρ : “᾿Απὰ ἢδ δἴθγη Υ 
οἰαγροά μἷπὶ δηά οδϑὲὶ δἰπλ ουἵ;" [δς 6χ- 
ΡΓαβ5Ι 00 ΦΕΏΘΓΔΙΪΥ ἀεποῖεβ δηρογ, ἱπαϊσηαίίου, 
ΟΥ δἴογῃ γοῦυκο. [{ τοδὺ δὲ [μδὲ 86 ἰεροσ, ἢ 
σοπλΐηνρ 850 ΠΟΔΓ ἴο ΟὖΥσ [ογὰ 845 ἴο δα ἐουοη 
υἱοϊδίοα {πε Ἰανν, [8 ἱηουγτίηρ, [υϑῖ Τοργοδοἢ. 
ΤΗΘ οἴδεσ νογὰ “ οδδῖ πἰπὶ οὐ δου θητγ 
ἰτηρ] 65 δὲ ᾿θδϑὲ ϑυΠΊΠΙΑΤῪ αἰἰππιῖθεαὶ, 1 ποῖ 
ἐχρυϊδίοη ἤοτῃ [86 ϑγῃηδροριθ. [1 ἰ8 οἶθᾶγ 
ἔτοταῃ οὔγ 1 ογά 5 ἰηὐυποῖίίοη “ομοΥ ἔοσγ (ὮΥ 
οἰεδηπίηρ " (δῖ (ἢς πιδῃ ὑρ ἴο δὲ {ἰπ|6 νγὰβ 
ΘΕΓΟΠΙΟΏΪΔΙΥ ὑποϊοδη, δηὰ 88 δυςἣ υὑπῆξς ἴο 
Τόσα ἰηΐο οοηΐδοϊ ΜἹ τθηθ 8 οὗ 6 σοη- 
ετεξαίοη. 

44. :4γ ποίδίηρ ο “πῇ »παν.}] "ΤὨΪ5 ἰ5 'π|- 
Ροτγίδηϊ 45 {ΠπῸ ἢγϑὶ ἀϊϑξέηςς ᾿ἱππτηδίίοη οὗ ΟἿΣ 
1 οτὰ β πν]Ππρτε55 ἴο δἰ ον ρυ]ῖς δἰεπέοη 
ἴο θ6 ἀϊνογίοά ἔτοπι ΗΪ5 τϑδοδιηρ ἴο ταΐγδοΐθϑ, 
οὗ νοῦ [ἢ6 ρυτροτῖ σου]ὰ δ6 Ὀυΐ ῬΑΓΈΪΔΙΥῪ 
υὑπάετδίοοά. ὍΤε Πεδϊϊηρ ΤΑῚ μᾶνο Ὀδθῃ 
νυἹπεϑϑεὰ ΟΥ̓ ΒΟΙῺ6 τηϑτηθογ5 οὗ [ἢ6 ΒγΥπαρΟρΡς, 
(πουξὰ 1 Ῥγοῦδοὶυ ἰοοῖς ρίδος δον [Π6 οἶοϑα 
οὗ ϑοσνίοα ; δυῖ τΠ6 ῬγοβιοΓ νγᾶ8 ἱηϊοηἀοάὰ 
ἴο ῥὑγουθηΐ [δ6 πη3η ἔγοπι βργεδάϊηρ [6 τυπιουγ 
ΟἹ ἢ18 ὙΨΑΥ͂ ἴο [εγυβδί οι. 

4δ. Βωὲ δὲ «υεπὶ οἕμ!.} 1.26. ουἱ οὗ (δ οἰ, 
αἴοσ ἰοδνίηρς ἴδ συπάζοριθ. 8ῖ, υκὸ ἀο68 
ποῖ δάορί δῖ. Μαγι᾽β νογάβ, δυΐῖ δ βίη }}ν 
ἄρτοῦβ ἢ εἰσι. ΤῊς τέβυ]ῖ οἵ (ἢς ἀἸ586πὶ" 
ῃδίίοῃ οὗ ἴδ συσλουγ, του ην ἃ δρϑοΐδὶ ἰηαϊ- 
οδίίοῃ οὗ Μοββίδηϊς ρονγεῦ, νγὰβ8 ἴπλί οὖν [οτὰ 
ἔουπά ἴ ἢο πιοῖὲ εχρϑάϊεηςξ ἴο δηΐοσ ἰηΐο 6 
εἷε5 οὗ ΟΔ11|6ὸ; Ὀυϊ νη ηρ ὑΡ [86 βοηογαὶ 
εἰγουϊ, Ης σεϊγεά ἴο ϑοῆλδ ἰοπεὶν ρίδοςϑ, τοῦς 

δοοογάϊηρ ἴο 81. Μαίδον (ἴν. 25), στεδῖ τὴυ]- 
κυά65 ΤΟ] ονεὰ εἶπ ἔγοπι 41} ραγί5 οὗ Ραὶ65»- 
[ἴπθ. δῖ, Μαγκ᾽κ ἰλεοὶ πογά, “ΠῸΠπι ἜΕΥ̓ΕΣΥ 
αυδτίον "ἢ 15 [15 Ὀεϑὶ 1υϑιγαϊεὰ. 

Τῆς ἤτβὲ ομλρίοσ οὗ ϑ8ῖ. Ματὶς ἴδιι5 οοῖι- 
Ρἰεἴεβ οπς στεαῖ βεςοῃ οἵ οὺγ 1 ,ογ 8 Βϑἴοσυ, 
ἐχίθηδίηρ ΟΥΟΥ ϑοηη6 ἰννεῖνο τη οητ}5 ἔσοιῃ Η15 
Βαρξιημ. Ηἰ8 ρούϑοῃδὶ ἱῃῆιυδηςο, θοΐΒ ἃ5 ἃ 
Ῥγρδοβοῦ δηὰ ἴδε Μαβίοσ οὗ ἴδε πδίυγαὶ δῃά 
δρί γίζυδ! τγογ]ά, μβδὰ τηδάς 1561 ἔεϊς (πγοὺρἢ- 
οὔ Ο411166: ἢ15 ἔπιε δδὰ σοδομοὰ ὅσ ἰηΐο 
ϑυτία, Πθοδρο ϊβ, δηὰ ϑουΐδβεση αϊεϑίίηθ. 

{πεγίο πο βρί σις οὗ ορροβιοῃ βθοῃϑ ἴο ᾶνυβ 
Ὀδοη τηληϊξεϑίθα. Νὼ τηεηθοη [85 Ὀδθ πηδάδ 
ἃ5 γεῖ οὗ Ῥμασγίβεεβϑ, οὐ Ηεγοαΐδηβ, οὗ οἵ ἴδε 
ϑοῦῖθεβ 45 ἰδκίηρ ρατί ἀραίϊηϑὶ Η πὶ, ἐδουρἢ 
(ΠΕΥ͂ πιυϑὲ μᾶνε βιαγεά ἴμε βυγργίβε οἵ ἴδε 
Ροορὶς δὲ ἴθ οἊδβαγαςίες οἵ Ηἰβ (δδοβίην, 
δηὰ μᾶνὸ ἴδ!" ἱπάϊχζηδηϊ δὲ [Ποῖγ ΟΡΘΏΪ ἀδ- 
οἰαγοὰ ργεΐεσγοῃοθ. [ἴ 15 ἃ ρεγὶοὰ οὗ σαρίά 
δάνδηςο δῃηὰ υπϊηϊοῖτυ αἱυμηρἢ : ἃ ἔογο- 
εὐ γελοίως οὗ ἴδε ξυΐυζτο σΙΟΙΥ οὗ [6 Κίηχάοιῃ 
ο 

Τῆς οδδρῖίον α'5ο [ἤγονβ στοδλῖ ᾿ρῃΐ οὐ [ἢ 6 
14] οδαγαςῖοσ οὗ ϑῖ. Μασίκ᾿β Οοβρεὶ, ἀπά 

15 σε ϊδοῃβ ἴο 16 οἵδε ϑυπορίιςξῖ8β. ὅγε 
δαγς ἴῃ ἴῃς Ὀδρίπηϊηρ, ΟΧΊΓΟΙΘ ΟΟΙΏΡΓΟΒΘΙΟΏ, 
ΒΠοΟΓΙ ΒΌΠΙΠ ΔΓ 5 οὗ Ἱπηροτίδης ἰγδηβδς[Ο 8, 
ςοστεβροηδίηρν τοιλδι ΚΑΌΪ τ (Π6 οἶοϑα οὗ 
τῆς Οοθρεὶ: δυῖϊ νῖῖΠ] ἴῃ [ἢς νογΥ δῃογίοβι 
δοοουπῖβ τὸ ἰηναυ Δ 7 ἤηά ϑ8οις δρεοῖδὶ 
Ροϊηξ ργονίην τμδῖ ἴῃς ττίτογ ἀϊά ποῖ ΠΊΘΓΕΙΥ 
ΠΟΡΥ͂ ΟΓΥ σοπάρηβθϑε ἴῃς πδιγαῖίνε οὗ ρσενυϊουβ 
τοῦδ, δυϊ ἀοτινοὰ ἢἷ5 ἰῃίοστ δ ἢ ἔσοπὶ 
ϑ μὰ 0 νγᾶβ ΡΕΓΒΟΏΔΙΥ δοαιδίηϊοὰ τυ [Ὠς 

Οπα [δς οἴδοῦ μδηὰ νος αν ἤ]]6ν δὰ ποτα 
ἀϊξίίηςξ δοοουηῖβ οὗ ϑοιὴθ ἰγδηβδο Οη8 [Δ 
ἃ΄Ὸ κίνοη ἰῇ ἴπε οἴδοσ οὐδηρε οι, ἀπά, 85 
οὐἹο5 οὗ δουηά Ἰυάστηεπί πᾶνε δβενγῃ, ἃ πλΟΓῈ 
Ἄςοτηρίοῖς δηά ἐητο! πρὶ ]6 παγτγαϊϊνο, Ἔβρες δ} }ῦ 
ἱῃ γείδσγοησε ἴο ἴπ6 ἢγδὶ δὶσ τποητὴδ οὗ ΟἿΓ 
1,οτγά᾽ ε Ῥυ ]ς ΤΙ ΠΙ5(ΣΥ. 

ΤΗΘ πιοϑῖ γοδγ ΚΑῦΪῈ οὔ βϑίοη 5 [δὲ οὗ 
ΟἿΓ 1, ογ δ αἰἰβοοιιγϑοθβ, Ἔβρθοδ! Υ οὗ ἴΠ6 στγεαῖ 
ϑούῆοη οὐ (τ Μοιιηΐῖ. 8:1. Ροῖοσ ΤΑΥ͂ ὮδΥΘ 
ξίνεη ϑεραγαῖθ σουγϑεβ οὗ σδίοεί!ς8] ἰπϑῖγυο- 
Ὁ οῦ, ἰῃ οὔς γεϊδίίηρ ἴδε ενεηῖβ οἵ οὖγ [ογά᾽ 5 
Ἰηδ,1η οἴ Υ5 ὀχροιπάϊηρς Η 5 ἀος Δ] [680 }- 
ἴπζ, ΟΥ βρθοδ!)γ ἀφαϊης τί τὰς ΔΙΒΙπιοηΐϊ οὗ 



51. ΜΑΚΚ. Ι. 

ῬτΟΡδοΟΥ. [90,06 δκυδϑΐληοε οὗ ἴδε [Όγηιὲσ 
ΟὨΪΥ͂ 15 εἴσθη ἴῃ [18 Οοδρεὶ. ΕῸγ (ἢς ἰδοῦ 
νὰ τηυϑὲ βίαν ἴῃς ἀροβῖοὶϊς ορ᾽ 5.165, υυγι τε 
ἔογ 186 πιοϑὲ Ὀείοτε τὰς ρυδ] δου οὗ 
Όο Ϊα. ἴτ νἂς ἱπάεοά βιιίης ταὶ {86 
Θρὶ δῖ | 65 ββουϊά ἤγεὶ δυνάκοη, ἀϊγεςῖ, δῃηά 
του] {6 πὰ οὗ (δ γβύδῃϑ, βεϊης ἔοσίὰ 

ΑΘΘΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤΕΘΒ οἱ 

1. δος φ Οοά (υἱοῦ Θεοῦ. Ὑεϑε τοῦτ 
ΔΙ6 Γεϊοςιοα ΟΥ̓ Τἰϑοβεηάδοτέ ἰῇ []5 [δεῖ 
οὐπίοη, ἴῃ ἀείδγθηος ἴο (οάεχ κα, ἐ. ς. (ῃς 
διηφίας ΜΘ: ἃ πιετε ονεγείρῃϊ οὗ ἴδε ἴγδη- 
βΒοσῖθ συ, ἃ5 ΠΊΟΤΟ σδυῖουϑ ΟΥ̓ ς5 ΓΙ ΒΕ τοδίη- 
ἴλη (5ε6 ὟΝ εἶβ8, δηᾶ ϑενίη, "ϑιυασίΐεη υπὰ 
Κυπκοη, 1874, 569). 1 [5 Ἰουπά ἰη 41] 
οἴμεγ υηςῖδὶ, δῃηὰ ρα 4}} εουγοῖνε Μό695, 
ἱποϊυάϊην ἴθοθε το ἢ ΦΕΠΟΓΔΙΠΥ͂ ἄρτεὸ ἢ 
Οούοχ δὲ, δῃᾷ ἴῃ 411 δηςίθπε γοσβίοηβ. Τδς 
αὐσζυπιοηῖΐ ἔγοτῃ οἰϊατοηβ ἴῃ ἴδ6 ΕΔίΒΟΙΒ ἰ5 οὗ 
δτεολῖ ψεῖρῆϊ βεη ποῦ δυϊ ΒΟΥ 5 50ρ- 
Ῥοτγίοὰ ὈΥ ΦΑΥΪΥ ψεγβίουβ δηὰ σοοὰ Μϑ995, δυῖ 
ποῖ οἴδεγνσιϑο. [ἢ {Πὶ5 ο456 ἴῃ οὐ ϑδίοῃ οὗ 
186 νογὰβ ἴῃ ἰγεηξυ8, Ὁ ΠΚΕΗΙ ]ογοσις, δηὰ 
ΟΒΟΥΒ ΤΊΔΥ͂ Ὀ6 δοοοιιηϊοα ἴοΥ, 835 Βανυΐηρ ὯὨΟ 
ἀἰγοςῖ Ὀϑασίηρ ὕροη [Ὠςὶγ ἀγζυπιοηΐβ. 

Ὡ. ἐπ ἐδε ῥγορδε.Ἱ ἈΝΘΑΣΙΥ 411] τηοάδγῃ 
οὐϊῖοτβ δάοριὶ ἃ αἰδβογεηὶ γοδάϊηρ --- ἴῃ 1821Δἢ 
[86 Ρῥγορδμεῖ,᾽ ἐν τῷ Ἡσαΐᾳ τῷ προφήτῃ. Το 
115 γεδάϊηρ [Πογὰ ἀγὸ [ἢ6 (οἰ ον ης Οὐ] ΓΟ ΟΏΒ 
--ἰ.) 581. Μασκ ἰῇ το οἴποεῦ ραϑϑᾶβε αυοῖεϑβ 
ΔΏΥ ΡῥΓΟΡδμεῖ, ἐχοερίπρ ἰῃ Πἰ8 τεςογά οὗ οὔγ 
ΙΔ, οτὰ β ἀιϑοουγβα8, δηά [ῃδξ Οοἤς6 ΟὨΪΥ, οἰ. νἱὶ. 6, 
ἔογ ἴῃ (ἢ. ΧΙ, 14. (6 Ὠδπιο Πλδηϊαὶ ἰ8 Βοϊὶά ὉΥ͂ 
411 ετις8 ἴο δ6 δὴ ἱπιεγροϊαϊίἼοη ἤτοιι 581. 
Μαῖϊ. χχὶν. τς. (2.) Τμὸ νυσίῖοῦ τηυϑί δᾶνὸ 
Κηοόν (μαῖ [86 ἴννο Ῥυόρδεςῖοβ δογα αυοϊοά 
σοπθ τοι ἴἔνο ἀἰδίιηςϊ ϑουγοῦϑ, βίης πδὲ 
ἤοπὶ Μαϊδοδὶ 18 ἰὐδηβίαιεὰ ἀΐγοος ἥότα 
[ὁ Ηεῦτεν; ἰδδΐ ἔγοπη βϑλϊλὴ 18 ἴδκϑη 
ἔἴτοπι (86 ϑερίυδρίηϊ: ἰξ 6 (Πεογείοσε ἴο ἴπ6 
Ϊαϑὲ ἄθργτες ἱργοῦιῦὶς (μα΄ 88. ΜατΚ 5ῃου]ά 
ταν αἰ τὶδυϊοαά Ὀοὰ ἴο [Π6 5816 : 
(3.) Βοῖἢ ργορβοςῖθβ δῖε οἰϊδὰ Ὀγ 8ῖ. Μδζβεν 
δηᾶ 81. Γκὸ: [6 ϑεςοηᾶ ῬΓΟΡΠΘΟΥ͂ ἴῃ {δ6 
δδς οοηηοοίου (5.. Μαῖί. {||,. 1; δ81.ὄ Γ0ΚῸ6 
11. 4), σβόγε ἴῃς πλῆτο οὗ 15αἰδὴ ἰβ ρίνϑη ; [Π 6 
ΤΟΙΤΏΘΥ ὈΓΟΡἬΘΟΥ͂ ἴΏ ΟΣ ΤΟΥ 8 ἀδβοσρίίοη 
οὗ Ϊοδη ἴμο Βαρίιϑι (81. Μαῖξ, χι. το ; 81. υκο 
υἱ!. 27), σιουΐ ἴδδ πᾶπιὸ οὗ Μαϊδομὶ. ἃ 
σοργίσὶ ἕδη τ τυ ἴΒο86 Ῥϑϑβαροβ σηϊρῆϊ 
Ὠοῖ ὑπηδίυγα!  ἰηϊσοάυος {δὲ τὴς }}- Κποννῃ 
Πᾶπ]6 Οὗ βαϊδῆ ἰπηῖο (6 ἰδσχί: ὑγοθαΥ 6 
νου Βηὰ ἴ ἰη [ἴδ χιδυρίη; Ὀυϊ [ἢδὲ 51. 
Ματγτῖκ, ΟΥὁ ἷ5 ἰθδςποῦ δῖ. Ροίοσ, βῃουϊὰ δανὸ 
ςοηξουηδοὰ Μαϊδομδὶ τ 54ἰδὴ 15 βοᾶγοοὶγ 
ςοῃςοοῖναῦϊο. ντουϊ δὴ οὐου τ βοϊ πλῖης νοσεῖ 
οὗ Ἔχίοσῃηδλὶ ον άδηςο 1 του ]ὰ ϑϑότῃ ὑηγοδδοῦ- 
ΔὺϊΪε ἴο δεοορὶ ἃ γοδάϊης οὀρεη ἴο οὐ)οςξοη5 50 
βετίουϑ. 

ΤῊΘ ονἱάσηοθ, βούγενεσ, 15 βιῆοϊεηϊς ἴο 
ναῖον Ζ2::.----Ν οι, 1. 

ἀοοιτίῃδὶ νἱενγα οἵ οὖν 1 οτγὰ δ Ῥεγθο ἀηὰ 
ΜΟΥ; πὰ (πὶ (δε Οὐοβρεὶς βδουϊὰ ἰμεη 
ω- ρυβδῃϑμοά εἰνίηρ [011 ἱπέοττηδοη οὗ Ἔευςφηῖβ 
ὉΥ πο ἴδε Ῥογϑοη δηὰ ψογκ πεσε πιδηὶ- 
[εβίοά, [μδὶ 411 “ πιΐρῃξς Κηον [δ ΠςοτΣίΔ  Ὠγ οὗ 
ἴοϑο {πῖβρ85 Ὑνβεσεῖη δὰ θεθη (οδῖ- 
“μεῖς 8}1γ) Ἰηδιγυςϊεα. 1υκὸ ὶ. 4. 

ΨΟΙΒΟΘ 1, 2, 4, 14, 27, δῃα 29. 

Ρουθ ἃ ΡΥ εαΥΪΥ Βιςοιϊυδίοη. Τα πὑηςἰαϊ 
Μ55 ἃγεὸ ἐϊνλήεά ; {πἰγίοεῃ τοδά ἐν τοῖς προ- 
ἥται, “. ἈΕΕΟΗΚΜΡρΡδυ 
ΓΠῚ; ἄνε μανεὲ ἴδε πᾶπιε ἀβαίδι, ἴθυγ 

(Σ Β1, Δ) σὰ αἰο ἀγάςεϊο, οὐς (Ὁ) πῆλουῖ 
τ: [86 ἴουΣ Ὀείοηρ ἴο οὩς Ϊ οὗ τὸ. 
οεπβίοη : ἔδεγ ἅτε οἵ μίφῃῃ δυϊβοσί(γ, θαῖ ἄγε 
ποῖ, δΙ ΓΙ ΕΥ δρελκίηρ, ἱπάερεηάεις νη εβϑες, 
ὙΠΕῈ στοαῖ τηδίογγ οὗ οσυγεῖνε Μ55 οὐνή ἴδε 
Ὠδηῖα ἰβαΐϊδλῃ: δϑουῖ υὐνεηῖγς.ϑὶχ ἱπβογὶ ἢ. 
ὕροη ἴδε τοῖο, [86 δυϊμοῦῖ οὗ Μ55 πγυεῖ 
ιν. 85 ἀουλιδιὶ ; τῃουνῇ τῆς ΠΙΔΙΟΣΙΥ 
οὗ εγῖοβ, ἱβοϊυάϊηρ ϑοσίνθηογ, διίδο προδὶ 
τορι ἰο ἴοϑε πιο ποσί [ΠῸ ΠᾶπΊο, 
Α ςογτεβρομάϊης νασιδίοη 15 ἑουῃά ἴῃ ἴῃς 

δῃςίθηΐ τε οὐ 1 πο ἐῈ τε δηθὰ 
Οορτὶς ἄστεα ἡ ἐξ : δυῖΐ [δε ὅϑὅγτγιᾶς 
(Ρεβμῖολ, Αστηςηΐδη,  ορίς, ἀπὰ Αγαδὶς 
ἅξτος ἢ Α δηὰ ἴῃς οἵβοσ Μ55, [ἴ ΤΏΔΥ, 
ῬΟΓΉΔΡΒ, δ6 ἱηξεστοὰ [πδί ἴῃ6 τεδάϊηρ “ [βδίδῇ " 
γγ858 ΚΕΏΘΓΑΙΥ δάορίεά ἰπ ἴδε τεσθηβίου οὗ ἔπε 
ΑἸοχαπάγίδη δοῆοοὶ, Ὀυξ ποῖ ἰῃ [δαὶ οὗ [δ6 
908 015 οὗ ϑγτία δηὰ Ῥᾳιεϑίῃα. 
ΤΕ [ΟΒΕ ἸΔΟΥ͂ Οὗἁ ΕΑΓῪ δίμοιβ 18 ἀοιυδί- 

ἔμ]. Ιτοῆξὺ8 αυοῖε8 (δ6 ς6. 
Ὑνίοε ἢ οὐ [86 ἡδπιὸ 5812}, δπὰ γόσοξ- 
Ὠἶδϑε8 ἴ!6 τεδάϊηρ “ἷπ ἴδε ῥγορῃςῖβ." ἴη 
ὈοΟκ ἰἰϊ. χ. 6, “ ᾳυοπηδαπηοάυπιὶ βοσιρῦμτι εϑὶ 
ἴῃ Ῥγορβεῖϑβ :" [δυ8 ἀραίη, ἰῇ ἴῃ βάπὴθ ὈΟΟΚ, 
χυϊ 3, ψγθεγε ἔπε οοπίοχί, αυοϊεά ἴῃ ἴδε ῃοῖε 
αἱ ἴ)6 επὰ οὗ ("18 φοβρεὶ, Ῥγονεβ ἀθοίβί νεῖν 
(παῖ (5 ννγᾶς ἴδε τοδάϊησ ἰη τῇς ΟΥ̓ ΊΏΔΙ 
Οτεοκ (9εε Μαβϑυεῖ β ποῖς ἐπ ἰοο. αρ. ϑὕεσεη, 
νοὶ. 1ἴ, Ρ. 88ο). Οπςο, Βονγεύεγ, ΓΕ: ΣΠ5 ΠΔ5 
ἴῃ οαίδῃ ἴδ6 Ῥγορδμεῖ," δοῖῃ ἴῃ ἴμ6 οἱὰ 
1,αἰΐη νεγβίοη, δηὰ ἰπ 136 Οτοεῖ οσγίηδὶ, 
προ 158 ργεβεγυεά, ἰπϑυσῃ ἰΏ ἃ ὙΕΙΥ ἴη40- 
οὐταῖς ἔοττη, ὈΥ ηφϑίδϑιυ8 ϑιπδίίδ (8εε 86 
Ὠοΐο8 ἴῃ ϑ[ἐγοηβ οὐϊύοη, ἰδ. 11]. ο. χὶ, 8, 
Ῥ. 467). Ιξ πιυδὲ δὲ ἰηξεττοά εἰζμοεν ἴμαὶ 
Ιχοῆζυβ δὰ ἴνο ἀἰβογοηΐ τεχίβ Ὀείοσε Ὠΐπι, 
ὙΒΊΟΝ 96 θῖ5 ἘΠΊ ΚΟΙΥ, ΟΥ Πδῖ ΟὯδ ΟΥ ΟἿΠΟΓ 
οὗ ἴῃς Ῥαϑβ8δρ635 15 οοτυρῖ; [ἢ 50, 48 Μίακβιιεῖ 
Ῥτζογοβ, ἰἃ τηιδὲ θὲ (δαὶ ψμο ἰηϑεγίβ ἴῃ δ 
ὨΔΙΏΘ. 

Οὐ ἴϊο οἴδοσ ᾿δηά, ἴποῦε 185 ἃ φΈΠΟΓΑΪ 
αϑτεοηθηΐ ἀπιοὴς ἴδε ἘΔίπεΓβ, το ΟΥ̓ ξεῆ 
οηνγαγάβ, ὑπαὶ “ 15αϊδῃἢ " ν͵ὰβ ἴδε τερεϊνοὰ 
τοδαϊηρ---ἃ ἕδος ψνῃϊοἢ 45 ρτεδί ψεῖξ ει, δηὰ 
φψουϊά δὲ Τοποϊυϑῖνο, τεσ ἴπ6 (65ἘΠΊΟΩΪ685 
ἱπάορεηάοηϊ οὗ δας οἴμεγ. Ευβεδίυς ἀπά 
]οτοτῖς Βοἰὰ ἰὶ ἴο 6 δὴ εἰτοῦ οὗ ἴῃς ἴσδῃ- 
ϑουῖθο ; [Π6 ΠΌΓΠΊΟΥ Βγ8 γράφεως ἐστὶ σφάλμα, 

Ρ 
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[πὸ Ἰδοῦ, 45 υϑιιαῖ, «ἀορίϊηρ, δὶ8 ψοσάϑ, 
“πριηθη 5Ξδἰῶ ρυΐϊδπιυς δαάϊιπι 5ςτὶρίονὶ5 
νἱο.") [{ 5δουϊά 4180 6 ποι[ἰοϑοὰ (δὲ ἴἢγοο 
Βαϊιεῖβ νὯο ἤᾶνὸ ἴδ Ὡδπῖὸ [5414 οὐλξ [86 
υοίαφιίοη ἔτοπι Μαϊδοι διϊορείδεσ---"ς Βδϑὶὶ, 
ἘΡΙΡΗΜΜΙμΙ, δῃηὰ ν)οϊοσγίπυβ, εἴθ Ὀγ Τιβομεη- 
ο 
ΤΙ Ὠδίυγαὶ σοποϊυβίοη ψου]Ἱὰ ϑεθπὶ ἴο Ὀς 

ἴῃμαι ἴῃς ἡδηι6 οὗ β8δἰδὴ ννᾶβ ἰηϊσγοάυςεά ἱπῖο 
(πὲ τοχὶ οὗ 18 ὐοδβρεὶ δῦ ἴῃ πὸ βεσοηά 
σοῦ ; ὃυΐϊ πᾶ [ξ οουἹἱά ποῖ Βανὲ δδεθη 
ἴη (86 οτεῖπδὶ οὗ ϑ8ὲ. Μασκ. 

ϑοιὴς ογζιο5 ψῆο δοοερῖ 1, δυῖΐ ἃγὸ υῃ- 
ΜΠ ]]Πρ ἴο ἐπηρυΐα ἃ ὙΕΙῪ ϑογίοιϑ ἜΤΟΣ ἴο {86 
Εἰὐνατ οἰ ϊδῖ, τεραγὰ [86 Ῥσοόρβθοῦ οὗ Μαϊδεβὶ 
48. ἸΝΟΥΟΙΥ ἰηϊγοάυςσίοιγ ἴο μ6 ῥγίῃηςσιραὶ 
ηυοιλύοη ἔἤοπιὶ βαἰαβ. ῬΤἈΪβ 15 υπελίϊΞἔδο- 
ΤΟΥ, 5ἰίῃςθ [Π6 ῬΓΟΡΒΟΟΥ οὗ Μαϊδοδὶ [28 ἃ 
ΥΕΙΥ 8ρεςῖδὶ ἱπηροτίδηςθ, θοῖδ 845 σίνίην {86 
μος οὗ Οοὰ ἴδε Βαΐμεγ, δηά 45 Ὀείηξς 
ΔΡΡΙ Θὰ ἴο [οδη ἴῃς Βαρίεἱ ΟΥ̓ ουγ 1 οτά, 
Το τελάϊηρ ἐν τῷ Ἡσαὶᾳ δάορίεὰ Ἴ 

Τιξοποπάογέ δηὰ οἴμοσϑ 15 βίηφι ϊασ, ἰπάϑγαι 
858 [86 ἤδη Ἡσαΐας ΟΟΟῸΓΒ [πνοηϊγοΐουῦ ὈΤῚ65 
ἰὴ 16 Ν. Τ΄, Ὀυζΐ πονοὸσ νι τ Δγεςοῖὶο. 

4. ἘτὶίΖβοο ἔο!]ονβ Εταβτηι}8 ἴῃ Β1|0Ὲ 
ἀρχὴ 88 δρτεείηῃρ σι} ἐγένετο: ἴῃ (δαῖ 
τς [ἢς ςοηϑίσυςοη που ᾿ς, “ ΤῊς δορίη- 
μἰηρς οὗ ἴδε δηηουηςειηεηῖ οὗὨ |ε8185 Ογίϑι 
ἐμ, ϑοὴ οὗ Οοά (ἰὴ δοοογάδηςθ ψἶπ σὸς 
ΡΠΡΟΙ νει ]ομη, μα ψῆο δὈαρίΖοά---ηὰ 
Ργοοϊδιπιεὰ." Ετϊίζϑοῃε υγρὲβ στ στεαί 
ἴοσος ἴδε οδ]εςτἰοηβ ἴο οἴδοσ σοῃϑίυ ΠΟΙ, 
«ὦ ΗοΙ] Ζιηδηη ἀρτοο8 ΜΈ ἢΐγη. 

14. Τ!ε ζοθογΑ ΠΥ οὗ τλούδθγῃ οτἰς8, 
ἕο] ονγίης, 848 υδι12], οὔθ οἶλβ9 οὗ Μ595, οπιίἪ 
τῆς βασιλείας “ἴῃς Κίπράοπι;" ἴδυς Μεγεε, 
ΑἸίοσά, Τιβοποηάοτ, Νν εἰ5838. Ὑπὸ Μ55 ὅσο 
8 Β],, Ὠ]ΟΝ ΓΘ ὨΟΑΥΙ͂Υ αἰνναγ8 ἴῃ δοσοσάδῃςο ; 
ἃ ἴον οὐυγδῖνοβ, ναὶιιθὰ ΒΡ 88 ἀργεεην 
ἘΟΏΘΓΔΙΥ ὙΠ ΊΠοϑα υποῖλ]ς; ἀπιοης ἴΠπ δηςΐεπί 
γΟΙΒΙΟΏ5, ΒΟΠΊ6 Τορίοβ οὗ ἴῃς οἱά [{Δ]ϊς, ἴδ 
Οορᾷς ἀηὰ [Βς Αἰτηεηΐδη. Τρ δυϊδουῖτ 68 
ἴογῦ ἴδε εχ γερρίῳ ἃτὸ Μεγ, (ἢ 6 
ΤΩΔ] ΟΥ̓ οὗ υπῃςῖ815, ἱπο]υάϊην Α Ὦ, νοὶ 
τοργοβοηΐ αἰ οσοηῖ σεςεηβίοηβ, ἀπ ὨΘΑΓΪΥ 4]]} 
ουγαῖνοθ, βοπλα οὗ ἴδε οἰάεβξῖ Μϑ85 οὗ [[]ἷς 
Ψετβίουβ, ἴῃς ψυϊξαῖο, [ἢ ϑγτγίας οὗ ϑομιδαῦ 
δηά ἴ[)6 Μϑ5 οἵ ἴδε Ῥεβδῖο, ἴπ6ὸ ΕἸΠΙορῖς 
δηά Οοἴδίς. ΤῊ Ϊ8 15 ἃ ροοὰ ἰηϑίδπος οὗ [πε 
ἀἰδδγεηος δεΐνεεη [πε γεσοηβίοηβ, [ἢ ἔανουῦ 
οὔίῃο γοοοῖνοά τοχὶ ἰϊ 15 ἴο Ὀ6 οὐϑεγυθά (1) [δὲ 
ἴδε οχργοβϑίοη “16 Οοβρεὶ οἵ σοά," υϑεὰ 
Ὁγ 8ϑῖ, δὶ] (Εοσα, 1.Ϊ. τό; χυ τό; 2 (ογ. ΧΙ. 7 ; 
1 ὙΤΒΕ58. 11. :) δῃά ὈΥ͂ δῖ. Ρεΐεσ (1 ἷν. 17), 
ἐοε5 ποῖ οσουγ ἴῃς Ενδη με ϑῖ5; (2) (Παΐ, 85 
τ ννᾶ8 ορβεοιυθὰ ἴὴ ἴδε ἑοοϊποῖθ, ἴπ6 Κἰηροτῃ 

51. ΜΑΚΚΟῚΙ. 

οὗ Οοὰ ν45 (δ βιιδ᾽οςξ τηδξίοῦ οὗ οὖν 1, οτὰ 5 
Ργεδοίηρ; οὗ αἷδο οὔὖῦ 1 γα δ ον τοσάϑ, 
ὐἶὸ ἵν. 41; δηά (3) ἴῃδΐ ἴδε εἐχρδηδέίοη οὗ 
(886 βοηΐεηςς πιδουῖϊ “16 Κιηργάοπι᾽ ἰ8 
δίταϊποά δηά ἐπιργόῦδῦϊο.: ἰἃ ψουϊὰ τυ Π 08, 
ἴΠ6 ΟοΒβρεὶ οὗ ἴῃς ϑοὴ οὗ σοὰὐ νν»ᾶ8 ὑγοδοβοά 
ὈΥ [ὁπ Βαρξβε; δε δηπουηςεὰ ἴα σοπιην 
οὗ (γίϑι: εἰς Οοβρεὶ οὗ σοά ννᾶ8 ργεδοβεὰ 
ὉΥ σμγβῖ; Ης δηπουποοά ἴδ6 οοπλίης οὗ 
Οοά. Βυΐῖ [15 18 4 βἰδίοιμεπι ποῖ ἰουπά ἴῃ 
[)ε Οοβρεῖϊβ. ὙΤΒῈ πιεδηΐϊγῷ οὗ “ἴδ 6 Οοερεὶ 
οὗ Οοά᾽ ἰη 81. Ρδυϊὶ δηὰ οἵ, Ρεῖοσ ἰ5 γδίῃεσ, 
(ὃς Οοβρεὶ ρίνεη Ὁ Οοά, 

7. Ἰῃ βυρροτί οὗ ἴδε ἴοχὲ ἐο]ονγοὰ ὉΥ 
[6 Α. Υ. ἰἴ 5βουϊά ΡῈ οὐδογνθά ἴπδὲ [ΠῸ 
τελάϊηρ δι οὶγ δάορίοα ᾿58 ἔουῃά ΟὨΪΥ ἴῃ οὔς 
οἶΔ55 οὗ Μ9595, δὲ ΒΊ,, δηά 33, το (δοῖἢ ἀρτεε- 
ἴῃ ΟἸἰοβεὶῦ ἢ Β), δηὰ ἢ ἃ 51» μϊ πιοῦ!ῇ- 
οΔοη, αὕτη δἴτετ καινή, ἰῃ 5ουθὴ οἴἶδοῦ συγϑῖνθ 
Μ595; τπδὶ 1 ἰ5 ῃοΐ Ξξυρροτίδα ὈγΥ (ῃς Οορίϊς 
νψοιξίοη, ῬΏΙΟΝ ΡΈΠΟΓΑΙΥ ἄρτοῖβ ὙΠῸ (ἢοϑ6 
Μϑ5; {παῖ ἰξ ϑθεβ ὑῃκπονῃ ἴο ἴπ6 ΘΑΓΥ 
ἘΔίΠοΙΒ ; δηά Δ9Ε}γ τδδὶ 1 βοιηθνλδί αἰ  γς 
ἔγτοτῃ 81. Μαγκ᾿ 5 ἴοῃπε ἰῇ ϑρεδκίην οὗ ἀδιηος 
ὨΪΔΟΔ] οᾶϑε8, Κοεῖηι [25 4 5. κηρ τοπιασκ, 
ὙΠΙΟΝ ποι] ἰοϑα 115 ροὶϊπί 1: [815 τοδάϊηρ 
Ὅ γα δάορίοα “ 1{ νγδ8 ἴῃς ἰοΐ οὗ [6 πτεαδλίοδι 
ῬΕΓΒΟΏΔΙΠῪΥ͂ νυ] οἢ οΥοΓ ἀρρεολγοὰ ἴῃ ἴῃς ψου]ά, 
οὗ ἴδε πιοϑδῖ 80 1π|6 ἀϊἰβοουσθα πο ΘνΕΓ 
θουηάεά ἴῃ 186 νοι], ἴο θ6 τοοκοηθα 85 685 
δταπά, ποῦ ἷς, Βοαυθη ἴδῃ [86 ουϊννατὰ τος 
5} ργεβεηϊθὰ ἴο {πεῖν βθηϑεβ. (" Οεβοοδία 
Ἶεβὰ, ἃ. 287.) ὙΜΈΠ6 ἀϊθροβεὰ ἴο δοαυΐεϑος 
ἴῃ τῆς Ἰυάρστηοηξ οὗὨ οτος 5, ἘΡΞΟΣΙΥ ὅς Τορτα- 
δοίης αἰβογεηΐ ϑοποοΐβ, γα ΤΑΥ͂ ᾿ιοϑδῖο ἴὸ 
τεγαγὰ [6 φυσβίίοη 85 ΒΏΔΙΪΥ 5 θὰ ἴῃ ἕδος 
οὗ (ἢ656ε οὐ]εςτίοπ5. Το δοβοϊυΐο ργεάοσηϊ- 
ὭΔΏςΘ οὗὨ οἠς σεορηβίοῃ, [πὶ οὗ Β, ξυρροτῖοά 
ΌὉΥ δὲ, ΘοΓΟ Ϊ δὴ ἱηάορεπάθηϊς Ἡ]ῖμ655, δὰ 
ὈΥΪ, οὗ ἴδε 58πι6 δοοοὶ δηὰ οὗ βθοοῃ δῦ 
Δυϊδοῦγ, ϑεεὴδ Ορεὴ ἴο τάν οὐ͵εςξίοηῃ. 
Ηετε, ἴοο, ἴξ πιὰὺ ὑὈε δά άεοὰ [δαϊ {86 τεςεϊνεὰ 
ἰοχῖ ἀρτδοϑ οἰοϑεὶγ ἢ [υΚο ἵν. 16. 

29. ΤῊ ναγίδίϊίοβ ἤόσε ἃτε ἰηϊεγεβίηρ. 
δὲ δΔηὰ 1, ἀᾳτοα ψἱ Α Ο δηά [(Π6 ξοηΘΓΑΙ 
οὗ υποὶλὶ δπὰ οὐυτεῖὶντε Μϑ85, δηὰ σὰ τδς 
Οορᾷς, βοπὶς οὗ 86 ϑγγίδς, ἴς νυϊχαῖς, δηά 
Οοίμὶς νεγβίοῃβ : {ΠΕῪ ϑυρροτί ἴπῸ Τοχίυϑ 
τεοοορίυβ, δηὰ δζὲ Ὁ] νειὰ ΟΥ̓ Τἰβοποηάογε 
Οὐ ἴδε οἴδοῦ 5ἰάς ἂγὸ Β δηά ἢ), ἱπάορεπάεης 
ὙΠ Ώ65965, [Ὧ6 ΘΑΥΪΥ [(Α]1ς, δῃ ἃ ϑοῃγα νογβίοῃϑ 
οὗ 1688 δυ Ποῦ γ. Ὑῆδ Ιπΐεγηδὶ δυάδος 15 
4180 ἀου ἢ} ; ου ἴδ οὔθ πδηὰ ἴδε 5 ΠΡΌ ΪΑΓ 
5.115 [86 οοηϊοχί, οη [Π6 οΟἴδοῦ ἰξ ΤΏΔΥ ΡΟΒ5] ΟΪΥ 
ἴον [δδί τεᾶϑοῃ ἤᾶνε Ὀδθ βυῤδεϊκυϊοά ἔοσ [88 
ἀπεαι Ν εβίοοιϊξ δῃὰ Ηοσί ἰεᾶνε ἰἰ 45 ἀουδῖ- 
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ΟΗΑΡΤῈΚΒ 1]. 

1: Ολγῥέ ἀεαϊείλ ον σίοξ 97 1λς , 14 εαὐζεα 
Μαδάεισ ζονε ἐδε γεείῤῥέ οἵὁἨ οεσίονε, 15 δαέ- 
“ἴλ τοὴϊά αν αηα' τίρερόν:, 18 ἐχομοείλ 
ἀξξ ἀἐδείῤῥες 9» ποί “ασίλρ, 23 σπαά )ον δέμεξ- 
ἐμ ἐλέ ἐα᾽: 97 ἐογ7ε ΟἹ ἐδ σαδδαί ἀαγ. 

ΝῺ δραίη ἐἢε εηϊεγεά ἰηῖο (ὑ8- 
Δ Ρογηδιπὶ ΑΕΓ τοηῖ6 ἀΆΔΥ58 ; ἀπά 
ἰἴξ ννᾶβ ποίβεα τῇδέ πε νγᾶϑ ἰῃ τῆς 
ἢοιιβ6. 

2 Απὰ 58{γαι σΠΌΤΑΥ τληγ ψεῦε ρᾶ- 
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τῃεγεά ἰοροῖδετ, ἰπϑουλυςἢ ἐμὲ (ΠοΓς 
γ28 ΠΟ Γοοτχ ἴο γεςεῖνς ζ΄δηι, πο, ποῖ 
80 χη ςἢ 45 ἀδοιυΐϊ ἴῃς ἀοοῦ: ἀπά ἢς 
ΡΓεΔΟΠ Θά τῃς ψογὰ υπηΐο τΠεηλ. 

3. Απά {Π6γῪ οοηλα υηΐο Πίπη, Ὀγηρ- 
ἱπρ οπ6 5ἰοκ οὗ τἢς ραΐίϑβγ, ννῃϊς ἢ νν88 
θογης οἴ ίοιιγ. 

4 Απὰ νῆεη {πεγΥ Του] ποῖ σοτης 
Ὠρἢ υπἴο Πὶπὶ ἔογ [ἢ6 ργεββ, {ΠῈῪ πη- 
οονεγεά τς τοοῦ τγῆεγε ἢς νγᾶ8 : δηὰ 
σε η ΠΟΥ δὰ ὈγοΚαη ἐξ τπρ. {ΠΕῪ ἰεῖ 

ΟΗΑΡ. [1].---Ἴτ-τΔ ΤῊΣ ἈΕΤΌΕΝ ΤῸ ΟΑΡΕΒ- 
, ΝΑΌΜ; ΤΗΣ ΗΈΛΙΙΝΟ ΟΕ ΤῊΗΕ ΡΑΒΑ- 

ΨΥΤΙΟ, ΑΝῸ ΤΗΕ ΕἸΒΒῚ ΟΡΕΕΝΟΕ. 

ΤὨΪδ8 6 Τηλγκ5 ἃ στοδῖ δροςῖΐι, ἰηϊ- 
(αἰεά πιοβῖ ἀ! 5: 0 Ἐ ἴῃ δῖ. Μαγκβ Οοβρεὶ. 
τοι [815 {πὸ τα δηά ῥγορτεβϑῖνα πηΔη1- 
ζεϑίδ οηϑ οὗ ρονχεσ, δηὰ οἶδ πιβ ἴο δι ΠΟΙ Υ, 
Ὀορὶπηΐηρ ἢ ἔογείνοπηθθθ οὗ βίη; δηὰ οἡ 
(6 οἵδεῦ δηᾶ ὑγορτεβδϑῖνα ἰδ ἢ 5 οὗ Δῃ- 
ἱδροηΐβηι, γεϑιίηρ ἤοσο οἡ ἀοςιΓηΔ] στουηάς, 
δηά αἱ (Π6 βαπὶς {{π|6 4 οἰ δάσοῦ σεςοσηίοη οὗ 
οὐὖῦγ 1ιογδβ ἠδΐυτο, Δηὰ δίτοῦροῦ δἰδοβπιθηΐ 
οὔ ἴδε ρασί οὗ Η!5 ἀϊβοίρὶςβ. 

Δ, δὲ ἐπίεγεά.) ϑ8εὲῈ Ἵγ Ός8] Νοῖο, 

φὔεν “ον ἐ47γ..} 1 Ἰτεγα]γ “δῇἕεν ἀλγ5," 
ὙΓὨΙΟὮ 1Π|0}165 ἃ ςοηϑί εγδθϊς ἰηΐζοῦνδὶ ; ἴῃ [815 
(896 το ητἢ8 ᾿δά ΤΟΓΔΙΗΪΥ εἰαρϑοά, δ66 ποῖς 
αἵ {πὸ εηὰ οὔ [πε ἢγϑὶ ομδρίοσ. 

ἐξ «υὐᾶ! ποίε4.}] 1 ϑ,1ἴΟΓΑΙΥ “1 νγᾶ8 Βεατὰ ; 
[6 ΤΟΠΊΟΙΙΣ δρτγεδα σαρίἷγ (μαὶ ΠΗ «ὐα. ἐπ 
ἐδε ῥοιψό, οΥἨ “τιδῖ Ηο ἐδ δὲ βοιιϑ:" ἴῃ 
ἴπ6 Βουδὲ ψ ΒΙΟἢ Ῥγὰ8 κηόνῃ ἴο ὃς Η5 Βοπὶς 
ἴῃ (δροσγηδυπὶ, ῬΓΟΌΔΟΪΥ παι οὗ δι. Ῥεῖογ. 
866 ῃοΐδοῃΐὶ. 12. 

2. ἐξα μρώρα ῬΩΗ «ὐεγὸ σαϊδεγεδίοσείδεν. 
Ἐστοιι 8.. ἰυκο γ. 17 ᾿ψὸ ἰοάση [Πδῖ ἸΔΠΥ ὝΟΓΟ 

πηῖ, ῃοΐ ΟὨΪΥ ἔγοιῃ οἵδον οἰ 66 οὗ Οδ]116ς, 
υἱ ἄοπι [υ δᾶ, δηὰ βρδοῖδ!} γ 6γιιβαίθπι. 

Ηδ6 τηορηϊοη5 Ῥηδγίβεεβ δηὰ ἴθδοθεγβ οὗ (ἢ 
ἶανγ, ἴῃς ἰδί[ογ Ὀδίης αἰδο ποιϊςεὰ δῖ, 
Ματκ δισγίπου οὔ, γεῦβα 5. ΤῊΪ5 ἰ8 οἱ ἱπὶ- 
Ῥοτγίδηςθ, ἰηάϊςαιίης [86 ἴσγις ἰεδάοτβ οὗ δῃ 
δηϊδφοηϊδηη 48 γεῖ ἰδλίοηΐϊ, ΤῊ6 580 65 ΟΥ 
ἸΑΜΎΟΥΤΒ ΤΑΑῪ ᾶνε Ὀδοη 86ηΐ ἔγοπὶ [ογυ5816Πὶ 
τ [ΠΕ Βρεςῖδὶ υἱενν οὗἁ νγαϊο πίη οὐγ Ἰμοτὰ 8 
ΡῬγοοσθθάϊηρβ. ὅδ6ε ποῖδ ου οἷ. 1ϊ. 221. ΤῊΘ 
ποσὰ «ἡγαὶν δίαυαν ἰβΒ οὐρὰ ἴῃ ἴνο οὗ ἴῃς 
οἰάεσε Μ55, δθυϊ τοβῖβ οὔ ζοοά δυϊποσίγ. 

ἐδεγε «υα5 πὸ γοοη, 7 ΤὮδ ουδὲ ὑτὸ- 
ὈΔΑΟΪΥ Ταβει ες ἴῃ 115 σοΏΘΓΑΪ δίσιςίυγο δηὰ 
ΔΙΓΔΏροΙηοηῖ8 ἴΠᾶὶ οὕ ψἢϊο ἢ δὴ {ΠΠυϑἰΓαΐνο 
Βικοίοἢῃ!. ἰ8 σίνοῃ ΕΥ̓ ὙΒοπιϑοη, “1,δΔηά δηὰ 
ΒοοΟΚ, ΡΡ. 3ς8, 359. [Γ᾽ 530, ἰξ σοηϑίδιοά οὗ ἃ 
βἰηρίθ βίοσυ ψ ἴον Πδὶ τοοῦ οονογοὰ Ὑἱὶ 
ες (εἴ. Πυκο ν. 19); ΟΠ6 ἴάτρε οεπίγαὶ γοοπι 
ἀῶ 186 πτοηϊ οὗὨ 1[}18 Βοιιδε, οροπίῃφ ὑὉροῦ ἃ 

οουγί δυγτουηάεά ὮὉΥ ἃ νυδ]ϊ, ἰῃ πο ἢ νγὰ8 ἴῃς 
οηδηος ἀοοσ, ἴη ἰδς ἔγοηΐ τόοοπι, οἰθναίδά ἃ 
ἔδνι δῖἴορβ δῦονε ἴδε οουτί, νγᾶ8 οὔὐὗγ [ογὰ, 
βυσττουηάεά Ὁγ Η 5 ἀἰποῖρ]ε8 ; οἴβετιβ γῇο μδά 
ἃ τηλικοὰ ροϑβιοῃ, 8ι:.}} 25 [ἢ ἸδινγοΓΒ, τεσ 
βοαῖθα Ὡδὰσρ Ηἰτῃ : [6 ουοῦ σοιυζί νγᾶ8 σοῦ" 
Ρἰεΐοῖν [πγοηργο. ὙΠῸ σοοῦ ννᾶϑ ὑϑυ8}}} δὸ- 
οεβϑὶθ]ς ΟΥ̓ ἃ 51] οὐ ἴπε6 ουϊπίάε οἵ [86 
Βουθε, δηὰ Ἴοουϊὰ θὲ Δρργοδομβοὰ υἱἱτδουῖ 
ῥῬαβαοίης ὔγουρῃ ἴδ Τουτὶ («εἕ χίτ!. 15). 
Βίβῃορ ΔΝ ογάϑινοσι, ΟἹ γϑῦβα 4, 5478 πδῖ [ῃ6 
τοοῦ τηϊζϊ 6 τὴ6 σογνογίηρς οὗ 8ὴ ἱῃίοσίοσ 
ςοϊοηηδὰδ βιστουπάϊης [πὸ δἴγιιτι, οΟΥὁ ςουτῇ; 
δυῖ τ͵|8 ἱπιρ|165 ἃ βοιϑε οὗἁἨ ἀϊπχϑηβίοῃβ δηὰ 
Οἰδγαςῖοσ υρϑι δῖα ἴο [86 5ἰαϊίΐοῃ οὗ 8, 
Ῥεῖογ, οσ οὗ ουὐγ 1 ,οσγα 5 ἔπ} γ. [ἴ 885 δβαίῃ 
Ὀεδη διργρεβίοά (ΥΥ εἶ55) (δῖ ἴΠῸ στοοῖλ ἴῃ 
το ἢ ΟΟΥ 1 ογὰ ᾿Δυρ νγὰϑ5 ἴΠ6 ὈΡΡΟΥ σματ ΘΓ 
(ὑπερῷον), Ὀὰϊ ἴο (μἷ8 (μ6 βᾶπὶῈὲ οδ]εοϊίοη 
ΔΡΡ 168, δος ἃ σόοῦὰλ δείηρ ἴοιιηὰ ΟἿΪΥ ἴῃ 
ουβο5 οὗ σοηῃβίἀογαῦϊο 5126; ποὺ τσουϊὰ ΟἿΣ 
1,οτὰ 5 τεδομίηρ ἢ κίνθη 'ἰῃ δὴ ὈΡΡΟΣ σμάταθοΣ 
δανο Ὀεοη ποαγὰ ΌὉΥ δε παυϊεἰευάς. 

δὲ ῥγεαςβεά ἐδὲ τυογὦ τονο Ἰδώηἢ Ἐδῖδοῦ 
“Ὶὺ γὄδϑ δροδικίημ ἴδ ψοτζτὰ ὑπο {8 91,7 
[Ξ ποτά ψΠοδ 15 ζΕΏΘΓΑΙΪΥ τσεηάεγοά 
“ ργοδοβϑαά " 18 Ὠοΐϊ υδεὰ ἴη [ῃ]5 ρᾶβϑαρθ. ΤῊς 
υ96 οὗ “1ὰς ποσὰ " ἴῃ [5 Βεῆ36 8668 ἴ0 
Ὀε Ρεϊσίπο. ΟΝ τ Ῥεῖοσ ἱ, 23, 25; 11.2:; 1.1; 
δηὰ Αςἰβ χ, 16, 7. 

8. Το εἰγουπιοίδηςα] ἀεῖ4:15, οτηϊοὰ Ὁ 
δῖ, Μεαίίζμονν, ἡ ΒΙΟΙ ἅτ ρίνοη ὈὉΥ 81. Μδγ 
δηά 51. {ὺΚ6, ΒυρρΙοπιεηΐ δηά οχρ δίῃ οδοὶ 
οἴδμοσ. δῖ. {υΚ6 τηθηϊίοηβ [6 δϑοθηΐ ἴο ἢ 6 
τοοῖῦ; 851. Μασγκ ποίϊοοβ ἴῃ σοπιονδὶ οὗ [86 
σονοσίησ, ψνῖο ἢ 81, Πὺκὸ δά 5 ννὰ58 οὗ {1Π|ε8. 
ΤΠοη, αἰσρίης [Ὠχοῦ τἴ86 σοἰ ης, [ἢ ὈΘΑΓΟΙΒ 
Ἰεῖ τΠ6 ρα]! εῖ-Ὀεὰ ἀοννῃ ἰηῖο τδ6 τηϊἀά]ε οὗ 
τῆς Ἰᾶαγρε σϑῃηΓᾺ] Τούτη. 

4. οο»ξ ἐσ ὁ μπίο ῥένι, ΟΥ̓ Ὀτγίηρ ἐδὲὸ πα; 
ΠΟΥ, 50 δοίη ἴα οἀϊτίοηβ, [οἰ ον ης 85 
0504] οῃ6 8εῖ οὗ Μ55, Τὸ ΑΟΥ. [458 δρυηάληϊ 
ΔΌΓΒΟΥΙΥ. 

«υδέη ἐδ δαδ δγοζεη 2 ὠρ. 1, {τοτΑ }}γ "Βανῖην 
ἄυρ ουϊ,᾽ 35. Δη εηἴγδηςο. Βιυΐξ {Π6 ἰάϊοπῃ ἴῃ 
[86 ΑΨ. 15 ςογγοςῖ. ἘΣ ὃ 

Ρ4 
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ἀοτῃ τῆς Ὀεὰ ἩΠεΓγοὶπ τῆς δι. Κ οὗ τὴ 6 
ΡΑΪΒΥ ἰδγ. 

ς ϑήμοη ]εβϑὺ5 88 {πεῖν ἔϑιτἢ, ἢς 
8β4ὰ υπίο τῆς 5ἰοκ οἵ τῆς ραῖ5γ, ϑοη, 
ΤΥ 58:η8 δε ἐογρίνεηῃ τῆς. 

6 Βυς τοῖα σγεῖε ςεγιδίη οἵ τῆς 
80 Ὑ1 068 8:1᾿ηρ’ ἴΠοΓα, ἀπά χεδϑοηίηρ ἴῃ 
1Βεῖγ ἢθαγίβ, 

7 ΝᾺΥ ἀοιῇ 18 γεση ἴῃ βρθᾶκ 
ὈΪΔΒΡΗΘηλε8 ἡ ὄννῆο οδη ἰογρῖνε 8115 

1] 25. Ὀυις Οοά ΟὨΪΥ ὶ 

Απᾶὰ ἱπιπιεάϊαιεῖγ ψῆθη 6808 
Ρεγοεϊνεα ἴῃ 8 βρίγις ἴπδῖ ΜΕΥ 80 
τεδλδοπεά τη {πεπιβεῖνεβ, ἢς 584. α 
ὑπο τπεπι, ΝΏΥ τεᾶϑοη γε [ἢ ς8ε 
(Ὠΐηρβ ἴῃ γουγ Πεαγίβ ἡ 

9 ὙΒΕΙΠοΥ ἰ5 τ δαβίεῦ ἴο 847 ἴο 

ἐδε δε} Α εἰΐη πιαίίσοββ, οὐ Ρα]ὶοῖ, πε 
ἶατξε δηουρῆ [Ὁ ἃ πιδῃ ἴο 16 ὕροῃ. - 
Οτεοῖκ ψνογὰ δεῦτε υβοὰ ἰ5. ΡΓΟΥΙΠοἶΔΙ (Γο- 
ἰΔϊποά ἴῃ Εσθηςῇ 85 “ ρταδαῖ ᾽), ἴἴ οσσῦγβ ἴῃ 
δῖ. Μαζκ δηά 51. [οὔπ, θυΐ ησῖ οἰϑεννθοσο ἴῃ 
{86 Νὸνν Τ εϑίδιηθηΐ, 

δ. δοη, ἐδν “πη: δογζογχίεα δες. Οὐ, “981, 
ἘᾺΥ δὶπ8δ δτὸ ἤοσβίνου." δῖ, Μαίϊιον 
δηὰ δῖ. Μαυκ πᾶνὸ [6 ἰδηάοῦ ποσὰ “ οὨ]]ά " 
(8. υκὸ “δὴ; 851. Μαίβδονν 828 4]50 
“ΡῈ οὗ χοοὰ οἤθογ," ἃ τουςδίην Ἔχργο8- 
δίοη, β0ςἢἘ ἃ5 ουὐγ ᾿ογὰ τ)Ὧ8 'οηϊ ἴο ι156. 
ΎΒΕΓΕ ἰ8 ἃ 5] 15 ἢ νδγίδίίοη ἰῇ [6 ἔογηι οὗ 
χε ννογτά τεπάεγεὰ “ ὃς ἐογρίνεη," [6 σγϑδῖοσγ 
ὩυΌΟΣ οὗ Μϑ85 (ἰποϊυάϊ!ηρ βοῦθ δι ο δ 
οἴδη ἀἰθογ) πᾶνε (δς ἴδῃϑο, 82ηὴ δυῖδο- 
γιαῖϊνα ἀσοϊαγαίοη οὗ ἔογρίυθηθβθ δἰ γεδαν 
διαηϊθὰ 45 ἃ γενναγὰ οὐ γοβυ] οὗ σὰς ἢ. 
ῪΤνο ροϊηϊβ ᾶγὸ βρϑοῖδιΥ πο Το δῦϊο: (1) [ἢ 6 
5ρίγιυ4] τ ϊϊεῦ 15 ἢγβὲ σίνθη--- 5 δοοοσαάβ 
ἢ ἃ Ηεὔῦτενν τηδχίπὶ φυοϊοα ὈΥ ϑομοεϊζζεη 
(Δηὰ Κείπι, ἰϊ. 175), “Ὧο 5:οἷκ τήδῃ ἰ5 δθαϊοά 
οὗ 9 ἀἴδϑοαϑθ Ὁη11] 411 ἢ15 51η5 ἤλυθ Ὀδθη ἴοσ- 
εἰνεη Ὠἰπὶ:" (2) οὖν Ἰ,οτὰ Βογὰ ἔου ἴδε ἔγϑῖ 
[ἴχι6 κίνεβϑ, ηοΐῖ Ῥγοηῖβοϑ 845 ἃ διΐυγς γνΑῖ, [86 
τετηϊβεοίοη οὗ 5ἰη5, ψῃῖςἢ [ο (δ6 Βαριϊϑῖ Βαὰ 
δηπουηςεά, 

7. ΤΠο ρῥγόοεββ οὗ (δουρῃξ 15 σίνεη Ὁγ δ.. 
Ματκ δηά 851:.1ὺὑΚ6; 81, Μαίδον κἰδίοβ (ἢ εὶγ 
ΠςΠοῃοϊυδβίοη ἰῃ ἴνο ννοτ5, “ [815 τηδη Ὀ]Δ5ρῃθ- 
τ οί ἢ" (οὗτος, ςοηϊεπιρίυοιυ5}γ). ΑΠοῖδοῦ σοδά - 
ἴηζ, δάορίοα ΌὈΥ στο] οἀὐϊΐοτβ, Τ ἰϑομεηάοτῇ, 
Ηοτῖ δηὰ ννοβίοοίζ, 18 ὄνθη σηοσὸ ἔογοίθι!ς, 
“ ὙΝῊΥ ἀοίῖὶ [818 πιδὴ βρεθὰκ (υδὶ Ηξς 0]25- 
Ῥδοοίι," 

8,9. Το σψογάβ οὗ ΟἿΣ 1 ογὰ ἀγὸ ρίϑθη, 45 
υὑδυδὶ, νους ΔΩΥ τηοάβοκρίίοη οὗὨ 86εη8ς ὉΥ͂ 
(τὸ τ(ἰγες ϑγηορί 55, Ὀυϊ τ 1} 5! Ρῃςϊ νατδύοη 
οὔ εἐχργοβϑίου, ὑγονηρ ΟἹ [τ οης δδηά [ἢς 
ἰδ, οὗ ἀροβίοϊ!ςδὶ ἰγαάϊοη, θυῖ ἠοῖ οοῦ- 

51. ΜΑΚΚ.ΙΙ. [ν. 5--Ἰ 3. 

(δε οἷ οὗ (ες ραΐβυ, 77.) βὶπβ ὃς ἔογ- 
εἰνεη [πες ; οἵ ἴο ϑ.7» Αἴβα, ἀπὰ δῖα 
ρ τγ Ρ6Ὰ, ἀπὰ νυ 

1ο Βυῖς {παῖ γε τΔῪ ἵκπονν τπδὶ {πε 
ϑοη οὗἩ πηδῃ δίῃ ρόνγαῦ οα δι ἴο 
ἰογρῖνε βἰπ8, (ἢς 861 τὸ τῆς 5ἱοἷκ οὗὨ 
ἴῃς ρΡαΐ5γ,) | 

11 [3ΔΥ υηΐο ἴπεεα, Ατίϑε. Δηἀ τλἷζα 
ἋΡ (ὮΥ θεὰ, ἀπά ρὸ [ΠΥ ὙὙΑΥ ἰηΐο 
της Ποιιβ6. 

12 Απὰ ἱπηπιοάϊλιε!γ ἢς ἅγοϑα, ἴοοῖς 
ἪΡ ἰἢς θεὰ, ἀπὰ ννεπΐ ἔογι ἢ Ὀείογα 
(ἤδη 41}; ἰῃβοιηυσῃ τΠδλὲ {ΠΕΥ ψψεῖε 
411 δυηδζεά, δηά ρίογίβεά (ὐοά, 84γ- 
ἱπρ,; Ὗ)Ὺὲ πενεῦ δᾶ» ἰξ οἡ [ἢ ]8 
[ϑῃϊοη. 

123 Απὰ ἢε νεηῖϊ ἔστι ἀρδίη ὉῪ τῃ6 

Βγτηΐηρ ἴδ υἱενν ἐΠαῖ τ γγᾶ8 ὈΓΕΥΪΟΌΒΙΥ ὕγὸ- 
βεσυϑα ἴῃ την. 
ΤΟ ἱπηηοι δίς τοβυξ οὗ ἴῃς ἰγδηβδοίίοη 

28 ἃ ΞΕΠΟΙΑΪ ἰηογοαβα οὗ (Δ διμοὴρ ἴδ6 
Ρόορ]ο: [86 ϑοῦθο8 ᾿γετὰ 5ἰἰσηςεά, θυῖ ποῖ 
ςοηνίηςοά, δηά τηυϑὲ αν ἰοῖ [ἢ ουδὲ ἢ 
ἃ ἄδερ σδηκ]ηρ 56η56 οὗἉ ἀϊϑοοπιδίαγο. [ἡ δεῖ 
ΟΙδης 5δοτὶ οὗ [6 Κηονίοάχε δὲ “ Οοά 
Ὑγ2Ὶ8 ἰῃ (Ἦγϑὲ τεοοῃο! ἶπρ ἴδε πνου]ὰ υπίο 
Ηἰπηβ6 1 δ ΓᾺΪῪ οχρ αίη8 [πὸ πογάβ δηά δοῖβ 
οὗ οὖς Ιογτὰ. Ψοϊκημας οὔϑεσυοβ “ (ἢ γίϑὶ 
Ῥύονοβ [παὶ Ηδ 885 σὶρ τ} δυϊ ΒΟΥ ἴο ἴοτ- 
Εἶνε 5831:ὴ8 ΟΥ̓ ἴπ6 τηλγνοὶ]ουϑὶγ στοαΐ ῬΟΥΤΟΣ 
νὴ πο Ηἰ5 ποσὰ γαίϑο5 [ἢ ς “ἀ(ολα 
β'ΠΠ ΘΓ ΠΌπι ἢἰ5 Ὀεἀ οὗ β'η δηά μαΐῃ, δη ἃ δ ]68 
δἷπι ἴο ΟΔΙΤΥ ἴξ ἀἸΝΑΥ, δηὰ ἴο μὸ ἔοσί ἃ5 ἃ 
βοιιηά τηδη, ᾿ΟΥΟυΞΙΥ͂ ἀοίην σοοὰ πόγῖκβ ἴῇ 
[με ρἰδσεϑ σβετε Β6 βδά Ὀεεῦ 80 τηίϑεγαῦ]ε.» 
(θὲ ̓ε Ενδηρε θη, Ρ. 129.) 

11-17. ΤῊΕ ΟΑΙ,, ΟΕ ΓΕΥ͂Ὶ ΤῊΕ ΡΌΒΕΙΟΑΝ ; 
ΟΟΝΤΑΟΤ ὙἼΤΗ ΘΙΝΝΕΙΒ; ΤῊΗΞ ΒΕΟΟΝΌ 
ΟΥΕΕΈΝΟΕ. 

18. δὲ τυεπὶ ζογιδ ασαὶπ.] Ὑ815 ὀχργοβδίοῃ 
ἰηάϊςδῖο5 [86 δορί πηΐης οὗ ἃ βεςοῃά τη 5510 
εἰγουϊ. ΤΟ {{π|6ὸ 15 ἢοΐ ΘΧΔΟΓΤΥ ἀεϊετγηιὶ 
Ὀυξ ἰξ ννᾶβ ΡΓΟΌΔΟΪ δἷεσ [6 Ῥάβϑουεσ (ξος 
μοῖοϑ οἷ. 38, δηά ᾿ἰ. 1). Οὖὗ 1 ΟΓά ΠΔΥ πᾶνὸ 
Γοτηδιποὰ ϑοπλα πῆς δ σδρογιδυτη, ΠΟΘ 
()6 γχτοαῖ ογτονὰ οὗ βίγδηρεῖβ νουϊὰ ηροά 
ἰηϑιτυςοη, ΤὨς ἀϊγεςοη οὗ οὐγ 1 οτά δ 
ἸΟΟΓΠΟΥ͂ τγᾶβ8 ῬΓΟΌΔΟΪΥ ϑουϊννατβ δίοης [86 
868 βδοτο. Τδα πἰζῇ τοδά ἔτοπι [δδϑουβ 
ἴο Αοςο ρμαϑϑεὰ [Ὡσουσζὰ ἴθ ρμἰδῖη οὗ σεη- 
Ὠσκατοῖ, δηὰ ἴδε [0]], οΥ συδίοτη-δουϑε, σουϊάὰ 
οὗ οουγϑοὸ ὃς οὐ ἰζ: ϑοὴθ 580 [δὲ 
Ὑγ85 ὭΘΑΓ ἴδ6 δηἴγδηςο οὗ ΤΊθοΓΙδ5; ἴδε ΟΕ 
ἴηὴ Ψ ΒΙΟΝ 1,ενὶ τοί θὰ τηυδὲ πᾶν ὈΘΟΏ ΟὨδ 
οὗ οοηῃοίάεγαδὶε 5126, δίποα τρδηΥ͂ ρυ δ σδηβ 
ὙΕΤῈ Ῥσγαβεηΐ δῖ [ῆς Ὀδηαιεῖ τ ΏΙΟΝ ἢς γὰνο 
ΟἹ δι15 οοὨγεϊϑίοῃ. ἅτε, δΒονευοσ, 



ν. 14--.8.] 51. ΜΑᾺΚΚ. Π. 

16 Απάψῆεη [᾿ς 8βοθ 68 δπὰ ΡΠ δγὶ- 
8668 840» Πὶπὶ δδί υἱἢ ρυ]] δπ8 δηά 
ΒΙΠΩΘΙΒ, ΠΟΥ 8214 υηΐο [ιὶ8 αἰδοὶρ]ε8, 
Ηονν 158 1 τῆλι ἢς εαἴεϊῃ δπὰ ἀγηκείῃ 
γι ρυ]]σδἢ8 ἀπὰ δἰππεῖβ ἡ 

17 ὙΏεη εβϑὺ8 Πελγὰ ἐξ, ἢς 838ἢ 
πηΐο τηδαι, ΤΕΥ τῆδῖ ἀγα νποὶς πᾶνε 
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868 5.46: δηά 411] τῆς τυϊεϊτιιάς τα- 
βογῖϑα υπηΐο Πἰπι, ληὰ ἢς ἐδλυρῆς (Πεπὶ. 

14 “Απά 45 ἢς᾿ ραϑϑοά Ὁγ. πε βἂὺν 
9.9. .« [“ενὐΐ τῆς τοη οὗἩ ΑἹρβδευβ εβἰκείηρ; "δῖ 
ἐλεῤίαοεε ἴῃς τεςεἰρι οὗ συδίοῃι, ἀηὰ 8ἰὰ υπῖο 
τοίστε δε ἢ. ἘΌ]]ον, τς. Απὰ δε δγοβε δηὰ 

Ὧ": [ο]ονγεοά πηι. 

4Μοιι. 
9Φ. 9. 

Ις Απὰ ἰξ ολπηε ἴο ρ455 [Πιδῖ, 48 
]«βι.5 84ῖ δί πηδδῖ ἴῃ ἢΐ8 ἤου6. ΠΊΔΠΥ͂ 
ΡΟΝ] Ἰςδη5 δηὰ δἰ πη οΓ8 8δῖ 450 τορεῖποῦ 
γι [6815 δηά ἢ 8 ἀϊ8ς 1} 0168 : ἕογ ποτὰ 
ὙνΕΓΕ ΠΊΔΠΥ, ἀπά (ΠΟΥ [Ο]]ονγεά Πίηι. 

βεγίους οὐ͵ες[ἰοηβ ἰο [ἢ ς δϑοϑυπιρίίοη [δὲ {π6 
τγδηϑδσίίοη ἴοοκ ρἷδοα δὲ ΤΊδετσὶ ΤΙΘ 
ἀϊϑοὶρ᾽εβ οὗ ἴοβῃ Βαριϊϑὲ ψεσγε ργεβεπξ, ἃ υεσΥ 
ὈΠῚΙ ΚΟ της δἱ ΤΊθογίδϑ, οοηϑι ουίην (δαὶ ἴα 
νγ23 ἃ το δηςε οὗ Ηεγοὰ Δηΐραβ: ΠΟΓ γογα 
1Π6 5ἰτἰεῖοσ Ῥηδγιβθος ᾿ΠΚοὶγ ἴο ὃς {πογο, Κὖ 
θείης τοχασγάθα 825 σογο 3 ΠΣ ΠΥ υὑποΐοδη. 

αἢ} δε »ιωϊἐμάΦ.} Α Ῥοϊηΐ ποιἱςεὰ ὃγ 88 
Μαῦκ ΟὨΪΥ, ἱπηρογίδηξς 85 ἱἰ]υκίγαϊίην οὐΓ 
1, ογά δ πιοίῃοά οὗὨ ἰεδοβίηρ, τυ μι ἢ ννᾶ8 ποῖ 
ςοπῆηρά ἴο [ἴπῸ βυπαροζίιθ5 (1. 39), οΥὁ [ἢ 6 
Βουδβα, Ὀυϊ οἴξῃ κίνθη ἰῃ ἴ86 ορεῆ δἷγ; 
ἐβρϑοίδ!γ, 45 [ἃ σου ]ά 8θοῖη, Ὁ ἴῃ β5βοσγε οἵ 
τὰς ἰαϊο, νυ ϊο ἢ 15 ἰανοὶ δηά νὸ}} δάδρίθα ἔοσ 
[86 Ρυγροβε. 

14, Τη15 νεῦϑε 5 οίνθῃ υογυδιτλ ὈὉΥ ἴπς 
ἴτε ϑγποριῖ5, ὙΠ ἃ πιαγκοὰ ὄχοερἝοη. 
Ιποιοδὰ οὗἹἹ ονΐ, βοὴ οὗ Αἱρδβευβ (οπιδὰ ΌΥ 
δῖ, {0κ6)͵, ἴῃε ἢγβὲ Οοβρεὶ [45 “8 τηδη Ἷδ]εά 
Μαῖπον." ὙὍηὲ ἀουδὲ 88 ἴο ἰάΘΆ ΠΥ τγὰ8 
ἢγϑὶ γαϊϑοᾶ, δ8 ἰξ τψουϊά βθεη, ὈΥ̓͂ Οτίξεοη, ς. 
(οεἷ5. 1.113; 566 ἢοΐε θεῖον. ὍὕΤῃε Θχργοβϑίοῃ 
4“ «316, τῆς 8 ρεσυ δῦ ἴο 81. Μδῖβονβ 
Οὐοϑροεῖ, ῬτΤΟΌΔΟΙΥ ἱπρ]165 [μ4ἱ Μαιμον νγᾶβ 
ἃ 5οοοηά πδπηδ, δαυϊνα]εηΐ ργΓΟΌΔΟΪΥ ἰο ΤὮΘο» 
ἄοίιι5, οὐ ᾿εοάαδίυ5, ὁ. ε. " ξίνθη οὗ Οοά. 

Ρ 16. ἐπ δὶ. δοιασθ. ϑ8ῖ. Γκὸ ἐυσχ ππὰ 
Ι,ενὶ τηδάθ ἃ στοδῖ τεςερίίοη 

ἴῃ Πὶ5 ουβε. 581. Μαίμενν οπι5 ἴδ 6 αὐτά 
“ἢ4." γεῖ οΟἰοαΥ ἰπεϊπιαῖος (ῃς ἕδςϊ (9866 
Ῥγοίοβϑοσ ΒΙυπῖ δ τεπιατκ αυοϊοὰ οὐ Μαῖϊ. 
ἶχ. 10), ἀνε Πρ ΤΟΠΙΘΗ͂Υ οἡ ἴδε εἰτουπιϑίδηςς 
ἴλὲ ΤΊΔΠΥ Ὀυθ] λῆς δηὰ ρεΐβοῦβ οἵ δδά 
Οδδγαςῖοσ γεγο ἴπογε Ὀσουφσῃϊ ἱπίο ςοηίδεῖ 
νἱἢ οὐὐ 1 ογὰ. 81. Μαζὶ ἡοϊς65, δῖ {Π6 
οἴδοῦβ οὐ, τπδῖ οἡ {μ5 οςςδϑίοη [8 6586 ου0]}- 
(85 δηά δι πη 5 ἔο]οννεα οὐγ 1 οτὰ ἰη ρτοαΐῖ 
πυθετθ. ὟΝ εἶβ8 ϑυρροβεβ [ῃδῖ, δοσογάϊη ἴο 
δι. Μαίζον, [8εγ ΤΟ] οννοά Ηἰπὶ ίο Η!5 ονγῃ 
ἢουβο; Ἀσδυβθ, ἴπαὶ (ὃς δοςουηίβ τοΐοσ ἴο 
αἰ εγοπξ οσοδϑίοηϑ δηά ρογβοης, θοίῇῃ οι ὶοϑ 
ἀἰξγεχαγά ἴδε ῥἰδίη βἰδιοιηθηῖβ οὗ ἴδε δυδη- 
ξ6]155. 

16Θ. 2δὲ -εγἰδος αμά Ῥδαγί"ξε:. 
τἶδοοβ ἃσὸ ΠΟῪ σηροηϊ οηρὰ 

Τῆς ῬΒδ- 
[6 ἢγεὶ 

ΠΟ πεαὰ οὗ τῆς ργϑβιοίλη, δυῖ ΠΕῪ 
[δῖ δα δἰςκ: [1 οδης ποῖ ἴο ς“8]] τῆς 
γρμίθουβ, Ὀυϊ 5 Π ΠΕ Γ8 ἴο Τερεπίδηςα. 

18 “ Απά {δε αἰβς!ρ]ςε8 οὗ [μη ἀπά “ Μειι. 
οὗ τὰς Ρῃαγίβεαβ υϑεὰ ἴο ἔδεῖ : δηὰ ζιχξ ς. 3... 

Ὀπὶς : [ΠΟῪ Πδά Ῥγοῦ Δ ΌΪΥ Ὀοοη δἰγαςοϊοὰ ὉΥ 
(86 ῬΕΥΞΟΠΔΙ ΠΟΙ Ιπ685 οὗ οὖν 1 οτγά, πὰ χετα 
ἀουδι1655 ἴπΠῸ ἔτος ἴο τοιηοηϑίγαίς δραϊηβὶ δῃ 
δεῖ τϑῖοἢ ϑθεπηδα ἴο [Βδπ ἱποοηβίδίοηξ ὙΠ 
βιιςοἢ ἃ Τπαγδοῖοσ. Αμοίδεγ σγοδάϊην, “τῆς 
ἜΠΟΣ ΕΣ οὐδ ἐπέ ρου τμδῖ ἰ5, ἴῃ 6 ὀβεει ρα 
τῦο Ὀεϊοῦ ἴο (δαί , ἰ6 δάορίεἀ 
Τικοδβοηάογέ, δηὰ δοοορίοα ΟΥ̓ ἰδλῖς δα ἴοῦβ 
δηά {Γδηβίαίοιβ, ΜοΟ]ε δ δηὰ αν άϑοη. 
ΝΒ. ὙΤδὶβ μ88 {πῸ δι ΠΟΥ ΠΥ οὗ ἔουν οὗ (᾿ς 
οἰάεδι Μ55, οης (Ὀ) θεΐηρ δὴ ἱπάθρεπάςηϊ 
νυ η655, Δηά οὗ οηος οἷά γνεγβίοῃ, [6 Οορίς, 
ποῖ, δοννουθσ, ἰῇ ἴ86 ρῥγίπίοὰ εὐϊομβ. [{ 
ΠΟΓΙΔΙΏΪΥ αἰνεβ ἃ ςοσσοοῖ Υἱον οὗ ἴδ6 εἰτ- 
ουμχηϑίδηοοϑ. 

αὐτὸ ρῥεδεαηπ. αμά εἰππογ..} ΟΥ̓, 8ἃ5 5οῃις 
τοδλὰ, “ἢ [Π6 βἴπποῦβ δηὰ ρυ δὶ οδη. ̓  δηὰ 
δῖ [ῃς πὰ οὗ ἴδε γεσϑὲ “ννἢ ἘΠ Ὲ ΡΟ δ] Ἰοαπα 
δῃὰ [ἢ βἰηηοῖβ." ΟΥγ], ον δβ δῆσον ἰουςδ δ 8 
[δ6 σγοδῖ ροϊηΐ, σοηΐδοῖ ψ 1 δἰ ΠΕΙΒ. 

17. 1 ἐα»ιὸ ποῖ, ἢ ΟΥ “1 ολπηα Ὠοΐ ἴο 
(111 τὶ ιΐζθουβ τηθῃ, Ὀυϊ 5ἰππειβ." “Τὸ το- 
Ρεηΐδηος " 15 οτἱ δὰ ἴῃ δῖα οτἰςΔ] οα ΟΠ. 
[ἴ ΠΙΑΥ δανα Ὀδδ ἰηϑεγίεά ΠῸμπι 81. {ὺΚ6. 

ΤΩο βοοοηά οἴληςες, Ιἰκὸ ἰς ἤγοι, νουϊὰ 
δεεῖῃ ἴο παν ὕδθη πιο 80 85 ἴο βίΐδηςς, ἰξ ποῖ 
ἴο 5λίϊδίη, ἴπ6 οδ)θςίογβ. 

18-22. ΤῊΕ ΟΥΈΕΒΤΙΟΝ ΟΕ ΕΑΒΤΙΝΟ, ΟΙΨΙΝΟ 
ΟΟΟΑΒΙΟΝ ΤῸ ΤῊΕ ΤῊΙΕΡ ΟΕΕΈΝΟΕ, 

18. 126 ἀεῥίεε... 1 Ἀδίδον, “89 
ἃἱεδοΐὶ 105 οὗὐὁ 2085 δηὰ ἐ8ὸ Ῥμδχγὲδϑθϑϑ 
ὝΟΣΟ ἔδείϊ πᾳ." ΤΠ ΡΠ Ασίθθοβ δηά (ἢς ε19- 
οἶρ 658 οὗ [οἢη ψετὸ [δοίην ἂδἱ [ἢς πιο ἰὴ 40.65- 
ὕσοῃ, ποῖ ἱπΠΡΓΟΌΔΌ]Υ οἡ ἴῆ6 54π|6 ΟΔΥ 85 παῖ 
οὐ ΜΒῖο ἢ Μαίῖῃεν μάνε ἴῃς ἔδασαεῖ, ΨΝῊΥ {ΠΕΥ 
ὙΕΓῈ ἴΒοη ἔββιϊηρ 15 ἃ τηδῖίοσ οὗ ᾿οπ]οοΐυγο. 
ζομη ἴῃῆε Βαρίϑι ττῶβ τῇοη ἰπ ρῥηβοῃ οἵ 
ΔΟΒτΒ; Ὀὰῖ ἴπ6 τιοηϊτίοη οὗ ἴδε ῬΠατγί- 

8665 ἱΠ1Ρ 1168 τπδὶ ἰ{ τγᾶβ ἢοΐ οὐ ἢὶβ δοοοιηῖ 
(δὶ (ὃς ἔδλοϊ ννὰβ θη οὐδογνθά : ΠΟΙ οὐ 
(Πς οἴδενγ δηὰ ἴ5 ἴὶ δὲ 411] ργοῦδθϊε (δδὲ ἱξ 
ΜΒ ἃ Ρυδὶὶς λϑί-ἀαγ, ψἢϊοῖ δοίης ἸΟΚΑΙ 
πουά ποῖ βᾶνεὲ Ὀεε πορίεοϊοὰ ΟΥ̓ [δ6 



51. ΜΑΞΚΚ. ΤΠ. [ν. 1τ9--22.᾿ 

ἔτοσι ἴδηι, πὰ [ἤδη 58}4]} {ΠῈγ ἔδει 
ἴῃ τῆοθε ἀδλγϑ. 

21 Νὸο πηδῃ 4Ϊ30 βεψείῃ ἃ ρίεος οὗ 
ἐπονν οἷο οἡ πη οἱά ραγπιεηῖ: εἶβε ἐῶν, σαν 
(ἢ πεν ρίεςς τηδὲ ]1εἀ ἰξ ὑρ τΑΚοῖὴ τυῦνκρής. 
ΑΥΤΑΥ ἴτοπὶ πῃ οἱά, δηά τῆς τεπῖ 18 σ 

214 

(ΠΟΥ σοῃλα ἂπά 5840 υπῖο ἢίηχ, ΤΥ 
ἀο τῆς ἀἰϊδεῖρ᾽ε85 οἵ Ϊοῆπ δηά οὗ ἰῆς 
ῬΠαγίβεεβ ἔδϑῖ, δυΐς (ὮῪ ἀϊδοὶρ᾽εβ ἔδβϑι 
ποῖὲ 

19 Απὰ 7εϑβιι8 βαἰά υἱπίο ἴῃςπι, ὕλη 
τῆς ἙσΠΠ]άτεη οὗ [ῃς ΓΙ ΘΟ ΔΠθεΓ ἔλϑ, 
ψ ΠΣ τῆς ὉΠ ερτοσηι ἰ8 ἢ τῆεπιὶ 
88 ἰοῃρ; 88 ἘΣ ἐτγὲ τῆς Ὀγιἀερτοοπὶ 
νι τπεπιὶ, ΤΠΕΥ σδηποῖ ἔ25ϊ. 

20 Βυῖ τῇς ἀδγβ ψ1}}}] σοπια, ἤεη 
τῆς θυ ἀερτοοπὶ 5Π4}} 6 ἴΆκθπ ΔυΑΥ 

ετολὶ ΤᾶσἢΟΓ: [ἴ 56 6Π|8 τήογο γοδᾶῦϊς [δὲ 
[6 Ὀδησυσί ννᾶ8 ρίνθῃ οὔ οὔθ οὗ [6 ἴνο 
ΨΘΟΚΙΥ Ἔα δὺς οὐδογυθὰ ὉΥ [86 Ῥμδλγίϑθας 
866 81, Γκὸ χΥ!, 12), θυ ποῖ εηοϊηεα ΟΥ̓ 
6 ἶαν: [15 πηοδεῖβ 41} (86 Ροϊπῖβ, [86 ἀδγ, 

(Πς ἔγεαυεηΐ ξαϑίίηρ, δηὰ ἴδε ἐχροσιυϊδιίοῃ. 
Τῆς ἌςοπιδίηδίἝοη οὗ [οἢη᾽5 ἀϊδεὶρ᾽ε8 στ 

[Π6 ῬΠαγίϑοοβ 15 Πο]ά ἴο Ἰηάϊςαῖδ ἃ σγεαῖ δηὰ 
ἀορίοσγαθὶθ οἤδηρο, τς Βαρίίϑε μανίης ἱποὺ]- 
οαἴοα υἱζοτγὶγ ἀϊδεγθοης ῥσχίης! 0165 ἔγοτη ἴἤοϑο 
οἔξίδε πλεγε ᾿ς κα! ϑῖ8. Κ εἶπ (νοὶ. ἰϊ. ρρ. 36ς5-6) 
[25 τοπιδγκα ἡ σί ἀἰεηζίοη 848 σοπΊηρ ἔσγοσῃ 
δυς ἢ ἃ νυτςοΓ; ἢ6 δβυρροσίβ [μδ΄ ἴπογ6 ννᾶϑ 
ῬΓΟΌΔΟΙΥ ἃ πιονοιηθηΐ οὗ ᾿ϑδίουϑυ οἡ ἴδ6 ρατί 
οὗ [ο η5 ἀἰδεὶρ]οβ ; με {τεαῖβ ἢ 7058 οοη-“- 
(οπιρί οὈ]εοΙοἢ8 τηδὰθ ἃραίηβί ἴῃ6 ἢ βίοτος δ] 
ΤΠαγαςῖεῦ οὗ ἴδ ἰγδηβαοίίοη; δηά ΕΥ τὸ- 
ςορπῖϑεβ [86 ἀορί(ἢ δηά ἔοσζοε οὗ ουὐῦ [οτὰ 8 
"Ὸ 

40. «δα δε αξεη σαυα οι ἐδ Α 
Ῥαϊηΐυϊ, νἱοϊθηξ βϑνοσδηοθ 5 [ἢ}5 ᾿πεἰπιδίθα, 
Τοίογτιπς δὲ οὔσο ἴο ψνῇῆδῖ δα Ὀδθη ἄοῃθ ἴο 
Ὧ» Βαρι(ἰσῖ, δηά ἴο νυνὴιδῖ ανναιδὰ οὐγ [ογὰ 

ἰπιϑ6}  δηὰ Ηἰ5 ἀϊδεῖρῖο5. Νὸ φυδσϑθοῃ 
18 γδβθά 45 ἴο ἴπ6 βεηυηθη655 οὗ ἴμ656 νγοσ 5 
--δὴ ἱπιροτίδηϊ ροι!ῃηῖΐ, βίηςς ΠΟΥ σοπίγανθῃα 
ΒΟΠῚΘ 5ἴΓΟΠΡ Δ5ΞΕΓΓΟΠ5 85 ἴο ἴδε στδάμλὶ δηὰ 
ἰαῖϊθ ᾿ηἀϊοαοηϑβ οὗ ἴπΠ6 επά οὗ οἷν [οτὰ δ 
ΓσΑΓΘΟΥ : ἴΠε86 ψψογάβ ΤοΓῈ βρόκθη ἴῃ [86 ὙΘΓΥ͂ 
τηϊάϑί οὗ Ηἰ5 δαῦὶγ {υπιρῆβ. ὍὨι5, ἴοο, δἷς 
ἀδαῖι ννᾶ5 ἢγεὶ ἀἰβιϊηςγ ἰογείοϊἁ ἱπηπι6- 
(ἰδίου αδὔοσρ ἴθ6 φίοσυ οὗ ἴς Ττσδηβῆσυ- 
ταϊϊοη, 

ἐπ 1δοῖε 44γ5.}0 Οτ, “ἐπ ἐμδὲ ἄδυ;" ποῖ 
ἐ ἴῃ τἢοϑε ἐ4γ5,} ἃ τοδάϊηρ ἀεγίνοα Ποπὶ 51. 
[ὑκ6θ. ἼΤΒῈ οσοπεοιυζοῆος οὗ ἱπάοροηάοηϊς 
Μ55 δοσὲ ἰ5 φοπο]υβίνε 85 ἴο ἴ86 σοδάϊηζ. 

ΔΙ, Νὸ »"ιαπθ αο.1 ΤῊς οἰάοδὲ Μ5 οπιῖζ 
"ἰ.0ο." Τα ΒΟ] 6 ράβϑ8αϑὲ ΤΏΔΥ 6 τεπάεγοὰ 
ΤΟΤΕ ΟΟΥΤΟΟΥ (ἢ 1.5, “ΤῸ δὴ ΒΟῪ δ ἃ Ῥδῖοι 
οὗ υπάγοδδοὰἂ δβίυ ὁπ δῃ ο]ὰ κιασιοδΐ, 
ΟἾΒΟΥἾ 80 [89 Χ11} 1} α Ρ (οΥ [6 σοπιρ εἴς - 
Ὠ688) 8 |κ08 ὕγοτι ἐἰζ--- 9 ὩΘῊῪ ΣΟΙ, 89 οἱ] ἃ 
--οᾶ δ ψουδοσθηξ δ μδὰθ." ΤὮς ραίοἢ 
᾿οη5,518 οὗ ἃ ρίεςς οὗ πον υηάγοβϑοα τηδίοσίαὶ, 
τουζῇ δηά διίγοηρ, Ὑὶοἢ ΒΟ] 8 2581, τ ἢ]16 δὲ 

(Π6 Ιοαϑῖ τεῆς [ἢ οἹά οἷοῖ!ι ρῖνϑϑ τνἂγΥ. Ν ἐν 

πηλάε ᾿ΟΓΒΕ. 
22 Απὰ πο τιδη ριίεῖῃ πεν ψῖης 

ἱπῖο οἷά δοιῖεβ : εἶδε τῆς πον ννἱπα 
ἀοιὴ δυγεῖ τῆς ὈοίΈ|ε8. ἀπά τἢς νυἱης 18 
8Ρ1}1ςἀ, Δηὰ τε ὈοιΈ}ε5 τν}}} Ὀς πιατγοά : 

π-ΌὔῬΟοοὈ.Ὀοῥ0υ 

ἐδὲ Μ)[ἐη 5 πιοδηΐ [6 ραῖςἢ [56], τ 
ΕΠ ἘΠ: ΟΥ ἀείοςϊ ἰηὴ ἴδ6 οἰοῖ, [Ιἴ 
18 δβοιῃηείϊπηεβ ὀχρίδίηθαἃ ἴο πιθᾶῃ ἰδὲ [86 
Ῥαϊοῖ ψοιϊὰ δἰγείοι, δηὰ ἴῃ ἴοασ {86 οἱά 
αοἰοῖἢ ; πιοσα ργοῦδοὶυ τ σου] βησιηῖ τυ μοι] 
ὀχροβθὰ ἴο (6 5, δηὰ ἴδυ5 δῖ οὔςς Ἵοᾶυβὲ 
ἃ τοηξ. [ἔ 115 ἰαϑὲ υἱὸν Ὀ6 οοϊτοςῖ, νὰ 
πάτα ἃ ἢδν Ροϊηΐ σοπποοίίηρ ἴΠ6 ἔσο 1Π105- 
ἰγδίοηβ : ἴ86 ραΐςβ βρο]8 [ἢε σαγιηθπίὶ ὉΥ 
ΒΒτϊηκίηρ, [ἢ6 πον ψψης Ὀυγεῖβ ἴδ6 5κίηβ ὉΥ͂ 
ϑυ  ν ; ἴπι|5 πεν συπίομηβ (2]] δῃοτί οὗ [6 
οἷά, οΥΓ ξὸ οηδ ἴποπι, ἴῃ οἰ ςᾶ96, 
Ὑ ΒΘἢ ὈΠ9ΘΑΘΟΠΔΟΪΥ ἰηιγοάιοςρά, οδιιϑίηρ τεηῖϑ, 
ΒΟ ιἰϑηηβ, δηὰ :ηῆιοϊίης ϑβεγῖοιιβ ἀδπιᾶρο. Α 
ΥΟΓΥ͂ 5: Πρ τοηάογίην 15 ργοροβθὰ ΕΥ̓͂ Ρσο" 
ἔεβϑοσς ἱροοῖ, (οἱοββίδηβ, Ρ. 325: “ΤῊῈς 
ςοι ρ]οΐθηθϑβ [268 ΔΥΤΑΥ ΠῸΠπὶ ἴπ6 ψαιτηθηΐῖ, 
(δ6 πεν ζοπιρείθη 635 οὗ ἴῃς οἹὰ ρατγτηεηῖ.᾽ 

ϑοπὶθ αἰ εγθηούβ οὗ ἱπίεγργοϊδιιοη ἰηάϊςαϊς 
ἱπιροτγίεςϊ δρργθοϊδίίοη οὗ οἱὖγ 1 σα 85 πεῖ ῃοὰ 
ἴῃ ἰοδοδίηρ : Ηδς ρᾶϑϑθὸβ δ οὔςς ἔοπι ἴδε 
ΤΏΘΓΟ Οὐοῦ Τσοδϑίοη ἴο ἱπηοῦ ῬγηΟΡ] 65 οὗ 
πηΐνοῦϑαὶ ἱπηροστῖ. ἊΝ Βαῖ ἴδε Ῥμδγίβοοβ πιῖσῃς 
ἄἀο ἰ8 σοτῃραγδίνοειυ υπἰπιροσίδπί ; δυῖ 186. 
1801 Ρ}65---51}}} [ἐνν8----το ἱδυρῃϊ οἡ [6 οη6 
βαπὰ ψδὶ 18 ἴπ6 ἴππ6ὸ ὑσγίηοὶρὶθ οὗὨ ἔδϑίην,. 
νΥΒΙ οἷ 15 ἴῃ 1156} τί ρῃς δηά πδίυγαὶ, δὸ ὩΣ δ8 
ἴ ἰΒ ἃ ξοπυΐηθ Ὄχργοβϑίοη οὗἉ τί, 88 ἴῸΓΣ δίῃ, 
ἔον 1085 οὗ Ὠὶνίηθ αύάσθ, οὐ Βεη ἰἴ ἰ5 υϑεὰ 
ἴου τῆς βυδ᾽]υγαϊίοη οὗ ραβϑίοῃβ δηϊδβοη ϑὲς 
ἴο {π6 ϑρίγίξ " ου ἴδε οἴποσ μδηά, [ΠΟΥ ἰοάγη 
ταὶ (6 ἢγϑὲ ὑνοσὶς 15. αἰνναγβξ [μδῖ οὐ ᾿ηἴ ΓΔ] 
τοπονδίίοῃ, ποῖ οὗ ουϊινατὰά ἔοστα : νυνἱἢ ἃ ἢδνν 
Ὠδίυγα ΠΕΡ ΒΔ 118 ν}}}} σοπῖε ὨδίΓΑΙΥ ; Ὧἢ 
δἰτοτηρί ἴο δηϊὶοὶραῖα ν11}} Ὀυϊ ολιι56 ἀϊδίυΓ- 
Ὀάποο δηά ἐδηλαρθ. 

42. οἱά δοί(1.,.ὺ ΟΥ εἰκὶπα. (866 ηοΐς οὔ 
81, Μαίδονν.) Ὅδε οεἶδιιϑὲ πΊΔΥ 6 τεηδογοά, 
δοςοσαάϊηρς ἴο (6 δεβῖ Μϑ55, "οῦΒοΣ ὙἘΠ20 ἐδ 
αψηθ θυγχοῖα [89 δικὲμδ, διὰ [80 ὙΠ 
Ῥοτίθμο5 διὰ {80 διὶη 5." Ὑπὸ σψογὰβ 
γνΙοἢ ἕο ον ἀὔὸ οπὐϊτοὰ ὈΥ Τἰβοδεηάοτί, 
δηά εὐθῃ ὈὉΥ ΜοΟΙ]εἸΐδη, ἀπά ἀγὲ βυρροθοὰ ἴο 
86 ἰάκοὴ ἥἴοπὶ (6 οἴποῦ Ενδηρε  ἰϑί8; δυῖ 

ᾶτο Τουηὰ ἰη [Π6 γτοδῖ τηδίογυ οὗ Μ58 
δηά δηςίοηί νογβίοηβ. 866 δοσγίνθηογ, " [ηἰγοΐ, 
ἴο ατῖϊ. Ν. Το ἢ. 418, ποῖε :. 



Ζ Μαι:. 
12. 

. 3918." 

ν. 2 3:--.«8.] 

Ὀυϊ πενν ψίης πιυδὲ θς ρΡυϊ ἱπῖο ΠΕ] 
δοι]ς8. 

22 ΖΑπὰ ἰξ οδπὶς ἴο ρ488, (δὶ ἢς 
γνεηΐ (τοι τ(ἢς σοογῃ δε]48. οἡ [δε 
ΒΑ θδῖῃ ἀδγ ; πὰ ἢἰ8 αἰδοῖ ρ᾽εβ θερδῃ, 
48 ἴΠπεῪ ψεπῖ, ἴο ρῥίιοκΚ τς ελγθ οὗ 
οογῃ. 

24 Απά τῆς ῬΠαγίβεεβ 8414 ιηῖο 
᾿ΐπ|,), ΒεἢοΪἀ, ΨΥ ἀο {ΠΟΥ οηἡ ἴδε 
ϑθαῖῃ ἀδλὺ τῆλῖ νγῃϊοἢ 15 ποῖ ἰανν- 
μι 

2ς Απά ἢς 8κ]ά υπἴο ἔδεπι, Ηνε 
γε πενεγῦ γεδά νγῆδί [αν ὰ αἸ4, ννπεη 

51. ΜΑΞΚΚ, 1. 

ἢς δά πεεά, δηὰ νγᾶβ 24η Πιηρτεά, ἢς, 
δηἀ {πεγ (Πδὶ τγεγε τσιτἢ ἢ πὶ 

26 Ηον ἢς νεηῖϊ ἰπῖο ἴπε οι ΟΓἹὨ 
(οά ἱῃ τῆς ἀδγ8 οὗ ΑὈίδίμαγ τῆς πὶρῇ 
ΡΓεβῖ, δηὰ αἱά δὲ τῆε βῃενγυγοδα, 
ἢ ἢ ἰ8 ποῖ ἰαννίι! ἴο δδῖ δι ἔογ τῃε 
ΡΓεβῖϑ, δηὰ ρᾶνε 4Ϊ]50 ἴο ἴπεπὶ τῆς ἢ 
ψεῖς τ ἢ ἢϊπ 

27 Απά δε βαἰά υπίο δεπι, ΤῊΣ 
ΒΔΌΡΔΙἢ γγὰβ τηδάβς ἴογ πιᾶῃ, δἀπα ποῖ 

᾿ς χηδῃ ἔἴογ ἴα βλθθαῖιῇ : 
,8 Ὑπειείοσγε τῆς ϑοη οὗ τηδῃ ἰ8 

Τ,ογὰ αἷϑο οὗ ἴῃς βαδῦδι. 

241-28. ΕΟΌΒΤΗ ΟΡΕΕΝΟΕ; ΟΗΑΒΟΕ ΟΥ 
ΘΑΒΒΑΤΗΞΒΕΒΕΑΚΙΧΟ. 

43. “μά ἐξ εανιο ἰο βα... 81. Μαγὶκ ρῖνεβ 
ΠΟΙ πὸ ἰηάἀϊςδίίοη οὗ ἃ ςοπηεοίίοη 1 [86 
ῬΓεοδαϊηρ ἰγαηβδοίίου ἢ θυΐ 85 ἴ8ε Ὀδαπαιεῖ 
νγ85 ξίνεῃ οὐ ἃ ὑγεε Κ- ἀΔῪ --- Ῥογμδρ5 οἡ ΕΥΙΔΔΥ 
(866 ποῖβ οὔ ΥυἹ. 18).--- [15 ΤΩΔΥ πᾶνε οσσυχτοά 
οὐ ἴδε ζο]Ἰονίης ἀδγ. 

ἐδαὶ δὲ «τυεπὶ ἐῤγρμσδ.ἢ ΟΥ “1τ1Ἀιδὲ Ξο 
δὲ υ»δῪοεδοὶπρβ δου ΓΒΣΟΌΘΕ [89 ΘΟΣΥῚ 

Το τηοδηΐϊης 56επ|5 ἴο ὃς (μδΔί ΗΘ 
ψ͵ὰ8 βοίηρ [σγουρὰ 4 ἤεϊἃ ΌὈΥ ἃ ῥα δἱοῃξ- 
δἰ δ [86 ΠΟΥΉ, ΠΟΥ ἴῃ ξ1}}} δδσγ. 

ΟἹ {δε ἀνόψρὰ ἄαγ. ΤῊΝ 8 "τ οὗ τὶς 
ἴη [6 νν ΒΙΓ ἢ τηδγῖκ ἃ ἀϊσεηςϊ 

ἐπα τὐτίαϊῃ ρόαι οἱ ὕπις. ΤΙ οογῃ ἴῃ ἴΠδὲ 
ἀἰδισίςϊ 15 τίρε 'ἰπ ΜΑΥ, σε ὙποπΊίθοη 
(1 Δηὰ δηὰ Βοοῖκ ᾽ οὐϑεγνθὰ Ρεορῖς ἰυς χης 
δηᾶ τυδθίης ἐᾶγ5 οὗ νυνῃοδῖ. δα ϑαῦδδι 15 
οΔἰϊθὰ Ὁγ δι. κὸ “δε βεοοηά-βγει," δὴ 
Ἔχργοβδίοη ὙΔΙοΝ τηοϑὲ ῬΓΟΌΔΟΪΥ ταθδη5 ἐπς 
ἢγϑῖ ϑαῦθδίδ ἰη τἢ 6 Ξεσοηά τηοηῖι, [γ87, υ ΒΓ ἢ 
ἴῃ Α.Ὁ. 30 θεξδη ἰὴ Μᾶγ. 

δεραη, Ζ, 1δὲῦ «υεπ: 1, “ θερδὴ ἴο 
᾿ ὭΔΚ6 ΨΥ, ΡΙυοΚίηρ τὰς οᾶγβ." ὍΒὸ ππεδη- 

ἴηρ, 88 ΤΟΣΤΊΘΤΙΥ δοςερίεά, πνου]ά θὲ {πδῖ τῆς 
Πλιϑοῖρῖεβ θοζαῃ, 85 ἰῇεΥ ᾿νεηΐ οη, ἴο ρῥίυςκ 
[86 οἂγβ οὔ Ἴοσζῃ, δεὶηρ ΠΌΏΡΤΥ, 85 81. Μαῖ- 
ἴμεν 84γ9, δῃὰ 45 δῖ. [ὺ1κὸ 6115 ι.5, τυ θδίης 
{Π6πὶ ἴῃ ΟΥ̓ΩΘΣ ἴο οἶοαΓ [πὶ οὗ υ5κ5. ΤΉΪ5 
ΟΠ δοςοιιπῖβ ἴοσ [δα δβρεςῖδὶ οἴδγρε οὗ {86 
ῬΒασίβοαϑ ΠΙΟὮ οὐγ 1 ογὰ πιοεῖβ βρες ΠΟ ΔΙ Υ 

ἰη ΗΙ8 δηϑίνεσ, σεξεστίηρ δχοϊυβίνοὶυ ἴο [δ ς 
86 οὗ οοά. Αποίμοῦ νἱενν οὗ [6 τηρδηηρ 
18 ἀϊδουβθοοὰ ἱῃ ἴἢ6 Νοῖδ δὲ ἴδ επὰ οὗ {16 
ἙοΒαρίον. 

24. “πῶ δὲ ῬΡβαγίε.ἢ ὍὨ15 ἰ5 ἴἢε Βγδὶ 
Βοίϊςε οὗ οἴεξηςς ἴακοη ὈΥ̓ ἴῃς ῬΒΑτίβθα8 δ ἃ 
ὈγΘΔΟΙ ἴῃ ΤΠΕΙ͂Γ 5δο- δ] ] θὰ “ βοάρο ἢ οὗ ἴδε Ἰανν, 
ἑἐ. 6. τι ε58 14 ἀοντὴ ἴο ὑγενθηΐ δηογοδοβι 68 
ρου ἴἴ (866 Ριγκε Αδοῖδ, ὃ 1); ἰξ 15 1π|- 
Ρογίδηϊ, βϑβεννίης ἴδε ταϊπυΐεηεβα οὗ {με συ]εβ 
1Ππ6η ἰδιὰ ἄοντι ἴοσ ἴπ6 οὐδβεινδηος οὗ {πὸ 
ϑαῦῦαῖῃ. ε οννὲ ἴο ῬΠδσίβαϊς Βοσρυ]οβὶ 
{86 ἤχει αἰϑθουΞδίοη οὗὨ [πε ῥτϊηςὶρὶο οὗ ϑαῦθαῖ 
οὐϑοσυδῆςοβθ, δηά [86 ἀφοϊδίοη (πδῖ '᾿νμαῖ 15 
ποοάδι] 15 ρεγτ 55:0 ]6. ' 

47. ΤΡὲ “αὐδαϊδ, (5.7 ὙὨ5 στοαῖ βαυϊηρ, 
Ῥγεβοσυεά Ὀγ 8(. Μασγὶκ αἰοῆς, 5εῖβ ἕοσίῃ νο 
Ροϊηΐβ, ΘαΌΔ ἴο δῈὲ ὕογης ἴῃ τηϊηά:-- 
ι. ΤΠ ϑαῦθαῖῃ νγᾶβ πηδάθ ἔῸΣ τηδη ; ἴΐ τηυβῖ 
(Ὠογείοσε δὲ ναϊυθὰ δηὰ ιιϑοὰ 45 ἃ γνἱῆ, ἃ 
Ρἰεάρε οὔ ἴμε Ὁ ̓ νίπε ξοοάηεββ, Ὀγηρίπρ νΧΒ 
1ἴ ργοβοηΐ γεβί, δῃηά δὴ δηἰὶεἰραϊΐοῃ οἵ οἰεγῃδὶ 
Ρεᾶςθ. 2. Μδὴ ἰ5 ποῖ ἴο ὃε βδογίβοεὰ ἴο 
"; ννϑδὶ 15 ποϑάξι] τηυβὲ θῈ ἀοπθ. Εὐυπίδοῦ 
ΔΡΡΙΙςαἰο8Β γν7}}} θῈὲ ἀγα οὐΐϊ ΟΥ̓ οἴδβοτγ 
οδν}]5 : Βογὸ ἴῃς διηάατχηοηίδὶ ῥχϊηςὶρὶς 19 Ἰαϊά 
ἄονῃ Οὔοε ἴῸγ 411 ἴῃ 1ῃς Ὀερίππίηρ οἵ ἴδε 
ΠΟ ΓΟΥΕΙΞΥ͂, ὉνὨϊο ἢ τυοηΐ οἢ 1η ΟΔ]1|εα δηὰ 
]εγυκαίοπι Ε}} 11 ἰϑϑυιοά ἴῃ 4 ςοπηρίεῖα τιρ- 
ἴυγε. 

48. Το δὐϊδουγ οὗ Ο γῖϑί 8 [λυ ἀϑϑοσίοα 
οὐεῦ [86 ψ8ΟΪ6 ΤΕΓΟΙΊΟΠΪΔΪ ἰδνν, πὶ ἢ οὐ]- 
ταϊηδίος ἴῃ ἴῃς ϑδῦθ δ. 

ΑΡΘΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤῈΘΒ οὔ νεῦϑεβ 1Ἱ, 14, 23. 

1, ΜεΟΙε δὴ δηά Ὦγ. αν άϑοη δυὸ “πο 
6 νυᾶϑ επΐογει,"» [Ο]ονίηρ δοπιὸ δῖος οσγὶ εἰς] 
εὐϊοηβ, οὐ ἴδε δυϊοῦ ῦ οὗ ἴἴγος υπηοὶδὶ 
Μϑ5, 8 Β 1, (Ὁ [5 τὴ]ν ἀουδιῆι!, μανίπρς καὶ 
δεῖογο ἠκούσθη, διὰ ἰη 8 1, αἴΐη ἰγδηαϊδιίοη 

“Ἰηίγαν 5. ΤΏ Τσοηῃδίσις0ἢ 50 ὑγοβοηϊοὰ 
8 ὩΩΡΤΑΙ ΓΔΕ], ἃ ροϊηΐ ποῖ οοτηίηρς οὐΐ ἴῃ 
186 Επς ἰ88; {Π|8. ΠΛΑΥ͂ οΐ ΒΌΡΡΙΥ ἃ σοῃοΐυ- 
εἶν φυϊηθηΐ δραϊπϑδὲ {16 σεδάϊηρ  θὰῖ (Π6 
τλδδηΐηρ 8 ἰε88 βυυ Δὺ]ς ἴο (Ὠ6 οοηίοχί, 

Φ1Ὁ 



2ςιό 

Τἰροδεηάδοτί 5 στοὺς ἴῃ φυοϊϊηρ ἴ!ε Οορᾷς 
858 δυρρογίίηρ [δὶ8 γεδϊηρ ; 1 25, “" διὰ ἢς 
{1} αρϑιη.ἢ 

14. Τἰϑοδβοηάοσέ αυοίε5 Οτίξεη, ἰοπι. ἱ. Ρ. 
176, 45 τείειτίηρς ἴο [15 ραβϑθᾶρο; ἃ ΠΊΟΤΕ 
ἱ  τοΐσγοηοο, μονευοσ, 15 ἔουπὰ ἰη 
τοαι, ἰἰϊ. 18, ΒΟΙΟ 966 [86 Βεοποαϊςίης ποῖϑρ. 
ΟτΥψοηβ οὐεςϊ νγᾶβ8 ἴο σεΐξυϊε (οἰδυα (ννο 
Βροκε οὗ τῆς δροϑβϑίΐεβ 485 Ἴοῃηπιοη ἔθ] ον, 
Ῥυ ]ςπ5, ὅζς.), ἀπά Με ὙΕΙ͂ ὈπΕΔΙΓῚΥ ἀεπιε8 
ἴπαξ [,δυἱ, οὐ 1,οῦ68, [6 Ὀυθ]ςαη, ννᾶ8 δῇ 
ἃρΟΒΕ]ε : ἃ βίδίεπιεηϊ ἴῃ τϊοδ Π6 ͵ἰ5. ἱποοῦ- 
δ'δίοης ἢ πἰπηβοῖξ 8ῖηςς ἴῃ [πε ᾿Ἰηἰγοάδυςοη 
ἴο Ἀοπιδηβ, ἴοπι. ἷν. Ρ. 46ο, ἰἰα Δ8ϑογῖβ [ἢ6 
ΤΠ ΈΠΥ οὗ [μονὶ ἢ 81. Μαῖμον ; δηά δρδίη 
οἵ :5 ἢ Τμδάάξιυι ἂδηά [υἀ 25, 
“4υοπὶ Μαίδεαυβ 1 οὈῦξυτη, εἰ Μάδτγειιβ 
Τιλάάκξυπι αἰχί, υς85 [υἀδπὶ ΔΟΟδὶ 
βοτίρεϑι:. ὙΤς [υδηβὶλθοη οὗ [μος ἰΔϑῖ 6 
5 ὉΥ Ἀυβρυ, ἀηά ἰπ βυςἢ ἃ πιδϊζεσ οδῃ 
ἀερεπάεςά υροη. 

28. ΜΔΩΥ ἰδΐς Ἴοοπητηξηϊδίογθ, ἱῃοϊυἀϊπς 
Βιβδῆορ ννογάβνοσγι δηὰ Μο(]ο! πη, ΜΕγοΣ 
αἰκὶ ΗἩοἰιζΖηιδηη, ἄξτοα ἰῃ δάορίϊης ἃ Ὑεῖγ 
ἀϊβογοηξ ἰηϊογρτείδείοα, υἱζ., ἴπδὲ ἴπ6 ἀϊ9-» 
εἰρ 9 ετε πηδικην ἃ ΜΑΥ Τὰγουρ [Π6 σοΓη- 
βο]ἀ5. ὉῪ ῬΌΚΤΩΣ (Π6 οἂΐ8 οὗ οογξ. ΤῊ 
τεϑίβ οὔ τηοληΐηρ δἰἰδομεὰ ἴο ὁδὸν ποι- 
εἶν, ἩΓΙΟΝ ἴῃ οἰδλοοὶς Οτεοῖκ που] Β6 “ἴο 
ταῦκε ἃ ὙΓΑΥ," Ὠοΐ 5 ΠΙΡΙΥ “ἴο ξὸ οἡ." Βυῖ 
8:. Μασκ ἀἄοεβ ἢοΐ ντιῖο οἰλβδεῖς Οτεοκ, δηὰ 
ΠΟΙῈ ΡΓΟΌΔΟΙΥ δάορίβ ἃ 1.δη ἰάϊοαι, 80 

ΓΗΑΡΤῈᾺΚ 11. 

1: Οἀνιέ ἀεαλείλ ἐδ τοὐλεγεί λακά, 1Ὸὸ ανπαὶ 
“4 οἷδε ἐνΡΉ δὲς 11 γεδμξείδ͵ ἐᾷς τ|:- 
εἴραν “βέγεζ: τ ἐλοοσείά ἀὲς ἐποεΐυε ἀροφέζεε; 
22 εοκυΐπεείά ἦε ὀέασρλφεγ 97. ἐασηρ᾽ ομέ 

51. ΜΑΚΚ. 1Π1. 

᾿] ἔου οσυγείῖνοϑ οὗ Πἰ ἢ σμαγδοῖοσ, 

ν. τ᾿. 

δεαυεηϊ ἰπ 158 Οοβρεὶ 88 ἴο ὃς ἃ τεοογηϊθοὶ 
σδλγδοϊογιϑᾶς, ὁδὸν ποιεῖν δοίην ΕΧΑΟΙΥ 
οαυϊναϊοηΐ ἴο “22 ἥαεεγε," υϑοὰ Ποτὸ ἰη [ῃς 
οἷά [τΔ]ϊς, (οά. νόγοοὶ]. εγοῦια μᾶ5 “ ρτο- 
τοῦ," Εογ (15 ἰάϊοπι ἴδογα 15, τῃογθουογ, 
[δε δυϊβουῖ οὗ ἴδε ΠΧΧ τη [υἀ. χνί!. 8, 
ποιῆσαι ὁδὸν αὐτοῦ, “ ἴο Ῥυγβυς ἢ᾽5 ἰΟΌΓΙΟΥ.᾽" 
τ πλυϑὶ Αἰϑὸ θῈ οὐϑεγυθαὰ ἰδ ἔδεσε 15 ροοά 
ΔυϊΒ ΟΥ Υ ἴογ (δὲ τοδάϊηρ ὁδοποιεῖν, “ς«. ΒΟΗ 

Ῥαββίης 
οὔ ἴο [δ 5686, [5 ἰ ἴο Ὀς δυρροϑθεὰ [μδι (ἂς 
ΤΠ ἰδοῖρῖοθ νου! χὸ ουἔξ οἵ ἐπεὶ ὙΦΥ (ον ἱὶ 
8. ποῖ 580 (αὶ οὐΥ [ογὰ πρός Ηἰδ 
ὙΑΥ ἴῃ ὑδν ἜΜΓΠΕ) τὴ δ ὐυα στ! ες βοσίουβ 
ἴγεβραββ, ὙΓὩ]Οἢ ΟἹ ΔΩΥ͂ ἀΔΥ Μοῦ Ἰεχαὶ! 
ῬΟΌΜΑΟΕ δηά 85 πῆρδι νοῦ  ποοὰ πὸ ες 
ἜΤΈΏΓΘ ἴο ἴπε ϑαδδδίϊοδὶ ἶδνν, δὶς τνλ8 
Θχο] υϑἰνεὶγ οοησεγοὰ ἩΠῸ δςῖβ δὶ οἵδε 
τηε5 ἰεζαὶ! ἡ Νὸο ρ]θᾶ οὗ Ὠθοδβϑδὶιγ ςου]ὰ ὃς 
υγχοῦ, οΥ, 1 υγχοά, δοςερίεα ; ὯΟΥ ἰ5 1ὲ 8ι}- 
ξεϑιεά ΟΥ̓ Οὐ [οὐ ἶΒ δῆϑνγοῦ. Αγαίη, δὶ 
ΠοΟπΩΘΟΏΟΩ 5 {βεγὸ Ὀεϊννεεη Ρἱυςκίην (ἢς 
6115 οὗ ἙςΟΓ δηά πηλκίηρ ἃ ραϊῆναγ Ηδὰ 
{ΠῸῈΥ Ὀεεη τορτεβοηϊοὰ 85 ἰτοδάϊηρ ἄόνγῃ τ 6 
δία ῖκα ἴπῸ οαϑὲ τοιὰ πᾶν ὕδόη ἀἰβογοηῖ, 
δηά ψνουϊὰ ἢανα οἰ δὰ ῸΣ ἃ ΥΈΎῪ αἰβεγοηὶ 
ΔΏΒΨΟΥ ἔγοπι οὐγ [ογὰ. Ὅς οεηςς ρίνοη 
τυ 85 οὐ ΘΠ Π6 ργεραγαϊίζοη οὗ ἔοοὰ ου 186 
ϑδῦδαιῃ. ὅ8:, Μαϊίίμενν δηὰ δῖ. κὸ κὶνς 
[86 οχρίδηδίίοη, σις δῖ. Μασγὶκ δϑϑυπηδδ 
ἃ8 53εἰ -ουὐάφηϊ: [Π6 ξΟΓΠΊΟΓ βίδίθβ ἴῃ τηοῖίνο, 
“ὁ [ο οδ ;" [δα Ἰαϊζίοεῦ ἀδβοσῖθοα ἴδ ἃς, “τὰθ- 
νἱης νὰ τηοὶν Βδηά 5," [λ|5 Ὀεΐηρ τεξαγάθα 25 
ἃ ϑβρθοίῆς νἱἹοϊδίίοη οὗ ἰγδαϊ οη δ] ἰδυν. 

αἷευΐζε ὃν Βεεϊκεδμό: 31 ακά «ἀειυείά τοἦο γε 
Δὲ; ὁγοέλφν, εἰσί, αμαά νιοίλέ᾽. 

Ἂ-: ἅμα επίεγοά δραίη ἰηῖο (ἢ 4 Μαΐι, 
ϑΥΠΑΡΌρΡαΣ ; Δηἀ {πεῖς νγὰ8 ἃ “ἢ 

Ὠλλη ἴδοτο ννῆϊοἢ πδά ἃ νυϊτπεγοά ἢδηά. 

ΟΗΑΡ. 111..--1.-6. ΤῊΕ ΕἸΕΤΗ ΟΥΓΡΕΝΟΕ; 
Α ΒΕΟΟΝῸ ΟΑΒ8ΒΕ ΟΡ" ΗΕΑΙΙΝῈ ΟΝ ΤΗΕΞ 
ΘΑΒΒΑΤΗ. 

ΤἬ18 δοςίοη 15 οἰοβοὶυ σοπηοοῖϊεὰ ψῖτἢ [86 
Ρεεςοάϊηχ ; ἰξ ςοτηρίεἴε8 {με Βγϑὶ ϑεῦῖεβ οὗ 
ςΟὨἤ!ςοῖ5, ἰογηχϊπαϊίης τυῖτ ἃ ἔοσγιλδὶ τοβοὶ- 
του οὗ ἴῃς ῬΠδγίθοοβ, ἰπ οοτηδἰηδίίοη ψῖτἢ 
ἴδε Ηοτγοάϊΐδησ, ἴο Ὀτπς δδουῖ ἰ(ῃς ἀοϑισυςςοη 
οὗ ἴδε ϑανίουγ. 

1. “πὰ δὲ ἐπίεγεά ἀσαί".] ΤῊΪ5 ἴοοῖκ ρίδος 
οὔ 8 ἰαἴογ οςςδβίοῃ, δυΐ ἷγ ἴῃ ἴῃ 5γπᾶ- 
οὔῦς δἵ [πὸ βϑᾶπι6 ρίδος οἡ ἴῃς πεχί δαῦθδῖῃ. 

δῖ, Μαῖίδβονν [88 “ἱπίο ἐδείν 5βγπάροζυς," 
εὐ ΠΕ τοίογτίηρ ἴο ἴῃς ῬΒλσίβοθβ, το μδὰ 
Ὀοεη οβεοηάοα Ὁγ [86 δεῖ ᾽υὲ πλιταίϊο, Τα 
ξεοϊϊηρς οὗ βιβριςίοη ἀεδογ θεά ἴῃ ἴπε ἠοχῖ 
ὕοΓ96 ἅγα ἴΠ18 ὨλίΌΓΣΑΙ δοοουπίοα ἴογ; ἴῃ 

ἔλεϊ πιϊδουΐ (Παὶ ηοϊίοα νγὸ σου ϑοδγοοὶγ 
υηδογβίδηἀ ὙὮΥ {ΒΕΥ 8βουϊὰ δὲ ναϊοδίηνς 
Ηΐπὶ δὲ [ἰδὲ βϑρϑοΐδὶ {ἰπι6, βίηῃςς Ης ννγᾶ8 ἴῃ 
[6 μδϑῖξ οὐὁἨ ἁ ργεδομβίηρ ψεθκγ. Οπη ἴδε 
ΟἿ σβεγε 1815 ἰγληβδοίίοη ὈγΟ ΔΟΪΥ οο- 
οὐγτοὰ 966 ηοῖο οἢ νυν. 7. [αν μοϊά59 (μδὲ 
1Π6 ονθηίς γοϊαϊοά ἴῃ ἰοδη ν. ἴοοκ ρίδος Ἰυὲ 
Ὀεΐοσε (18 οσσυστοῆςσο. Τ 8 5 ἀουδίϊ, ἃ 
τλοσα ργοῦδυὶα της ἴογ ἴθοβα εὐεηΐβ Ὀεϊηρ. 
δεοίοσγο οὐγ [1 οσάδβ σεϊυσῃ ἴο Οδρογηδλυτῃ 
(οἰ. ἰϊ. 1); δαῖ ἰπ εἰἴμοῦ 56 ἴπεσε ἰ5 γεᾶβοῃ 
ἴο δεϊϊενε (μδὲ [πε βίδίε οὗ ἐξεϊϊης ἀπιοης ἴ8ςε 
ἀοπιϊηδηΐ ἴῃ Ϊεγυδϑαίεπι οοϊηοἀοἀ στὰ 
(δὲ οἵ [δὲ ϑεγίθεβ δηὰ Ῥμδγίϑεοβ ἰπ ΟΔ}1|6ὁς 
δὰ ἰξ 15 ποῖ πιργοῦδῦϊο [δὶ [6 ῬΒΑγίθο 5 
Βοσὰ τηρηϊοηδα τνοσα υἱϑίϊουβ ἔγοπι [ετυβαίοτι, 
οοτηίηρ ἀονγῃ, ἴξ ΤΏΔΥῪ ὃς, ἕο πε βρεςῖδὶ ρῃγ- 
Ροϑβε οὗ νναϊοϊίηρ οὖσ μογὰ 5 ργοοδεάϊηρα, 



νυ. 2-- 5. 

Δ Απὰ {ΠΥ νναίομοά ἢΐη), Βεῖθ 
ἢς νοι ά ἢελὶ πίη οἡ ἴπε βαῦρδιῃ 
ὦδγ ; [παῖ {Π6Ὺ πιῖρῆς δοσυθε ἈΠ. 

Απα ἢε 534. υπίο ἴῃς πλδη Ὡς ἢ 
Πλά {Πς νιἱτπογεά ἢδηά, διδληὰ ἐόσίῇῃ. 

4 Απά δε 84:ἢ ιτπίο {πεπ, [5 ἰΐ 

ἐδε ὑπαβοξι.ἢ ΎΠε ἀγίοϊο 15 οὐ ἰθὰ ἴῃ 
ἴνο Μ55 υδυλιγ [ο]ονεά ΕΥ̓͂ Τιϑοδβοηάοτῇ, 
θυ [ἴ τεβίβ οὔ ξοοὰ διιίδογγ. ὍΤὨδ οπηβδίοη 
ταὶ ἱπρὶγ (μα Δηοῖδον Ρἷδος νν85 ϑρόκβϑῃ οἔ. 

«υἱδεγεά.) Τῆς Α. Ψ. Βα5 ἴδε βῶπιὲ ποσὰ 
Βοῖο, διὰ 1 81, Μαίζβον ; δυΐϊ (Ποσὸ 15. ἃ 
Θ᾿ ἰγδϊ αἰδεγοησθ ἰῇ [δε οΥἱρίηδὶ: δὲ. Μαγκ 
[45 ἃ τνοσγὰ τυὺϑῖςἢ Π]62η8 “ ἀτοα υὑρ,᾿ ηοΐ ἃ 
σοηροηϊίαϊ οΥ ογζαηὶς ἀείεςϊ, Ὀυὲ [86 γόβυὶϊ 
οὗ ἀϊθοῖθθ. 81. Μδίίπεν 845 ἃ ττογάὰ Ὑ Ὡς ἢ 
ΤΉ 68ῃ5 “ ἀγγ," ὙὨὶρἢ ἰ5 φυϊς οοπδίϑίοηϊ τ 1(ἢ 
δῖ. Μαγκ᾿ 5 δοοουηῖ, ᾿πουρὰ ηοΐ δὸ ἀοβηϊίο. 
51. {0 6, Βονσονοῦ, ἀζτοοβ τ Π δι, Μαίμοενν, ἃ 
Ῥοΐϊηξ ποϊςθδῦϊα 88 δὴ ὀχοθρίίοη ἴο Βίββορ 
ΜαγϑΒβ γι] δοςερίοα ΌὈΥ Ῥχοῖοβϑοσς Ὗν εβίοοι 
([πιτοά.᾽ Ρ. 194). [ὦ Ὀοῖδ ἴμοδὲ Ενδηρο ἰϑίβ 
ἴδς ποσὰ δίδη 5, οἱ δι δ γ, αἱ [6 εηὰ οὗ 
[86 εἶδιιϑθ. ϑυςῇ τηϊηυΐο ἀπε ηςἰοη5 ὅγὰ οὗ 
δοῖιε ππροχίδησε 88 δοδγίηρ Ὁροὴ ἴδε δίγὶἊ 
δῃά τηυϊυδὶ τεϊδιίοηβ οὗ ἰἢς Ενδηρο σίβ. δῖ. 
Μάαγκ, 45 υδι8], σἤοοβϑοϑ [8:6 τῇοσο σδρῆὶς 
νογά; δῖ, Γὺκ6 ἀραῖη, (δουσὰ οοπίεπί ἴο 
ποίϊςε {πε ἴδςΐ οὗ πε ἀσγηςβθ, οὔϑεσνεβ ἢ 
Ηἷβ υδυδὶ ΔοσυΓΔΟΥ 88 ἃ δοὴ ἴδαΐ ἰξ νγὰϑ 
[86 τίσις Βαηά νυϑῖο τὰς δἤεοίεά, 

Ὡ. “πά4 4εν «υαἱερεά δὲ» Τῆς ποσὰ 
“ἰ γγαῖοδοά ἢ ἰ8 βοδσγοεῖὶγ βίγοης οῃουδῇ ; [δ6 
οτχῖπδὶ ἀδηοίεϑ ἰοδίουβ, Ῥεύνεσβε, ὑποδηθιὰ 
οὐβοσνυδίίοῃ: [86 νυδϊοδίηρ οὗὁὨ οὔς δἰγοδαῦ 
μοϑῦϊο. ΤὮἢθ ψογὰ οζουγβ Ὀυΐϊ 5εἸάομῃ, δηά 
ΟἿΪΥ ἴῃ ρῥϑϑϑᾶρεβ ΠΟΤΕ Ῥόγνεῦβα ἱπίθηςοη [5 
ἰηάδιοδίο. (1μυκὸ νἱ. 7, χῖν. τ; Αςΐβ ἰχ. 24; 
ΟΔ]. ἰν. το; 566 450 [κ6 χΥ]!, 20.) 

«υδεΐδεν δὲ «υομδά δεα “ΤΊΠΟΥ διλά Δἰγοδ αν 
ἃ ὑγοοῦ ἴμδὲ Ης ρει Η5 ἀϊ5ςο: [65 ἴο 
Ῥτέραγο ἴοοά οἡ ἴδε ϑδρῦδί, θυϊ ττεῦα ἀνγᾶγα 
(υδὲ [η6 ρ]εα οὗ πεοςβϑιῦ σνουϊὰ ὈῈ ᾿ΘρΑ}γ 
δά τη 55: 016, δηά, τηογθονοσ, (Πδὶ ἰῃδὶ νγὰ5 ποῖ 
Η8 οὐ δεῖ. [ἢ δα μεδὶο οἡ ἴῃς ϑδαῦθδίῃ 
ΟΑΔΥ ἴδεν τνουϊὰ πᾶνε 4 οἰδᾶσγοσ Ἵδδ6, βδἰποα 
τηράϊς8] (τεδίσηςηϊ οὐ ἴπῸ ϑαθῦδῃ! τγᾶ8 ηοΐ 
δ οννοὰ βοτυρυϊουβ ϑαυδαίασίδηβς, βανθ ἴῃ 
στο] δηὰ υγροηΐ αἰδοῖ οἵ ἀΐϑεοδϑθ. ἍΝ ΌσΚ, 
45 ῬγοΒΙθ6ὦ ὑπάογ Ραΐῃ οὗ ἀεδίμ Ὁγ ἴδε ἰδιν 
(8εε Εχοά. χχχὶ. 131-17), τνὰβ δαὶ ἴο ἱηοϊυάδ 
ΘΥΕΙΥ δεῖ ποῖ δϑοϊ υϊεῖ νυ ὨΘΟΘΒΒΑΓΥ͂, ΟοΥ Τοῦ» 
ποοιοὰ ὙΠῸ} Ὠιϊνίηθ οσβρ. Αοοογάϊηρ ἴο 
81. Μαιμεν, {βεῈῪ ρυὶ τς αυοϑοη ἴο ΗΪπὶ 
ἀἰγεςιγ δηὰ ΟΡΘΩΪ (566 ποῖς ἐμ ἠος.}; Ὀυῖ 
8.. Μαγκ᾿β δοοουηῖ, ἔοἸ ονγεὰ Ὁγ 8.. [ἀ0Κε, 15 
ῬΣΟΌΔΟΪΥ πιοσὰ οχλςῖ. δι. Μαξμβον, 88 υιϑιδὶ, 
ἤχοβ αἰζοπίίοη Ἔἐχο υΒΙ γΕἾ Υ ὑροη (δς αιυσδίίοη 
ταὶ ἢ τυᾶδ ἔπε ἴο ὃ6 50{|6α, 

51. ΜΑΞΚΚ. ΠῚ. 

ἰαλυννία! το ἀο ροοά οπ ἔδε βαρυδιῃ 
ἄλγϑ8, οἵ ἴο ὅο εν]] ἡ ἴο βᾶνε [Ἰδ, οἵ ἴο 
ΚΗΙ ἡ Βυὲ τπεγ Πεϊά τμεὶγ ρεᾶςα. 

ς Απά ψἤεη ἢε Πδά ἰοοϊκεα τουηά 
δῦουϊ οἡ {μεπὶ ννἢ δηρογ, θεΐηρ κι οΣ 
σϊενεα ἔογ τε ᾿"μαγάμεϑθ οὐ τῆ δὶγ ὀρώνάνρεν. 

8. διαμά ζογὶ δ. 1,1ἴ, Κ᾿ Ασῖϑο ἰηἴο [86 πιά 51: 
[6 πιδὴ ννᾶϑ 5 (Ἐν ἰη ἷ5 ῥίδος 845 ἃ λει. Γ 
οὗ ἴῃε οοηρτεφαίοηῃ, δπὰ ἰ5 ὈΙΔάδη ἴο 5βἰδηά 
ὉΡ δηὰ οοπιο ἔοσγιχασγά ἰηΐο ἴδ 6 ὀρε! 5ρᾶοβ ἴῃ 
ἔτοηΐ οὗ [πε βρεβῖογ; ἴΠΟΓῸ 4}} υνου]ά 966 ἈΪΠ). 
δῖ. Μασκ δηά δ8[, {ῤ0κὸ οπξ [6 ἀγρυμηδηῖ 
δ ὙΙΟἢ Οὖγ [οσγὰ ργουθβ ἴΠ 6 ἰῃσΟΠ 5, 5ῖ ΠΟΥ 

ἢ]5 Ορροῃθηΐβ. 866 ΜδίιΒ. χὶϊ. 10--12. 

4. “κά δὲ «αἰϊδ.}] ΝΕ [λ6 τλδῃ 15 βἰδη - 
ἴῃς Ὀοίοσε πθπὶ, 50 (παῖ 411 οου]ά 566 [Ὡς 
ΜΠ Πεγοὰ παηά, Οὐν 1 ογὰ Ρυΐϊς ἴπΠῸ αυεϑίοπ, 
ν δὶς ἢ 81. Μαίδμον οὐβ ΒοΓο, θυΐϊ ἴο ΒΟ 
ἢ6 ΓΕΙΕΙΒ ἰῃ γεβο 12, Ης ρυΐΞ ἰΐξ ἴῃ ἃ ἔοστη 
ὙΒΊΟΒ, 85 ἴα ῬΏΔΥβοοβ τποηηβοῖνοβ ἔοϊς, δἀ- 
τηϊεἀ Ὀυΐϊ οὗ οηθ δῆβνγοσ. [{ πὸ οεἴδιιβε “ ἰ5 
ἴῖ Ἰανγα! (ΟΣ Ῥειτη 58: 86) ἴο ἀο ροοὰ οἡ (π6 
ΘΑὈὈ ΔΙ -ἀδγ8 }᾽ Ξἰοοὰ δἱοης, ἰξ ταῖσδ Ὀὲ τηεῖ 
ὈΥ ἴδ τΤΕΡΙΥ,--Νο, ποῖ {1 σδπηοῖ Ὀ6 ἀοηθ 
ψῖδουϊ Ὀγοαἰκίηρ ἃ ροϑβίτἶνε ἴδνν : Ὀυ1 ὈΥ δά ἀ- 
ἱηρ ἴῃς διϊογηδίίνα “οὔ ἴο ἐὁ ΕΥ̓], οὐΓ 
Ι οτὰ γανὸ πο ῖθοσ ἀϊσγοςὔοη ἴο [ἢεὶγ [που ρ (5. 
1 15 φυεϑθοποά νυῆδί ἰ5 Ποῦ πγοᾶπί ΞρθΟ ΙΔ ΝΥ 
ὉΥ ἀοιηρ ΕΥ]]. [ἴ ΠΊΔΥ τηθδη ἴμδί ἴο ἰθᾶνε ἃ 
ΤΏΔη ἴῃ ἃ κἰδῖο οὗ βυβεσγίηρ, ἔγοτι νῃϊς ἢ ἃ ογὰ 
ταὶ ὃϊ ἀο νοσ πὶ, νου δ6 δῃ 6ν]}]} δςῖ; οὗ 
οὺγ 1, ογὰ τηϊσηῖ δά ἀγοβ5 6 ῬΠΔΓΙΘ6 65 85 σοῦ- 
βοίουϑ οὗ Δλῃ ΟΥἹ] ἰηΐεηϊ, “ΙΓ 15 {ΓῸ}Ὺ Ἰδυσῖι] 
ἴο ἀο 4 Ὀοηοῆορηξΐξ δςοῖ, οΥ ἴο 566κ ἴῃς συΐῃ οὗ 
Ὠτὰ τγἢο ἀοεϑ 1) ΕἸ ΘΓ ἰη[εΓΡργοϊ δου ΠΊΔΥ 
6 πιδόθ ἴο 5] {86 [Ο]Ἰονσίης οἶδιι86: “ἴο 
βᾳνὸ 1" ὉΠ “8 500], δυΐϊ ἰη [6 86ῆ56 
οἵ δηΐπιᾶ, ἴῃς Ἰἰνηρ ῬυποῖΡ] 6) ΤΑΥ͂ ἈΡΡΙΥ ἴο 
[86 τεβίοσδΕοη οὗ Εἰν πη ΘΏΘΓΡΥ, ψὨΙςἢ στψουϊὰ 
δ οπος δ6λ] [6 ψι ποτε Πἰπιὸ ; δηά “ἴο Κ|}} 
ταὶς τηδδὴ ἴο εάν ἴδ6 αυϊοκοηίηρ ψοσκ 
ὑπάοπο ; δυΐ [86 τπηϑδηΐῃ ς᾽ ΒΘΘΠΒ δὶ ΟΠς6 ΤΟΤΕ 
ὨδίυΣΑΙ δηά τόσο ἔοσοϊῦ]6 45 σείεστίηρ ἴο [86 
βοογεῖ ἰηϊεπέοη οὗ ἴῃς ῬΠΑτί5665, πὶ ἢ, 1 ποῖ 

ἀεονεϊοροά, νγᾶβ ἴῃ βρίσι τηυγζάργουβ, ἔοῦ 
“4ἢ6 ψῖιο παίει ᾿ἰ5 ὈΓΟΙΒΟΓ ἰ5 ἃ πιυγάογογ," 
Οδίπτ Κο ἴῃ ϑρί γι, (ΠΟΥ ἰκὸ (δίῃ ἔς [δὲ τὸ- 
θυκςε, Ὀυϊ ψετε ποῖ οσοττεςοϊοά ΌΥ ἰξ, 

δ. «υδεὲπ δὲ δαά ]οοξεά γοωπά.}] ΤᾺ 5 (ταϊξ, 
ὍΠῚ ομαγαςίογίβες οὗ δῖ. Μαγκ, ψῆο υ868 
186 5ᾶπ|6ὸ ψογὰ οἷἰχ {{π|68, 5 οπριιοὰ ὉΥ ϑῖ. 
Μαΐβεν,, Ὀυῖΐ δἀορίεἀ ΌΥ δί. ἴὺκ6. ΤῊΣ 
ΔΏΡΕΓ οἰ ϊοϊ οὐ ὉΥ ἴθ6 530}}]}]εἢ 5ἰθποθ οὗἁἩ (ἢ6 
ῬΠαγίθοοβ ννῶθ Ὀϊεπάοαά τ σοτῃηραϑδιοηδῖθ 
ετὶεῖ (συλλνπούμενος). 

ῥαγάπμε..Ἷἢ 1(1ἴ, “' “4115 117, ποῖ Ῥγεςίβεϊγ 
οδάυγαογ, Ὀυΐ τῆς ἀν} η658 ΟΓ δραίῃυ, ἴδ ἴῃ - 
Β6Ώ5, ΠΥ το φοοά ἱπιργοϑϑίομβ Ὑΐ ἢ, 1 ποῖ 

Φι7 



4218. 

Πεολγίβ, ἢς ϑδ (ἢ τπηΐο τἴἢε πλη, δίγείς ἢ 
ἔοσι ἢ πε παπὰ. Απὰ ἢε 5ιγεϊςπεὰ 
ἐϊ ουξι: Ὧηὰ 8 ἢαπάὰ νγδβ τεβίογεὰ 
γνἤο]ς 48 τε οἴδογ. 

6 Απά ἢς Ρῃδτγίβοοβ νεηΐ ἔογίῃ, 
Δη 8ιγλρηςγαΥ ἴοοκ σοιη5οὶ νἱτἢ 

ςοττοοϊοα, οηϑ ἴῃ ἰοίδ] ἀοδλίηοςθ. ΤΉ Ϊβ εἶδυϑο 
5 Ῥοσυϊδν ἴο 8ι. Μασκ. 

δὲς δαπά «υαΖς γειογοά. 866 ποῖα δὲ οπὰ 
οὗ ομδρίοσγ. 

«ὐδοίε “1 δὲ οἱδενσ ἢ ΤὍΤἤεθε ψογὰβ ψεγα 
ἷγ ᾿πϑευίοἀ πεσε οπὶ δῖ. Μαίμον 8 

Οοθρεὶ. ὙΠΕΥ͂ ἀγὲ οπϊτεὰ ἰη Μδ5 οὗ ἀ!Ἔ 
ἔεγεηΐ ΧΟΟΘΏ5ΙΟΏ85 (53ς. δὲ Α Β (, ἄς.). 

Θ. “γαϊρ δίευαν ἐοοῖ εοωπεοὶ «υἱ δε Ἡσγο- 
ἀϊαηπ:.}] Α τοοϑβῖ ἱπιρογίδῃϊ οσἹβὶβ ἰῇ οἿνἹὗῦ 1 τὰ δ 
Πἰδίογ. Τῆς Ῥμδγίϑθος δηϊὶοὶραῖς ἴῃς Πηδὶ 
Ἰυάρτηεπε οὗ ἴδε δδημοάσι: {ΠΕῈΥ “᾿οη- 
ἀεπιηοὰ Ηἰπὶ ἴο Ὀὲ ΡΊ ΠΥ οὗ ἀθάσῃ," (ἢ. 
Χχῖν. 64. [π ἴβοϊ {ΠπεῈῪ μαδὰ ἴτνο δϊεγηδῦνοβ: 
Εἰμοῦ ἴο δοςορὶ Ηἰἴ8 ἰθδοδίηρ, ογ ἴο δοϊ]ὰ 
Ητὰ ᾿Δ 016 ἴο ἴπ6Ὸ ῬΕΠΔΙΥ ἔογ δαρθδ ῃ-Ὀτελῖ- 
ἷῃγ. ὙΒΕῪ ἰεᾶνα ἴπ6 συπδροσὺθ μανίην ΠΥ 
τοαλὰθ ὕρ ἰδβεὶσγ τη, γεῖ ἔδεϊπρ {Ποπηϑεῖνο5 
Ῥονγευίοβθ: 20 {πἸῚὈυΠ8] ψουἹὰ πᾶνε ΡΓῸ"- 
πουπορὰ (Π6 ϑοηΐεπος ᾿ς (ΠΟΥ ἀεοιτοά; 
(06 δολίης ννὰ5 οἰεοϊοα ποῖ ΟΥ̓ δὴ δςῖ, υῖ 
ΌΥ ἃ ψογὰ ΟἿΪΥ ; δηά ἜἌνεὴ ῃδὰ ἰῶε ννογὰ Ὀεεῃ 
ἱπιεγργείεά 88 εαυϊναϊεηῖ (0 δη δςῖ, 11 νγὰβ ἃ 
ΤΟοορηδεα ῥγησιρὶς [δῖ 4 ὑσορῃοΐ ἴῃ ολϑ63 
1κὸ 115 τυᾶϑ ποῖ Ὀοιπά ὈΥ [πε ᾿“σΕΓΕΙΏΟὨΪΔ] 
ἷλνν. ὙῊ15 15 οἰθασὶγ ϑἰδίεα ΌὈΥ ΜαϊπηοηϊάἊ5, 
“6 Ευπάδτηηοης!5 1,ογ᾽5,᾽ οἷ. ἰχ, ὃ 5-7; δηὰ 
“Ῥογίδ Μοβιίϑβ,᾽ ΡὉ. 17, εὐ, Ροζοςῖο, νῇεσγε {Π6 
Ταϊυά 5 ᾳιοίϊεά ἴο ἴδε 514πὶ| εἴἶεςῖ, Ιἱ 
νγὦ8 1ποτεΐοσε ἢ ἴο 5δουγο 411168; δηὰ 
δοίην τὴῦςῖ δΟΓΠΟΓ ἐ δὰ ΜΏΘη ΤΠΕΥ Ἰοϊποά 
1π6 αἰδοϊρ᾽ε5 οὗ [οπη, οἷ. 11. 18, [ΠΟΥ Δρρὶοὰ 
ἴο πε] Γ παῖυγαϊ ἐποπη68, ἃ ἔαςϊ τοςογάθα ὉΥ 
ΟἿ δνδηρο ϑὶ ογ. Ησοτῖε ψγὸ πᾶνε ἴῃς ἤγϑῖ 
ποῖϊςε οὗ ἔδοὸ ΗΘγοάίδης, [6 ἀνονγεὰ ραγί 588 
οὗ [ἢ βϑοι ϊαγϑῖ5 ποδάθα δηὰ σοργεβοηϊζοὰ ὈΥῪ 
Ἡετοά: οὐ ΟΥ̓ΪΏΔΙΥ Οσοδϑιοηβ ἰπε ΨΈΤΕ 
ἀϊγος! ορροβϑοὰ ἴο τ6 Ῥπμαγίϑοοβ ; ὃυΐ 4]]} 
ΤΑΪΠΟΥ αἰ εγοηςο8 νου δ6 ϑιηῖ ἴῃ ἔδεε οὗ 
ἃ ΤΘΟΙΏΠΊΟΩ ἴοα τρβοϊ ἀϊηρς ϑρίγιυδὶ ἰσυϊῃ ἴῃ 
οΡροβιοη ἴο νου] π655 οὐ ἴῆς οὔθ πδηΐ, 
δηά οη ἴΠπὸ οἴδεγ ἴο σεγειηοη δὶ ἔοστηδ ἐγ. 
ΠΕΡ ΥΤΕΝ ον ἐπε δε το Εἰς ΒΕΒΩ 

Ρετοά ἴῃ ον 1, οτγά δβ ρυδὶϊς τα] ΞΈΤΥ : [}}}5 
Ἰοανο5 Ηἰἶπι ἢ} ἃ ἃ νυ Σ βρῆοτο οὗ ἰῃ- 
Βυεῆςε, ψ»Π οἰδίπια τῆοτε δυξ βου Δ νοὶ ἀ6- 
οἰδσεά, Ὀυϊ 'π ργέϑοηςς οὗ ὈΪΟΓ δηδηγο5 Ὀεπὶ 
ὉΡΟοη ἀεπίσογίης Η;π]. 
ΤῈ ἴἰπὸ νγὰ8 ΡῬΥΟΌΔΟΪΥ δοοῦ ἃδοσῦ (Π6 

ολϑὶ οὗ Ρεηΐϊεοοβί. 866 1 ενΐη, " Εδϑιὶ ϑδςσὶ, 
Ῥ. 197. 

ΤΗΕ ΤΉΙΒΌ ΒΕΟΤΙΟΝ, ἩΒΙΟΝ Ὀερί;5 Βογο, 

51. ΜΑΞΚΚ. Π|. [ν. 6---. 

τις Ηετγοάϊδη8 δρδίηϑί ἢϊπὶ, πον ΠΟΥ 
τΐρἢς ἀεβίσου Πϊπι. 
 Βυῖ [εβϑι8 νὴ πάγον Ὠϊπι56}} [ἢ 

Ηἷ5 ἀϊϑοίρὶεβ ἴο τῆς 8:4: δηά ἃ ργεᾶδῖ 
τυϊίτυαάς ἔτοπι (ὐ411|ες ΤΟ] ονν εά ἢϊπὶ, 
πὰ ἴοι [υ 258. 

οχίεης ἴο ςἷ. νἱ. 11. [ἰ νὴ κύνας, οη νυ δημ 
μδπὰ, ἃ γτοαῖ δάνδηςοε ἴῃ ἴθ ογζδῃϊβαῖοπ Ὁ 
[6 ποὶν σοπν ΠΥ, ὁπ ἴπ6 οΟἴΠπεῦ ἃ δ ΠΕΣ 
ἀδνοϊορπιεηΐ οἵ [τς τεϊδίίοηβ Ὀεϊννθθε Οὔ 
Ι,οτὰ δηὰ ἴδ ρβεορῖε. 

η. ΒιΣ ὕει; αὐ ῥάνγεαυ, ΤῊ οχ- 
ῥγεββϑίοη ἱπάϊςαδίεβ ἔοσγ [με ἤγϑί {Ππ|Ὲὸ δῃ ἱπίθη- 
ὕοη οἡ οὖν ογά β ραγτί ἴο ἀνοίϊά ῥγεγηδίιιγα 
Ὠἰπάγαποος ἴο Η!5 τη] ΤΥ. Ετοτῃ ἴῃς τογὰ 
“ὁ ο [Π6 568, 1 15 Οἰοαγ (δῖ τῆς πηγαςῖο 105 
τοϊδιθαὰ ἴοοὸῖκ ρίδος δὲ ϑοπιῈὲ αἰϊβίδησς ἱπ τΠς 
Ἰηϊογίοῦ οὗ Οδ]}166, σοΥΊΔΙΩΥῪ τπεγείοσγε ποῖ ἴῃ 
(αρογηδυπη. [{ ΠΥ ΡΟΞΘΙΌΪΥ ᾶνὸ Ὀεεη 86Ρ-» 
Ῥδογίβ, δὲ τμδὶ {πὸ ἴῃς εἰεῖ ΟΠ ἰπ ΟΔ11|6ς, 
δανίης ἰαἰεἰγ θεοη ἑοσε πο ὈὉγ Ἡετοὰ Απεραβ, 
νῆο πιδάσ ἰΐ ἢἷ5 σρίίδαὶ. ὍΒοτε ἴΠς Ηετο- 
ἀἴδηβ ψψου]ὰ οἵ οουτϑα θ6 Ὠυπηοῖουβ δηά ἴη- 
Βυσηίίαὶ, 580 ἴοο ποιϊὰ [86 ῬὨδγίϑοοβ, 5ηοδ 
οὔθ οὗ ἴδε ἔνε ϑδηβοάσίπιβ {ΠΘ ΟΧΙΒΈ Ως ἰὼ 
Ῥαϊοβῆης, πιεῖ ἰῃ παῖ ςγ-ἰῃς οἴβεῦ ἴουγ 
Μοῦ. ἰπ ογυβαίετη, Οδάδσα, Απηδίμυς, δηὰ 
]εγῖςδο. ὅες Ἀεἰδηά, ’" Ῥαϊπϑιίηδ, Ρ. τοο ἢ. 

ο δε “«α] ΤΕ 868 οὗ ΟΔ]1|δ6 πδὰ διημοης 
οἴπον δάναδηϊδροβϑ, [μδὶ οὗ 35 ὺ ςοτηπηηϊςΔοα 
ΜῈ αἰδιτςῖς ἴῃ τς ἢ πεῖ Ποὺ ῬΒΑσίσθα 5 ΠΟΥ 
Ηετοάϊδης ροβϑεϑβοὰ βρεςὶδὶ Ἰηβυθςεα. 

7 ονι Οαἰμεε ὙΤΉΪ5 ἐχργοϑβίοη ἰ5 δεϑῖ ὁχ- 
Ῥἰαἰηοὰ Ὁγ [ἰὸς ἕδςϊ [πδὲ οὖγ 1,ογά 5 ἸΟυΓΠΕΥ͂ 
δδά οχίοηεά ἔλν ἱπίο ἴῃς ᾿πίοσίοσ οὗ Οδ]1]ος. 

από ον ἐῤγρρ τιν Βεΐοσε ἴδπεβε ποσγβ 
ἴδοτο σῃουϊὰ Ὀς ἃ εοἴοῃ οἵ ἃ ζ.}} Ξῖορ. ὙΠε 
ψθο]6 οἴδυδο ΣΔΥ ὃε τεπαεγεά (μυ5, “ Αηὰ 
ἤοτα [υάᾶ, ἀπά ἴτοτὴ [ογυβδὶοπι, πὰ Τὶ 
Ι͂ἀυπηαα, δηὰ (ἔἥοσῃ ἰἢς ἀϊΞείτςῖ8) Ὀεγοπὰ 
]Ἰογάδη δηὰ δὔουῖϊ ΤΥστε δηὰ διάοῃ ἃ ρτεᾶῖ 
τουϊθτυάςο, Ποραγηρ δὶ {Ππησβ Ηδ ἀϊά, ςπιὸ 
υπῖο Ηἰπι. Ὁ πἰδίομηεηϊ οὗ 81. Μασκ ἴ5, 
παῖ ἴῃ δά ϊτίοπ ἴο ἴμοϑο το ἕο ]ονγοα οὐ 
[μοτὰ ἄομῃ (ἣς ἀϊδισοὶ πῆϊον Ηδ δά 15 
αυϊεὐ, Δ στεαῖ πιυϊθϊςυάςε ολπς ἴτοτὶ οἴδετ 
υλτιίοετβ. [ἔξ στ [δς Α. Ν. δηά ϑοῖηδ οοϊῃ"- 
τηοηίδίογβ, τὸ οοῃηδοϊοα (ἢ υεσὺ “ ἕο] ον ἢ 
νὰ (δ6 Ὡδπιο8 ψ δ ῖοῖ οοπο ἃἢἴονῦ ἢ, [86 
ἰηΐορτοπος σψουϊὰ ΡῈ {πὶ ἃ στεαῖ ἍἽοσονὰ μδὰ 
ςομῖς νἱἢ Ηΐπὶ οἡ Ηἰ5 τεϊυγηῃ ἔσο ετὰ- 
δλίοπὶ ἀδοῦ (6 Εεαϑδὶ οἵ Ῥοηϊεοοσί, ψὮΟΣ 
ἄοεβ ποῖ Ἄρρθαγ ἰο ἢν Ὀδοη πὸ οᾶ86 οἡ 
(δαῖ, οὐ ἰηάοοά Δὴγ οἵδοσ οσςδδίοη. ἊΝΔΙΟἢ- 
ΟΥΟΣ ΨΑΥ͂ νὰ ἴδκο ἰξΐ ννὰ ἤδνο ἃ ΒΟΠΣ ΟΟΥ- 
τοδογαζίοη οὗ δῖ. [οῃη᾿β δἰδϊετηθηΐβ 'ἰη Ἂοἷ. νὴ 
ὙΠ ἢ ἰπάοοά δοηθ δοοουηΐ 54{1δἔο ΟΥ ΪΥ ῸΓ 
[δες εἴ: τυϊθϊτυάεβ ταϊσηῆηΐ πδίυγα! ὑὲ 



ν. 8-14.} 

8 Απά ἔτοπι ογιυβάΐετη, δηὰ ἔτοπὶ 
Ἰάυπγαρα, ἀπὰ ,οσι Ὀεγοπὰ Τ7οτγάδῃ ; 
ἀπά {τπεγ ἀῦους Ἴγτα δηὰ δίάοη, ἃ 
δτεδῖ ταυϊετυάς, ἤδη τλ6γ Πδά Ἤρφατγα 
δε λης δτοαῖ τΠηρβ ἢς ἀἰά, σληλα ιἱπῖο 

1π2. 
9 Απά δε βραΐζς ἴο ἢ 8 ἀϊβςί ρ] 68, 

(δῖ ἃ 81:2]} 53}1Ρ 8ῃου]ά νγαῖξ οἡ ᾿ἷπὶ 
θεςσδιιβ8 οὗ τῆς πιυ!τυάς, 168 ΤΠΕΥ 
8που]ά τῆγοηρ; ἢ π|. 

ΙΟ Εογ πε πδὰ ἢβαὶβά τηδηγ ; 'π80- 
ταυσἢ τῆλὲ ΤΠ6Υ ᾿ργεβθθα ὑροῃ ἢϊηὶ 
ἴον ἴο ἴοι Ἀ1Π1, 88 ΙΠΔΠΥ͂ 48 ἢδὰ 
Ῥίαρια8, 

ἄγανη ἴο Οδ1}|ὲ6 ἔἴτοπὶ δουϊΐμεση Ῥαϊθϑίίηθ, 
Ιάυπησα, δὰ [86 Ὑσδηβ- ἰογάδηϊς ἀϊϑιγὶςῖβ, 
1 (ΠΟΥ μά νυνἱἐπεββϑθὰ οἵ βεασά οὗ ἴδε ἰγδῆϑ- 
δοϊίοπϑ ἴῃ [Θγυβαίεπι; 866 ἴοο ϑ8ῖ, ]οδῃ νἱ. 1. 

8. αὐοιΐ γε απά δ[4οη.} ΤῊ]5 15 ποϊεαά ἈὈΥ͂ 
δῖ. Μαγκ οηἷγ. [{ σοπῆττηβ ἴΠ6 δοςουηΐ 151 
ξἰνεη οὗ (Ὡς οχθης οὗ οὐγ 1 ογάδβ ἸΟΌΓΏΘΥ 
τυεδινναγά : ϑορρἤῃοσβ 15 ποῖ ὩΣ ἔτοηὶ ἴδ 
δουπάδιγ οὗ ῬΒαηϊςίδ. 
ΤΟ 5οθηο οὗ ἴδ {(τδηβαςιοηβ ποτε σεϊδίεα 

τνλϑ ὑηάοιυθίθα γ σοπῖα ρογίίζοῃ οὗ [88 αἰκίτὶ οΐ 
οὗ Οδημποβαγοεῖ, ἤθὰσ [Πς 568, ὑθῦβο 7, Οἢ 4 ἰενεὶ 
βροῖ ({υΚο νὶ. 17), δηά οἷοθε ἴο [Βο τηουηίδίη, 
γΕΙΞΕ 123, ΠΟΙ 566 οῖοσ, 

10. Σὸν δὲ ῥα ῥεαϊρ »"αη7.1] 81. Μασκ 
ἴδυ5 γἶνοβ ἴ 6 σεδϑοῃ ΨΏΥ ἴ8Ὲ Ῥγεβϑυσγο ννᾶ5 
80 στοαῖ. Τῆοθα 80 κυβετεα Ὸπὶ ΔηΥ Κιηὰ 
οὗ ἀΐδεδϑε (ἰἰς γα γ, ϑοουγραβ:; ἐν. δουῖο δπὰ 
Ῥαΐηδι] αἰίδοῖκϑ), ϑεοίηρ ταὶ Ηδς δὰ μιοαϊεά 
ΟἴΠΟΥΒ, ολὴθ οἷοδα (ΠΟ ΓΑΙ, 6}1 ἀροη Η Ἰπλ) 
τδὲ {ΠΕῪ πιϊχμξ ἰους Η πι, ον! θη ἴῃ [Πς 
Βορε [δῖ Η]5 ἰοις νουϊά 64] ἴμοπὶ (ςξ. οςἢ. 
γ. 28); 8:. 0} Κ6 88γ58 ἴῃ ἴδεϊ (πδὶ “υἱγῖυς 
ψεηΐ ουἱ οὗ Ηΐτ δηὰ Ππεαϊοὰ 4]}." 

ΤἼς ογάσορ οὗ δυνεηΐβ βεγὸ αἰ ἔο 5 ϑοιηονν δῖ 
ἴῃ 186 5Ξγπορίϊςϊ Οοϑροὶβ; Ὀυΐϊ ἰξ 15 ονϊάθηΐ 
{πὲ [6 δοςουηῖ σίνεη ὮὉγ δῖ. Μασκ '5 ἱπϊεπάδά 
ἴο ζτερατε (δς πηϊηὰ ἔογ ἴπε ς8}} οὗ ἴῃς ἔννεῖνο, 
δηαὰ (δαὶ ἰξ οοςιρίεβ 115 τ σϊ Ρίδος ἴῃ τῆ6 
ὨΔΙΓΥΔΕΪΟ. ᾿ 

11-19. ΤῊΕ ΔΡΡΟΙΝΎΜΕΝΥ ΟΕ ΤΗΒΕΎΊΜΕΙΨΕ. 

18. 4 »πουπέαπ.} Ἐ8Π0 πωουππί δὶ: (6 
ἀοδηϊῖο γι οἰς 18 υϑεὰ ΟἰΠΟΥ 85 ἀδηοϊίηρ 8 
Ὑ{6}1-Κηοτγῃ 5[ἴ6, ΟΥ̓ 5 ΠΊΡΙΥ 845 Ἂς Ἰρυ 5 ϊηρ 
ἰς ποσὶ ἴμ6 οἷἰδίῃ. Μδηγ ρἷδςεβ οὐ ἴδς ὃ8- 
Βαϊς ἰογγδςθβ νης ἢ βδυττουηὰ ἴῃς ρἰδίη οὗ 
Οδηπεοβαγεῖ, ψουϊὰ 54{|5ΐν ἴῃς σοηάϊοη5 οὗ 
(6 παιταῖϊνθ Ττϑιγαμλ ἀθβοσῖθεβ οὔθ δὲ ΠῸ 
ετεαῖ αἰδίδηςο ἔτοπιὶ Αἰη Μεάδνναγα (ὙΠ ἢ 
8 ἴδ κοβ ἴο Ὀ6 ἴπε 5ἴε οὗ (δρεγηδιπ) ΓῸ- 
πλλΥ ΚΑ ΌΪ6 8ἃ5 Τοπιπιδησίηνς ἴἢ6 ᾿Ϊδίη, ΒΕΓ 

ΟΊ ΜΑΆΒΚ. 111. 

11 Απὰ υὑποίεδη 5ρ᾽ Γῖβ, νυ ἤθη ἘΠΕΥ 
ΒΔ Πίπ|, (0}1 ἀοννῃ δεΐογε ἢϊπι, πὰ 
16} βαγίηρ, Του ἀγ τῆς ϑοη οὗ 

12 Απά δε δῖγα εἶν σπαγροα τῇ 6πὶ 
(Πλῖ ΠΟΥ 5ποιϊά ποῖ τῆλε ἢϊωλ 
Κηονη. 

13 “Απά ἢε ροείῃ ὑρ ἰηἴο ἃ πιοιη- “ Μαῖῖ 
ἰλίῃ, δηὰ οδ  ]εῖἢδ ἀπίο ἀὲρι ΠΟπὶ 
ἢἣε νψουϊά: «πὰ {με σδηὶα υπίο 
ἢϊπ|. 

14 Απά ἢς οτγάλδιηεά {εἶνε τῆλ 
ΤΠ οΥ 5ῃπου] 4 δὲ νι ἢϊπι, δηὰ τῆδλῖ ἢς 
τσ 5βεηἀ τπ6πὶ ἔοστίῃ ἴο ρῥγεδοῆ, 

ναϑὶ της 65 οἰδπάϊηρ ψουἹά δ6 δὸϊε ἴο 
Βοᾶσ Η!5 νοῖςθ. Ὑχδάϊπίοη, μονονοὺ, ἤχοϑ 
ὍΡοη Μοιυπί Ηκεαἰξίη 458 ἴα ρίδςθ, οὗ νι ῃΐο ἢ 
1} δοσουπίβ ἀγὸ ρίνεη ΟΥ̓ [ΓΆγ 16 Γ5, 

Ετοσῃ δῖ. {ὺκὸῸ Υἱ. 12 ννὸ ἰδοάσῃ, παῖ ΟἹΓ 
Τιογά νοπηΐ ὕρ ἰηΐο {86 πιοιιηϊδίη ἴῃ [86 ενθη- 
ἴηρ, Ραβϑηρ [πε πἰρῃϊ ἴῃ δαγηθϑί Ὀσάυοσ, δηὰ 
(πδὶ δῖ ἀδυῦσγοακ Ηδ ϑυπιπιοηεά }} Η 15 ἀΪ5- 
(ΙΡ]658 ἴο Ηϊπι, δηὰ ἕγοπι ἔμότ ϑεϊεςζθα ἔνγεῖνο. 

«αὐδογε δὲ «υομίά  Ἰρϑετὶ τ 8917, 51, 
Μαγὶς δ ἴνο ἊἽδπαγδοίοσιϑῖῖς ροϊηΐβΊ ΟἿΣ 
Ι,ογά «8115 ἴῆοβο νῇοιῃ Ης ἩϊΪπιϑοὶ νου ]ά--- 
ποῖος ἴῃς οἰηρἢαῖίς ἕοστη, Η18 νν1}} ννὰς (ἢς 
πηοῖνε οδι1.56---ἀὴ {ΠΟΥ σάτης ({Π ΓΑ ΙΥ, τνεπὲ 
ΔΥΤΑΥ) ἴο Ηΐπι, {Ποῖγ νν}}} σοηϑοητίηρ: [(Π6 
ΟΔ]] Η!.5, {πεῖγβ [Π6 γεβροηβίνε δςεί. 
ΤΠ6 οδοῖοο ἴθ ἴπΠῸ οδδο οὔ ἔνθ δ ἰϑδϑῖ, 

ΡΕΓὮΔρΡ58 οὗ δεύθη, δὰ Ὀθεη ῥγευ] ΟΟ5ΙΥ τηδάθσ, 
Δηἃ βου δά ἀουθι655 (ςῇ, ἱ. 18) δἰϊεηάεδά 
Ηἱπὶ οὐ Ηἰ8 ἢγϑὶ πὶ ϑϑ! ΟΏΔΙῪ οἰγοι : ΠΌΤη 
118 {{π|6 811 ἃγε ἔουηά ἰη ςσοηβίδηξ Ἔχεγοῖδα οὗ 
ΤΑἰΪπ ἴοι] διης([ο0ῃ8. 

14. δὲ ογἀαἰπεά.}]Ὼ δε νοσὰ 15 ηοΐ (Πδί 
νυ οἢ γ48 αἴογνναγάς υ5εἀ ἴο ἀδηοῖο οσγάϊηδ- 
ὕοη : 1[ἴ πιοδῃ8 ἘΈΘΕΣΥ “ἨἘδ πιδάς," νῃς ἢ 
ΙΏΔΥ Ὀδδ6 5|ΠΊΡῚΥ εαιυϊναίοηξ ἴο δρροϊπῖίθα οσ 
ἰῃβμυϊοα (566 Ηδδ. 11}. 2, δηά τ Κίηρβ χίϊ. 
6,1, ΧΧῪγ, Ὀυξ πιοῦὸ ῬΓΟΌΔΟΙΥ μᾶ8 ἴδε βρεςίδὶ 
86η56 “ οτοαλίοα,᾽ 2.4. σα] ἰηΐο οχἰβίθηςα, ποῖ 
ΤΑΘΓΕΙ͂Υ 48 ἃ Ὡσνν, θυῖ Βεησοίοτ ἢ 458 ἃ βδογοά 
Ὀοῦγ. ΤᾺ Ϊ5 νίενν ἰ5 ΠῪ ᾿υβεϊβεά Ὁ {Π6 
ΒοΓΡίΟΓΑΙ υὑϑᾶρο οὗ ποιέω δηά [εὲ ΗφῦτΕΥ 
“16. 

ΤἼς ἀοπιρπαίίοη ἱποϊιάρὰ ἔγο ἀϊςιϊηςὶ 
ἀυκι68: (1) ἴΠ656 15. Ρ|65 νγεγὸ ἴο Ὀ6 ψ ἢ 
Ηΐπι, 48 αἰἰεπάδηΐίβ δηά ᾿δάγῃοῦβ: (2) ΗὀἊ 
νου ϑεηά {πεπὶ ἕοτίπ (ἀποστέλλω), δὴ 6Χ- 
ΡΓεβϑίοη ἰδηίαιηοιυηῖ ἴο παῖ υϑοὰ ὈΥ 5. 
Μαῖμον «πὰ 51. ἔμυκο, “ ψῃοῦὶ Ηδ ηδπιοὰ 
Αροϑὶ!ςβ. Ψν θη βεηΐ οιὖἱ {ΠΕΥ πδὰ ἵνο 
ἀυζ65, ἴο Ῥγθδοῖῦ ἴΠ6 Οὐβροὶ δπὰ ἴο οδϑῖ 
ουἱ ἀδν1]8: βρϑοΐδὶ Ῥγοτηϊηθησα 15 (ἢιι5 ρίνθη 
ἴο [μαῖ ρονγεῦ ψ Ὡς τηοάεγῃ (πουρῆς βηάδ 

“τὸ 
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Ις Απὰ ἴο πᾶνε ροννεγ ἴο δεδὶ 
8᾽οἰζπεβϑοϑ, Δπα ἴο ςδϑβῖ οιιἱ ἀεν!]8 : 

Ι6 Απὰ δίπιοη πε δβυγηδηχεά 
Ῥεΐογ; 

17 Απά Τλπιε8 τῆς τομ οἵ Ζε- 
θεάεο, ἀπά ἰἴοῆπ τῆς δγοῖπεγ οὗ 
]Άτπεβ; «δηὰ πε ϑυγηλπιεά τε 

Ἰποϑὲ αἰ ΠΟ ἰἱπ δοςερίίης: ὃδυῖ ἴξ 15 1η- 
δβεραγαδὶίς ἤοτα (ἢθ τερτγεβεηϊδίίοη οὗ ἴδε 
Ἐνδη με δῖ, τῶοσε ἐβρεςῖδ!ν οὗ 51, Μαῖκ: 
οχμϊδιϊοὰ κα αν μυβὰ δηὰ “ἰὙἸκίησ ἴοσηῃ (ἢ 6 
βρεοίῆο ψνογκ οὗ ἴδε ΟἾγιϑί, ἰο ἀεβϑίσου ἢδς 
ψοσκ οὔτδο ἀον!]. 

ἐο δεαὶ εἰεξηε:.:.:.) ΤΉΏ686 τογβ ἀγὸ οπμβέϊεά 
ἴῃ ([δς οἸάεβὶ Μ55 δηὰᾷ ἰδΐς οὐ τοδὶ δα ἸΟΠ8 - 
δῖ {ΠΕΥ ἅτε ἔουιπά ἴῃ πίηε υὩςῖλ]5 δῃ ἃ ὨΘΑΣΙΥ 
411 συγϑῖνα Μ855 δηά ἴῃ 4]1 δηςίδηξ νεγβίοῃϑ, 
ἐχοορίίης [δ6 Οορίς. 

16. δύποη δὲ “μγπαηιοΐ Ῥεῖογ Ἐοῖοτε 
{πεϑ6ὲ ννογάβ ἴΒ6 οἰάεδσὶ Μϑ5 ἰπϑοσί “δηὰ 
Ηρ δρροϊμπίϑὰ [89 ψ9]γ60,} δὴ ορῃαίίς 
ἱτεγαῖίοη ; θαϊ οπα ποῖ ὑπ] 1 Κ ὶ} ἴο αν ΘΟ 
Ῥαβϑοδὰ ουὐδὺ ὈΥ̓͂ ζοΟργίδίβ. [1 ἔδοϊ Αἴο8 ἐδ6 
οοπδίγυςεοπ, νυν ϊο ἢ 15 ποῖ δδϑ]γ εἐχρίαϊποὰ 
νΏσοη ἴποϑ86 ννοσάὰβ ἃσγὰὲ οχηϊ(οἀ. ὅ8:, Μαγῖκ 
(1115 βροςΐαὶ δ[ϊϑοηϊίοη ἴο [5 ἔοσχωδὶι, οβῆςίδὶ 
οοπβιτηδίοη οὗ ἴθ ἤδπὶε Ῥεῖΐεσ, ὈΥ̓ το ἢ 
ΟἿΓ [,οτὰ Πδά ρῥγονίουϑ!υ ἀδοϊαγοὰ [Παῖ ϑίπηοῃ 
δου] Ὁ ςΔ]|16ἀ (ςἔ [οδη ἱ. 42, δΔηά 566 ποῖ 
οη Μαῖίί. χ. 2). 
]υση Μασγίγγ σεΐειβ ἴο ἴδε βἰδίεπηοηϊς οὗ 

δῖ. Ματκ ἴῃ [18 δὰ [ΠῸ6 πσχὶ υόῖβδο, ἰῇ ἃ 
οὗ οοηϑίαογδθϊε ἱπηροτίδηοα ἰη δὸ 

αἰαίουυς τ] ΤΊΥρΡΩΟ (ὃ Ἰοό, Ρ. 2ο:, Α.). 
“ἨἯε ἰ5 βδὰ ἴο αᾶνὲ οβδηρθὰ [ΠῸ ἤδη οὗ ὁἕδῈ 
οὗ ἴῃς. Αροϑβίΐοβ ἴο Ῥεῖεσ, δηὰ (ἢ 5 15 σεοογάοα 
ἴῃ 18 ΠΊΘΠΊΟΪΓΒ (2.6. (6 τησπηοῖτβ οὗ 8ῖ. Ρεΐοσγ), 
δηά ἴο Βδύα βυγηδπιεὰ ἔνο οἴμουβ, Ὀγοΐδοσβ, 
μαθν δ0η5 οὗ Ζουθείάδθο, “ βοὴ5 οὗ ἰδυηάοτ." 

6 σείογεηος ἴο 81. Μαδγκ ἰ5 ὐλβὰ ὑσμῶς 
ΕἸ ΟΝ, Καὶ ὅδε] πη, Μεγενγ, ὟΝ εἰβ85, οὶ τω 
᾿γροὰ ΌΥ Ηοϊϊζιδηη. ὍΤΠ6 ὀχργεββίου “ ἰῇ 
18. τηοπΊοὶ ΓΒ " 5 ρθοι Αγ, θεδὲ οχρίαϊπεά ὉΥ 
]υδπΒ οὐ ϑβἰδϊεπιεηῖϊ ἴμδὲ “τῆς τηδιηοῖγα 
ὙΏΙΟΝ Β6 ηυοῖο5 τεῦ οοπιροδοὰ ΟΥ̓ ἴδ6 
ΑΡοβῖ165 τβοπιϑεῖνοβ, δηά Ὁγ (86 ψῖο [0] 
Ἰοννεὰ ἴδοπι " (ς. ΤτΙγρῆ. 8 103). ΨΝΉΘη ἢν 
αιιοῖε5 οπιὶ δ(. Μαγίκ δηὰ 81. Γὐυκο ἢς Βᾶ5 
ἃ ἴογπηυϊα δοπιοννμδὶ αἰβεγοης ἥτγοιῃ (πδῖ 
τ οἢ Π6 1.565 ἱπ υοίίηζ ἔγοπὶ ἴπ6 Οὐοδροὶβ 
ΦΟΏΟΘΓΑΙΪΥ, ΟΥ̓ Βρθο Δ ΠΥ ἔγοπι 81. Μαίζπον δηὰ 
δῖ, ΪοῇΏ. Ηρσγο ἴδε ἴθγῃὶ “ ἢἰ5." ροϊῃϊβ ἴὸ 
ϑι. Ρεΐετ, μβείά ὉΥ 411 δαῦὶγ νυτίζοσθ ἴο πᾶνε 
Ὀδδη ἴμ6 νἱγίυλὶ δυΐποῦ οὗ [μ8 Οοβρεὶ: ἃ 
Ροΐηϊ περϊεοῖθα ΟΥ̓ οτίεῖοβ 80 δάορί ςοη- 
ἡεςζυγδ! οπιεηάλιίίοης (5.86 ΑὨΡΈΣ, ϑγηοραίβ, 
Ρ. 59). Οοπίραγε ἴδε ϑεἰκίηρ τοτηδγῖ8 ὉΥ͂ 
δδάϊΐογ ἰῃ " Τ πε [μοδὲ Οοπρεῖ,᾽ ϑεςου ἰν. 

51. ΜΑΆΚ, 1Π]. ἶν. 15---τ8. 

Βοάπεγρεβ, Ὑνῃϊο ἢ 15. ΤῊΘ 805 οὗ 
(Ππυπάοτ : 

18 Απά Απάτγενν, δλπη4 Πρ, «πὰ 
Βαγιμοϊοπιενσ, δαπὰ Μαῖζεν, δηά 
ὙΠΒοπιᾶβ, πᾶ Ϊαπιθβ ἴῃς “05 οὗ ΑἹ- 
Ρἤδευβ, δαπὰ Ὑμδάάδειιβ, ἀπ δισιοη 
τε (ὐληλδηίξε, 

᾿ Βοαπεγσα. ἢ ΤΙ5 σεργοϑοηΐβ {6 Ασδηιδὶς 
Ῥγοῃιυπηοϊδίίοη οὗ ἴῆς Ηεῦγονν Βεμρογαρειδ, 
8008 οὗ ἰἐδυπάογ, ὅθ τπυπον οὗ εἷος 
ὈΘΏΓσΘ, δυο 845 “δῆοοῖκ [6 ΔΙΒΘΏΑΙ, δηά 
υηάετοὰ οὐεῦ Οὔἴεοοο," οἂπ ϑοδγοοὶῦ δὲ 

τηοδηῖ, ἴπεσ δοίην πο ἱηάςδίίοη [πδὶ {86 
ὈγοίῃοΥϑ εσςὸ [θη ΟΥ̓ ΔΕ ΥΤΑΓβ ΣΕΥ ΚΑΌΪΟ 
ἴον τιδῖ σάσὸ ἰδϊθηῖ : δυῖ 1 15 ουἱάεηϊ τ82ὲ 
106 πᾶπῖο νγὰ5 ἃ ἘΠῚ1Ὶ|6 οὗ Βοποιγ, ἀπά οουϊὰ 
ποῖ ἰδογοίοσο, 28 δοπὶα 8350}η6, ἰηδ!οςῖα 
βοείου β ἔδυ} 185 οὗ οβαγαςίοσ. ΕἸΟΣῪ Ζ6Α] Ὀυγεῖ- 
ἰῃξ ου οη οτς4] οοςαβίοηβ ομδγδοίοσίβες 
δοῖμ Ὀγοίμετβ ἴῃ ἴῃς βοτὶρίαγαὶ παιτδῦνε ; 
ξυϊάοα δηά ἱπίοττηεα ὈΥ͂ Ὠ;νῖπε 1 νγὰ8 
(Π6 τηλὶηϑρτίην οὗ ἔπε ΒΕ [ἰηἴἶς, ροϊπεης 
ουϊ [ἰς οἰάον ἰο Ηδογοὰ ξὺν δἰδιρἤίεσ 85 ἃ 
Ῥγοιηίπεπὶ Ο γιϑίίδη ἰοδάες (Αςἰ χὶϊ. 2), δηὰ 
βιιίαδηίην 186 γουηροῦ ἴο ἴδε οπά οὗὨ δἰ5 
Ῥγοϊοηχεά Ἵοἄσγοοσ. Τῆς ΑΡοΟΔΪΥρΡβο αθογάβ 
τηοβῖ δε κίης 1ΠΠυϑίγαϊίουβ οὗ [πδὲὶ δρίγιὶ δηὰ 
ΡΟΜΟΓ ἴῃ 81. 1οδη, δυῖ ἰἃ βλθθοβ οὐ τὸ- 
Ρελίθαϊν ἰῃ ἷ8 οἴμεσ τ τηξβ, δηὰ ἰῃ ἢἷ8 
τοοογαρα δεῖ. 

ου νυ. 1:όλ. 

ὠρύῥαι (ρὸν Ἦν ΤῊΗϊθ 156 υμάουδίοεϊγ ἃ 
ΡδίΤοηγπς --- ὝΑΪπλαῖ, 2.2.) 800 οὗ 
ὝΤαΐϊπα. ὙΠεῖα ἅγε βίσοηρ, ΠῚ ποῖ οοῦ- 
εἸυβῖνε, ΤΕΆ8ΟῺ5 ἴογ ἰάθη σης πἷἰπὶ σὰ 
Ναιδδηδοῖ, οι ἱ. 45-51. 866 ποῖδ οὔ 
δι. Μαῖϊ. Χ. 4. 

Μαεδειυ.] Τῆς Ενδηρεὶϊδὲ 5 βεγε ρἰδοεὰ 
δείογε ὙΤδοσμδβ, ποῖ ᾿πὶ, ἃ5 τὴ [π6 
ἤχϑ Οοβροὶ. Τα ἀοϑίχηδλοη “ ρυ}! δπη ἢ 
8 ἀἶθο οτἠηίοδ, Βοῖἢ νδγίδιοηβ ἃγὸ 80" 
οουηϊοα ἴογ Ὠλίυγα! 'γ ὈΥ̓ [86 ομαγαςῖοσ οὗ 
δῖ, Μαιβδεν, ννῇο ἴδκοβ ἃ ἰόντε ρἷδοὺ ἴδῃ 
{πα δϑϑϊρποὰ ἴο πὶ ὈΥ ἴῃ οἵδε Ενδη- 
δε ἰδῖ5, δηά τοοογάς ἃ ἕδεῖ υῆϊοδ νουὰ ὃς 
τεξαγάθὰά 45 αἀἰβογεά δος ἴο δ. Τῆς Ἰἀδη» 
ἘῸ οὗ Μαῖβεν νὰ Ἐπ οὐξῶξ ποῖ ίο ὃς 
τοραγάδα 85 φυοδιοηδὸ 

Ἰδαδάκι. ΟΔΠ1εἀ 4]ς0 {,εδδαυ δηὰ [υἀδ5 
(δες ποῖς οηἡ Μαῖϊ. σα 3). ὅ8:. Μαῖμεν 
δὰ δῖ. Μαγκ ἄγζτεὸ ἱν ἴῆ6ς ογάεγ; 81, {ὺκς6 
Ῥυῖβ {Π6 πᾶπιο ᾿ππιοαϊδίο! Υ Ὀεΐοσε ἴπαὶ οὗ 
7υάδα ἰδολσιοῖ, ὑγοῦδΌγ ἴο ς8}} διἰεπιίου ἴο 



Υ. 19---21. 

19 Απὰά Ϊ7υἱἀλ5β ᾿ϑολγιοῖ, ννῆϊςἢ 4] 
δείγαγεά Ὠἰπὶ: δηά {πεν ψψεης "πο 
Δῃ Ποιι86. 

20 Απά δε πγυϊεκυἀς ςοπχεῖῃ το- 

(μεῖς θολσίηρ [Π6 δλπιθ πδηι6, τὶ οἢ τες 
οᾶυϑὲ βδοηὴς οοηΐυβδίοη (εἶ ]οἱπ χὶν 22). 
Οὔο πρδηυβοσὶρί, δηςϊοηΐ, δηὰ οὐ Δ}}} ἰπ- 
Ῥογίδηϊ, δυΐ τεπιδγκδῦ]ο (ΌΣ ἱηιογροϊδίοης 
866 ὙΠ ΥΘΏΟΣ, ἱπῖῦ. ἴο Οούοχ Β6Ζβ) 85 
οῦαυβ: Οτίροη (ς. (εἷς. Ρ. 176), ποῖος 5 

(18, οΥ [.,εῦε8, 85 ἃ [4196 τεδάϊηρ βυρρογίοὰ 
Ὁγ ἃ ἔεπ Μϑ59. 

δύμοη ἐδε Οαπαδηλε.) Οτ, δίπιοη (δηδ- 
Ὠδυ5: οὗ Μαῖί. χ. 4. 

δείγαγεά δὲν.) 8ιῖ. Μαγὰ υδοὸ8 δὴ ὄχργοϑ- 
βίου ὑνηΐοἢ Ἐπ ΠΔΕΟΔ]Υ πιλτκ8 (Π6 δςῖ; 51. 
ἀὐΚὸ τηοα!ῆς8 1ἴ, ὙΠΟ 4190 γγᾶϑ οὐὁ ὈεσδηΊ6, 
ἃ Ὀείγαγεογ." β 

ΤΠοΓα ἰ5 υπάουδίεαϊγη δ [815 ροϊηΐ ἃ οοῦ- 
δ᾽ ἀοΥΔὉΪς γὰρ ἴῃ 81. Μαγκβ βαιταῖίϊνο. ΤΟ 
ἀεἰίνειγ οὗ (6 ϑειτθοῃ οὐ [6 Μουηί, ἰδ 
ποῖ ἴῃ 1158 ἘΠ ΓΕΙΥ, γεῖ Τοεγίδτη!ν ἴῃ [8 ἶ 
Δρρ ἰςαὔοη ἴο ἴδε ᾿5οἰρ[ε5, ἱπχπιθά διε! ῦ 
ο]]οννεὰ [6 «811. Ὑμδὶ (411 νυῶβ τηδὰς αἱ 
ΕΔΣῚΥ͂ ἄδνγῃ (8εε ποΐς ου υ. 13). ὙΒεΓα νγὰϑ 
τβεγοΐοσε ἔμηθ δηά υεσγ βυ ῇςίθηξ Σεβϑοὴ ἴῸΓ 
ΟἿΘ ΟΥ τῇοτε δήάγεββοβ: ἃ οὔδγρε ἴο {πὲ 
ἱπποιτηοϑῖ εἰγοὶς οὗ ἢ ἰϑορ᾽οβ, ἀῃηά ἃ πιοσὲ 
ξεΏεταΙὶ ἀϊϑοουγϑθε ἴο ἴῃ ταυϊ τυ 468. οἡ ἴδε 

ῃ. 
Αγαίη, 81. Μαίζῃοιν χῖνεβ δὴ δοςουηῖ οὗ ἔσο 

ΓηΐγΔς0165 δίζοσς ἴδε ἀδϑεθηΐ οσ ἴῃς Μομηΐ, 
Ὀεΐοτε οὖὐῦ 1, ογά 5 σεΐυγη ἴο ΗἾΒ υβ0.8] τα5ὶ- 
ἄδηςε δῖ Οδροσηδυμπι, δηὰ ἔγοπι οἴμβοσ ἡοίίοοβ 
1 νουϊὰ ἀρρθὰγ [δὶ δοιης {ἰπὴθ Ἰηϊογνεηθα. 
Ομ! ϑϑίοηβ οὗ δςίβ ἔγοαυ θη οσσυγτίη οὐ 
δἰ Πλ 1] Ὁ ΟσςΔβίοΏΒ ἃγε ἴοο σοπηηοη ἴο ᾿υ 5. 
ΟἰΑΓρο9 οὐ ἀἰἸθοσορδηςῦ: δηά, ἰδοῦ ψῈ 
τη δ6 δυγρτίβε δ οχηϊββίοωβϑ οὗ βοῇ 
οχίθηϊ δὲ {}18 Ἅοὐςδ] ἰυποΐυγε, νὰ βἰου]ὰ 
οὔϑεγνο [μδὲ 8. Μαγκ 15 ιδϑίοηϊησ οπνψασὰ ἴο 
ἀεβογῖθε τλς ἔδοϊημ8 οὗ [6 πελγοβὶ σγεϊδίϊνοβ 
οὗ οὖῦγ ἰ,ογά δὲ ἃ ρογϊοὰ ψῆθη Ηὀδ νγᾶβ 
ἰδκίηρ 4 ἀδεϊϑίνα βδίερ ἰονγαγἀβ [ἢ ογξδηΐβα- 
ἄοη οὗ Ηἰ5 (δυτοῖ. 

19.-2:. ΤῊΒΞ ἈΕΤΌΕΝ ΤῸ ΟΑΡΕΒΝΑΌΜ ; 
5ΤΑΤῈ ΟΥ ΕΈΕΙΙΝΟ ΑΜΟΝΟ ΤΗΕ ΡΕΟΡΚΕ, 
ΤῊΕ ΘΟΒΙΒΕΒ, ΑΝῸ ΤῊΕ ΜΕΜΒΕΒΒ ΟΕ 
οὔὐξ ΓΟΚΆΡ᾿Β ΕΑΜΙΚΥ. 

ΤΟ ιγδηρειηθεηΐ οἵ (6 ἰοχὶ δἀορίδὰ ἴῃ 
[δε ΑΟΥὟ, ἰ8 ἴδυ } 17. Απ δηςγοὶΥ πον ρᾶγ8- 
Ἐταρ, ὙΠ ἃ ον 561165 οὗ αὐθηΐβ, Ὀδρίη8 
σὰ (δς νογὰβ ἐΘ]ονσίηρ. 

19. αμὐ ἐδὲγ «ὑεπὶ ἱπίο ὦ δοι:ε ἢ ΟΥ̓, 
“ δηὰ 80 ΘΟΙΔΘΤΙΒ ΒΟΙΔ6," δοςογάϊηρ ἴο τῆς 
τεδλάϊηρ δοοορῖθά Ἀὴ μὰς αἸοβ, Τίβοι., ἊΝ εἶδα, 
ϑενίη, δηὰ Μ.οαὋὶς Ταΐβ ἰ5 ὑγείεγαδϊα ου 
ἐπίοσηδὶ σγουπάϑ, [μ6 οὔΐεςὶ οὗ δῖ, Ματῖκ θεῖς 

51. ΜΑΚΚ. 1Π|]. 

σεῖδεν δσαίη, 80 τπαϊ (ΠΥ οουϊὰ ποῖ 
80 πτυσἢ 48 δλῖ Ὀγοδά. 

2)ὲ Απμάὰ νψῇἤθοθη ἢ ποπάβ ἢελγά ΤΕ 
ΟΓ 11, τῇ ψεπὲ ουἵζ ἴο ἰᾶγΥ μοϊὰ οἡ 

ἰο Ῥοϊπὶ οὐυξ τς δε ρα τηδηϊξεσιοὰ ΟΥ̓ [86 
Ῥεορὶς δηὰ ΟΥ̓ οὖσ [οτὰδβ [ἌΓΟΣ οὐ ΗΪς 
τεΐυγῃ. 

20. 2 δε »ιμϊ μά εορεεὶδ᾽ ἐορεῖδεῦ αραϊμ.} 
Α5 οὔ ἴδε ῥγενίοιιβ οσοδϑίοῃ ἐς 11. 1), θη 
ἰ τνῶϑ κπόνῃ πδῖ Η6 νγᾶ5 ἴῃ ἴῃ6 Ἰου5ὲ ΠΟΤΕ 
Ηδς υδυλΕγ τεϑί θά αἱ (δ ὑτὰ, [Π6 ταῦ - 
τυάς, (μας 15. ἴπΠ6 φορυϊδίιοη οὗ ἴδς ΟἿ δηά 
δαϊοϊπίης αἰπισῖςε οδεα Ὠγϑησχίηρ δδοιΐ ἴδς 
Βουδβο: [μοὶγ Ζθαὶ 18 ἀθϑοτι θα 85 ἱτπηρογίυπαῖθ 
δηά εὐδὴ ἰγκβοηηθ, δηὰ 15 τ[βοσοΐοσγε βουρροβοα 
ΕΥἩ δος (νεἶξ56, ἅς.) ἴο δὲ οοηϊῖγαβίοα 
ἉΠῺῸ τὲ οοπάυςϊ οὗ τς ἀἰδεῖρίε5: δυῖ [ἰἴ 
νου] σαῖμοσ βθαπὶ ἴο ὃ6 ἀνγεῖϊῖ ἀροῦ ἴῃ τεΐεγ- 
δῆτε ἴο (6 γεΙῪ αἰβεγθηῖ ἔδεηρθ οὗὨ οὐγ 
1,οτὐὰ δ οὐ σοπηθος[ΟΏ8. 

41. αὐδὲῃε δὶ, ἥίεμ 2 ὙὍὴδ πηρδηΐηῃρ ἰδ 
ἐΒοβο οὗ Ηἰβ οὐσσῃ δβοιϑοῃο ά," ἢ τ δοπὶ 
Ηες δὰ ἀννεὶς ργευ οὐ 5} Υ, υΡ ἴο ἴῃς ἔπηο ννῃθη 
Ης επίογοά ὑροὺ δἰ5 ουδὶὶς τιϊηϊδίσΥ. ΤΈΣ 
Οχργοϑδίου 966 18 Οἤοϑε ἴο ἀσποῖς 41} πιϑῖη- 
θε15 οὗ [86 ἔδυ, τὶς ΓΟ ΔΌΪΥ οοπῃβιϑῖοὰ 
οὗ ἴδε νγχίη Μδιγ, δηὰ οὗ ἴδε οἰ] άγοη οὗ 
ζρϑερ, ῬΕΥΠΔΡΒ 4130 οὗ δοῃ8 οὗ (δε εἰϑίοσ οὗ 

ΔΤΥ͂. 

4δῈ7 «Ὁεπί οἱ ΤῊΪΐ6 ΠΟΓΙΔΙΏΪΥ ΠΏΡ] 165 
τῆλι ΠΟῪ ολπὶε ἔτΌση Δποῖμοσ ρίδοθ, ἢοΐ ΠΊΘΓΟΪΥ͂ 
ἔτοτι δηοίμεγ ἤουϑε; [ΠΟΥ Ἄρρεαῦ ἴο Βᾶνε 
τοϑι θὰ δ Ναζαγείῃ, οἷ. υἱ. 3: “θη ΠΟΥ 
ποασὰ ᾽ 15 Δὴ ὄὀχργοβϑϑίοη Μὴ ὶςὶὶ ̓ τ ρ} 165 [δὲ [ἢ 6 
τοροσζί σοδοβοά ποῖ πὶ ἃ ἀϊδκίδηςε. Ὁ Πδί 
(ΠΟΥ Βεατὰ νγα8 ἴ[μδί Ης μδὰ θδθϑὴ ἔ]ονγοά ὉΥ͂ 
πητήθηϑα του ἰυἀ68, ἀηοη βοτὰ ἃ ὨυθοΥ 
οὗ ἀειηοηΐδοβ ἡ γα σοηβρίουουβ; ἰδ Ης πδὰά 
ΓΟΥΤΩΔΙΪΥ ἀρροϊηϊοα ἃ σΟΙΊΡΑΗΥ͂ οὗ δι[οηάληϊς ; 
δῃά [Πδΐ οη Η 8 τεΐυση ἢ6 γγ88 δυττουπάσδά ὉΥ͂ 
[ὃς ψ80]6 ρορυϊλίίοη. Τὸ υπάογοίληά {πο ῚΓ 
(ο ρ8 ννὸ πιυϑὲ Ὀ6ΑΓ ἴῃ τηϊπὰ [86 Ροσϑοηδὶ 
πδηὶ οὗ δὰ οὗἩἨ Ηἰς Ὀγείδσγεη, δηὰ {με ὶσ 
εΔουϑ Ὁ δηά ἱπάϊφηρίίοη, αἰϊεδβίεἁ ΟΥ̓ 8ῖ. 
Ἰοβη (ςοὰ. νἱῖ. 3-9), ἰῃ τεΐδγεπος ἴο [15 
Ρεγϊοά (ςἔ, 1ενη, “ Εδδίὶ 1, Α.Ὁ. 1ο). 
ΤΎΠΟΥ νουϊὰ α͵]5ο0 παυγα! γ ἱπηυῦε οὗ ἴΒοβα 
ΨὯῸ οτηα ὕδοκ ποσὶ ἴπ6 Βεδϑὶ οὗ Ταθεῖ- 
ΠΑςΐο5, ϑαΐ ᾿τηργεβϑίοη δδὰ ὕδοη τηδάς ΟΥ̓ 
Ηΐὰ δὲ [ὀγυβαίεη, σβοεσα Ης δΒδὰ ροπθ 
οϑοπουίηξ {ΠεὶΓ ΟΟΙΡΔΩΥγ. Ης δδὰ [πογα 
θοθη σοὐοοϊοὰ δπά ρεγβεοιῖθα ὙΠ Ἀυ]οτβ, 
ΒΡΟΟΙΔΪΥ οὐ ἴδ βτουπὰ οὗἩ ΗῚ5 ΟΑ] 116 δὴ 
οτρίη, δηὰ νυ8 γεραγάεά ὉΥ͂ ΤΩΔΗΥ͂ 85 ἃ ἀετηο- 
πἷαςο,΄ οὗ, [ὁΒη νἱῖ. 2ο, 41, 48, 521} ΥἹΙ]. 48, 52. 
Τακίης 41} ἰῆδθε ἔδεϊ9 ἰορεῖμοσ [ΠΟΥ Το- 

Ηἱπισεῖόν οἰυάοά [Δὲ Ηδ νυᾶβ “ Ὀεσϑιάς ΪΏ ἃ 
βίδίς Ὀογάεγίηρ ΟἹ ἱπβαη!γ. ὙΠ ΕΥ͂ ΚΗΘῪ ἴ00 
ταῦυς οὗ Ηἰς [1ἴὸ δηὰ ἴΟΥ 10 [2]} ἱπῃ 
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πὶ ς ἴογ {ΠΕῈῪ 8414, Ης [8 δεδίάἀε 
ἢ πλ86], 

22 ἢ Απά τδε 8ογίθεβ τυ ςἢ σλπλς 
ἄοννπ ἔτοπι [εγυβαίθτ βαἱά, ὁ Ης ἤδῖὴ 
Βεεἰζεῦυῦ, ἀπὰ Ὀγ τὰς ρηπος οὗὨ τἢς 
ἀεν!]8 σαβίειἢ ἂς οὐδ ἀεν!]3. 

22 Απὰ ἢε οΔ]]16ἀ τπεπὶ ὠπίσ 171, 
δηά 5δὰ ιιηῖο ἴῃεπὶ ἴῃ ραγδῦϊς8, ον 
οδῃ δϑαΐδη ςἂϑὶ ουΐ ϑαΐδη ὶ 

24 Απά 1 4 Κίπράοπι δὲ ἀϊν!ἀεὰ 
ἀραϊηϑὲ 1186], πὲ Κίηράοπι ολπηοῖ 
βίδα, 

25 Απάϊξδδουβε θὲ ἀἰν!ἀεἀ ἀρλ!ηβῖ 
1.561, τῆλε ἤουβε σδηηοῖ βἰλπά, 

26 Απά ἰξ δαΐδῃ χγίϑε ὰἃρ δραϊπϑβῖ 
᾿ιἰπηβε! , δὰ ὃς ἀϊνίἀεά, ἢς σδηποῖ 
βῖδπά, θυῖ ἢδίῃ δὴ Ἂεπά. 

ἢ της ορίηίοη ἴμαὶ Ηδ νγᾶβ Όγ 
Δ ὑποϊοδῃ βρίγὶξ ; Ὀυΐϊ τηθηΐα] αἰϊθηδίίου νγᾶ8 
ἃ 659 ὉΠΟΒΑΓΙΔΌ]6 Δεδυτηρίίοη, δηᾶ βθοπηοὰ 
ἴο (8}} ἔογ {πεῖν Ἰηϊογίεσεησε : ΤΠΩΥ {Πογοίογο 
λα ἴο “ἸΔΥ Βοϊά οὗ ΗΪπ|,᾿" 1... ἴο ρυΐ Η πὶ 
ὉΠάοΥ ταβίγαϊηϊς, δηὰ ἔοσγος Ηΐπὶ ἴο τεϊυσῃ ἴο 
Η! 5 οἷά Βοπηῆθ. ΗΪ5 τποῖδμοσ οου]ά ηοῖ βῆατε 
ἘΠΕΙ͂Σ ἔδε! ηρβ, δυΐϊ δυθῆ 886 τηΐρμὲ τη 1 
τε ἴο ἐὸ 1} (Βεπ; [ἢ “αυογά «υας ῥίεγεὶπς 
ἐδγομρό δέ οαυρ “ομΐ, 1,υἶκὸ ἰἰ, 1ς. 58|6 νου ]ά 
ῃοῖ Κία ἴτοπὶ Ἰοοκίηρ ΟὨ δεσ ϑοη ἰῇ ἴδε 
Βουγ οὗ Ηἰδ5 {τἱδὶ. 

225-30. ΤῊΕ ΟΗΑΒΟΕ ΟΕ" ὨΕΜΟΝΙΑΟΑΙ͂, 
ἌΥΟΒΚΙΝΟ. 

ΤὨς οοπποχίοη ψ ἴῃς ῥγεοοοαϊηρ δηὰ 
ἔο]οννίηρ οἰδυθε8 18 80 οὗνίουβ, [δαὶ ἰξ ἰ5 
ΒΟΔΓΟΕΙ͂Υ ᾿π(6 Πρ] ]ς ὙΨΩΥ δοπὶε οτίἰςβ (ἐν. 
Ὑ εἶ88) διουϊὰ τοζαγὰ (8 βοοϊοῃ 28 π}}8- 
Ῥίαοθα. Ἃ.}}6 “ Ὀγοῖδοσβ" ἐουῃὰ (μοὶ 530.5- 
Ῥίοοη8 δι: βογιδ  γ ] 7 σοπβιτηοα οἡ {πεὶγ 
ΑΥΓΙΝΑΙ ; ΠΟΓ 5πουϊὰ [Π6 οἰϊπιᾶχ θ6 υπηοίϊςοά : 
[Π6 Ρεορὶβ νγεσα Ὄχοϊϊεά, [6 τοϊδεϊνοϑ δηχίουβ, 
(86 5ογίδε5 τηδ᾽ρηδηῖ, 

22. δε “εγὶδει αυδίοδ εανό ἀοαυη 3 ογι 
εγισαἶερι.} ὌΠ ϑογῖθεβ σᾶπλα εἰμ ῦ τηουθά 
ΟΥ̓ ΡΕΓΒΟΏΔΙ ΟΟΓΙΟΒΙΥ, ΟΥ ΔΓ τοσε Ὀσγορ Ὁ 
δεηΐ ἀονῃ ΓΟΓΓΏΔΙΥ ΟΥ̓ ἴδ6 ϑδηῃοάγίπη (30 
Ν εἰζβίςκοσ), ψῆο πουϊὰ δὲ τμδὲ εἰπὶς 
ΔΏΧΙΟΙΙ5 ἴο δϑοογίδίη τῆσδ νγὯϑ ξοίης οὔ ἰῃπ 
Ο]|1|6θ, δηὰ ἴο ργονθηῖ ἴπ6 'ῃσγοᾶθο οἵ οὐγ 
ΤΙ, ογά 5 ἰηβυδηςε ΌΥ ποςβορίίΐοη οὗ [πεῖν οντῃ 
Ἰυάφτηεηϊ ἰουςδίηρ Ηἰ5 οἷαἰπι8 (5ες ἴῃς ρΡ85- 
88.368 ΠῸπι 81. [0Πη᾿8 Οὐοβρεὶ σεξεττοὰ ἴὸ ἰπ 
ἴδε Ῥχγευΐίοιιβ ποῖ). 

Ἧς δαὶδ Βεείχεὀωδ. “ΤῊ Β 18 βαἰὰ, ποῖ δ5 ἃ 
οοηἸεοΐαγε, Ὀυῖϊ 485 ἃ ἀεϊθεγαῖς ἤιάρτηεηϊ. 
Α πιοδξ ρῥγοπιϊηθεης οδαγαςίοσιβῆς οἵ ἴδὸ 
Ῥυδὶῖς νγογκβ οὗ οὖῦγ 1 ογά, 8 ἀδβοτίδοὰ ὉῪ 

“ἴδε ϑγηοριεῖβ, ἀηὰ 5ρεςίδ!]γ ΌΥ δ... Μαγκ, δδ5 

51. ΜΑΚΕΚ. {Π. [ν. 22---31, 

27 Νὸο πιᾶῃ οδῃ δηΐεγ ἱπῖο ἃ βἴγοηρ, 
ὩΔΠ 8 Ὠοιι86, πα 8ρ0}} ἢἷ8 ροοάβ, εχ- 
ςερῖ ἢ ψ}}}} ἄτβε Ὀϊπα τ βίγοηρ πηδῃ ; 
Δπα τΠῃεη ἢς ν71]] 5Ρ011 ὨΪ8 ἢουϑε. 

28 “Ψ εΠΙΥ 1 540 υὑπῖἴο γοιι, Α]] 5[η5 “ Μδι. 
12. 31. 

5041} θ6 ἔογρίνεῃ υπηΐο (ἢ6 8οπ8 οὗ 
ἴλςη, ἀπά Ὀ]ΑΞρἤεη 68 τυ πεγεν ἢ 80- 
ανΟΓ {ΠΟΥ 3}4]1 ὈΪΔΒρῆθηης : 

29 Βυῖ πε τδδὲ 5}41}} ὈΪΔβρῆδπης 
ἀρδίηβὶ ἴῃς ΗοΐΪγ (ὐποβὲ ἤδῖῃ πενογ 
ἐογρίνθηβϑβ, δα 15 'ῃ ἀδηροῦ οὗ εἴογηδὶ 
ἀλιηπδίίοη: 

20 Βεοδυδε {ΠΕΥ 8αἰά, Ης δὴ δὴ 
ὉΠΟΙθδη 8ρ  Γζ, 

21 4 4ΤΠἢετε οδηις ἴπεη ἢΐ5 Ὀγεῖἢ- “Μαι 

Γεη δηά ἢιὶβ πιοίπεσ, δπά, βιλπάϊπρ ἡ 
συϊτπουῖ, 5εηξ ἀπο Ὠίηλ, σΔ]]Π[πρ’ ὨΐπΠι. 

θδοη μόνῃ ἴο θ6 [86 ὀχρυϊϑίοη οὗ οΥἹ] βρί γι 5. 
Τα ννᾶ5 ἴδε ἔγχε ροϊηϊ ἴο ὈῈ τπηοῖ, Νὼὸ οὔθ 
φυεϑοηεά [86 ἴδςϊ οὗ (6 ὀχρυϊδίοη : τηοάογῃ 
οὐ ς5 δάποί [Π6 ἔδςϊ οὗ βυδάδῃ δηά σοπιρίεῖς 
Ουγ65 οὗὁὨ ᾿Π5ΔΠΠΥ; (ΠΕΥ ᾶνο (Πεὶγ τηοάες5 οὗ 
δοοουπξης ἔογ [ἴ, ΠΥ ϑἰδίθα Ὁγ Κεῖ, Η 96, 
δηὰ νυ ἴοῖβ οὗ 1655 βοορϊοδὶ οδαγδοίογ: [86 
ϑοΣῖθε8. δὰ [ΠΟΙ τηοάθ, οὐς ἴῃ ΜΔΙΟΒ ΠΟΥ 
ΤΏΔΥ δᾶνα {ποηιϑοῖνοβ δον, προ ΠΟΥ 

ΤΟΆΒΟΠ ἴο {πηκ τηΐρης [6] Ὡρο ἰἢς 
Ῥοορΐο: 1 [6}} ἴῃ στ, Ὀὰϊ ττοηΐ ἃν Ὀεγοπά, 
[6 δε! ηρ8 οὗ ἴἢοϑο 0 σγεγε τηοϑῖ ὩΘΑΓΥ 
τεϊλῖο ἴο οὔὖῦ 1 ,οτὰ, Ἧἶ δαὶ Βεεῤκεδωῤ, ἱ, ε. 
ἃ8 ἃ ΡεΙπηδηθηΐ ἱηπηαΐο, δηὰ 85 “ἴδε 5ίτοηξς 
ΟὯΘ ἢ (866 Υ. 217), ἃ 5οῖισοα οὗ γα] 
Ῥονεσ. ΤῊ]8 αἰ ῖογ8 δοπλονν δὶ ἔσοσμ ΟΥ̓ ΠΑΥΥ 
Ῥοβϑοβϑβίοῃ, ἰῇ ὑνΒο ἢ (86 ΟΥ]] ἰηπιδίο δΔ5 ἴῃς 
ΤηΔΒΙΟΙΥ, δηά σίνοβ ἢ ρονγοσ. Τδο ΤΟ] ον 
Ράβϑᾶρθ, 80 ΤᾺΣ ἃ5 ἰΐ ροεβ, ἄρτϑοβ τ 51. 
Μαεαῖμδον ; Ὀυὶ 51. Μαγκ οπιῖῖ5 411 τὶ ἀοεβ 
Ὡοΐῖ 6ᾶγ ΡΟ ΠίΒ ἱπηπηθάϊδία οὔ]οςῖ; ἴξ πιθοῦ 
(86 οδάγρο: [ἴ αἴβροβοβ οὗ δε σοδϑοηΐηρ : ἰΐ 
οἰοϑεβ ὙΠῸ τ[ῃ6 τηοδὲ ἀνῆιϊ ᾿ψαγηΐηρ, οπα 
ὙΠΟ ἢ ἀΡΡΙΪ65 ἴῃ 118 τπρθᾶϑιγο ἴο 411 ἀϊβποηοϑῖ, 
Δηἀ σοῃβοϊΟΟΒΙΥ πίστις, ἱπιρυϊδΕοηϑ, 

29. ἐγ ἐπ ἀαηρὸν 9.7) εἰεγπω ἀα»ηπαϊῥοπ.) 
Οτ, δοσοσγάϊης ἴο ἴῃ6 γοδάϊηρ ΠΟΥ ζΘΠΟΓΑΪΥ 
δαἀορίοα, “{ἰ6 ΚΟΥ ΟΥὍἨὨ δὴ οἴθσπδ]ὶ δὲπ;" 
6 Τσομηηῖ5 ἃ 5ἰη οὗ σὰϊοῖ (π6 οὔδοῖ δηὰ 
Ῥυπὶβητηεηξ Ὀεϊοηρ ἴο εἴογη ἐγ. 

215-15. ΤῊΕΞ ΑΚΒΕΙΝΑΙ͂, ΟΡ ΟΥΒ ΟΒ. Ἐ 
ΕΑΜΙΚΥ. 

81. απά δὲν »νιοΐδεν, 495. ΝΟΑΥΙΪΝ ἃ Βοΐο 
ΟΔΥ τηυδὲ δᾶνα ἰηϊογνεηθά δοΐνεοη {ποὶσ 
“ φοίῃρς οὐυἵ (νυ. 21) δηὰ (δεῖν αττίναὶ. Οὐυτγ 
ΘΑΥΪΟῸΣ ψγὰ9 ὕονν ἰῃ ἴθ δουδε ἰοδοπίηρ 
(Μεαῖϊ. χὶϊ. 46). ὙΠδ οτγοννὰ δϑϑοπιδ θά ἰῃ ἴδ 6 
Ρυποῖραὶ ὀρθὴ τστοοπὶ δηὰ ἴῃ ἴδε ἐογεοοιυχ 
ὙὙΔ8 80 ἄφηβα (δὲ ἴῃς Ὀτγοίδοτβ οουϊά ἠοῖ 



ν. 32--- 1.7 

12 Απά τς παοξυάς 841 δδους 
Ηἰπι, ἀπά {Π6Υ 84᾽4 υπίο πἰπι, ΒοἢοΪα, 
ΤΥ πιοῖδογ ἀπά τὴν Ὀγοίῆγεη δου 
ϑ6αἷς ἔογ ἴῃ 66. 
3 Απὰ Βο δηϑβϑιγεγοά (ἤδη, βαγίῃρ, 

ὙΜΏῺο ἰ5 ΠΥ πηοίμεῖ, οΥΓ ΠΥ Ὀγείδγεη ὶ 

ταλκο Ποῖ ΑΥ Τπγουρἢ ἴἃ (Τυκο νἱϊϊ, 19); 
ΠΟΥ τειιδίποὰ τποσγείοσο ουϊοϊάς δὲ ἴδε χαΐο. 
ΤΠ ἀϊδεὶρίεβ οἰρ τουηὰ Η πὶ (νν. 12, 34) 
ο81}1] Η!.5 αἰἰεποη ἴο {πεῖν ργεϑεηος δηὰ [ἢ εἰγ 
νυ ἴο 5ε6 Η πὶ; ἴΠοΓα 15 η0 Δ]]υβίοη ἴο {πεῖν 
Ἰηςοηὔοη ἴο ρυΐ Ηἰπι υηάδοῦ τοι δίηΐ, οὗ 
ἩἙὶςὮ ΟΥ̓ οσουγϑα πὸ ἱηξππιαϊοη δὰ ἰδθη 
Ὀδοη είνθῃ. 

38. ἢ 2ο ἡ 1} »ιοίδεγ, οὐ" 37 ὀγείόγεη ἢ] 
866 ῃοΐδ Οἢ γΟῖβ6 15. 

94. “54 δὲ ]οολεά γοωπά αὐοι.}] ΑὮ 6χ- 
Ῥγοδβίοῃ ἔγοαυ ΠὙ υϑεὰ ὉΥ 8ϊῖ, Μαγὶκ οἡ 
ϑοἰδηῃ οσοδϑιοῃβ. 

ομ ἐδεηι «υδίορ “αὐ αδοιὶ Ηἰ».. 11 γΆ }]γ, 
Ὁ ἴ8080 ΒΟ ἯΘΙΟ δὲτἸπρ δρουὶ Ηϊπι 
ἐπ ἃ οἷσοὶο.," [16 ψννογὰϑ ἀδποῖθ ἴπ6 ἱπηοῦ 
εἶγοῖὶο οὗ Ηἰβ ἀϊβοῖρ͵65, [ἢ Ὑ ψεῖνα οὗ οουγϑο, 
ΟἴδοΙβ, 1 ΠΊΔῪ Ὁς6, ψ|0ὰ ποτὶ; ὈυΓ Ποπα 5δγὸ 
ἴδοθε ψβο Ηδ κπον δηά ἰτυβίεα. Τα 
Θ΄. θο5 ΟΤΟ ὩΘΆΓ δ μβαῃά. Ηδ μδὰ [ἰδίου 
δἀάτεββεα ἔπεσι, ουΐ ΤΟΥ ἀϊὰ ποΐ ον ἔογπὶ 
Ρατὶ οὗ (δὲ ἱπηοῦ εἰγοῖς ἱπ [6 Ῥγεβεησε 
Ομδμδοῦ οἵ Μεβϑβίδῃ, 

51. ΜΑΚΚΟΙΝ. 

24 Απά ἢς Ιοοϊκεά τουηὰ ἀδοιι οἡ 
τμεπὶ νυ ἢϊοἢ 82: δδουὲ πὶ, δηὰ 8αἱά, 
ΒεβοΙά πιγ πιοῖπεσ ἀπὰ μὰν Ὀγείδγεη ! 

ης Εογ ψβοβοδνεογ 8841} ἀο τῆς ν}}} 
οἵ (σοά, τῆς 8δΔπη6 18 ΤΥ Ὀτοῖδεῖ, ἀπά 
ΤΥ 8ἰϑἴθι, Δηἀ ΠΥ πλοῖθογ, 

85. Α γντοίουηά, δυΐ {ὐγίηρ, ψοτγά : ἰξ 
Ὀγίηρβ ουξδ ἴ8ὲ ργγεδαῖ {τὺ} (πδί ϑρίγίτιδὶ 
ΤΟἸΪΔΌ ΟΠ ΒἢΙΡ ἰ8 ἀδερεσ, τόσο ροιτηδησηΐ .δηὰ 
δυβοϊαἴϊο ἴδῃ ἴπδΐ ᾿ΔΙοἢ 8 τ γ οὶγ πδίυΓαὶ ; 
8.1}, [6 ὙΘΓΥ ἴουτὴ8 ἴῃ νοοῖ (ἢ]18 υάρτηοηΐ 
8 ΟΧΡΓαβϑοὶ ἱΡΙῚ (6 ἱπεγιπϑὶς δίγοηρίῃ οὗ 
(Π6 παίυγαὶ! Ὀοπὰ: ἴο ὃδ6 48 ἃ τηοΐδοσ, 85 ἃ 
Ὀτοίδοσ, 18 [6 Βἰρησϑι ῥγίνιοχε δπὰ ἀἰσηϊγ 
οοηξοεγγοά ὑροῦ {τις Ὠ 5.1 ρῖ.5. ὙΠῸ Μοίδοῦ 
ὙγᾺ58 ἴῃ (6 ἀδρίἢ οὗὉὨ ΠΟΓ Πεαγί ἴοο ΕΟ ἃ 
βρί γιῖυ δ] ἰονοσ ἴο 6 αϑεςϊεὰ ὈΥ ἴπ6 ἀδςοϊδγα» 
ὕοη, 5ἴοσγῃ 88 1 τηϊρῃϊ βουπά, ᾿ 

Ι͂η ἴΠ6 ὈγοΐΠο.8 τγὰ 866 τηδη οὗ βίγοῃρ Π87- 
ΤΟΥ [βεϊίπεϑ, οηυΐπο [ἐὐνν8, ᾿εαίουβ ἃ8 ὑοΓῈ 
[Π6 80ῃ5 οἵ Ϊ]Δοοῦ, γεῖ ν»ἱΓ} ἃ πδίασγε σαρδΌ]ς 
ΟΥ̓ ὨρΑΓΟΣ υπΐοῃ ; τη ἰῃ ἕδος ἀεσπιηρά, θη 
[(ῃ6 Βηδ] οσὶ 815 σδτηθ, ἴο 6 Ἄσουηϊοὰ δος 
Η!8 5ίησεσγε δηᾶ Ἰονίῃρ ἕο ονν 8 : ἱπηπηθαϊ- 
Δίου δϑοσ [86 ἘἈδβυτγτοοίίἼοη ψνὲ γεδὰ {παῖ 
[86 Ὠ΄5ο1Ρ165 “ σοηηυεά τνῖτἢ οἠς δοοογά ἰῃ 
ῬΥΆΥΟΥ δηὰ βυρρὶ]οδίίοη, ἢ (ἢ τγοπιθῃ, 
δηὰ Ματγ [δος τηοῖμοσ οἵ [68ι.5, δηὰ νἱ} ΗΙ8 
Ἐπ ΠΕ: (Αςεἰ5 ἱ. 14; 866 αἷϑο τ Οὐοζ. 
ἰχ, 5). 

ΑὈΘΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤΕ οἱ νεῖβὸ κ. 

δ. ΤΈΕἜς τνογὰ ἀπεκατεστάθη Βοτο υϑοά ὉΥ 41] 
ἴγοο ϑυηορί [5 15 γοιδυ ΚΑ] ἔοσ [15 Δ ποστηδὶ 
ἕοστη, σἱἢ 4 ἀουδ]ς δυρτηοηξ, [{ 8 τογαγάθὰ 
ΌΥ Ηοϊίζιιδπη δηὰὲ οἴδμοσ οὐϊςβ 45 οης οὗ (ἢς 
ΒιΤοηξεϑί ἀγρυπηθηῖβ ἴῃ βυρροτί οὗ ἴῃς ἔγρο- 
[6515 [δὲ (δ Ἔυδηρο δῖ ῃδλὰ ἃ τυτἴδη ἀοσυ- 
ταρῃΐζ θεΐοτε ἴβοση, [ἃ Ὀεΐπρ ὑπ||Κοὶγ τπαὶ ΓΠΕΥ 
δου] οἴδογννῖβα ἤανα 411] δάορίθἀἁ δὴ υῃ- 

ΟΗΑΡΤῈΚ ΙΝ. 
1 7Δε ῥαγαδἴε οΥ ἐὰε “οιυεν, 14. απά ἐλε νιδαρέμρ᾽ 

δλεγεο 21 2 νιεέ εοπινμρρίοαίς ἐζέ ἱέρλέ 
97 οἱ» ξρεοτιοζραϊρε ἐο οίλεγ:. 26 734 Ραγαδῥίε 
9 1λε «ερὶ ργσιυΐμρ σεν εν, 340 ἀραὶ οΥ ἐάέ 

δτατησηδίϊοαὶ ἔοπη; Ὀμῖ ἴδε γζυπιοηῖ ἰ5 
ΒΟΔΓΟΘΙΥ͂ οοποΙ υδῖνο, δίηςς ἴδ ἔογπι, ἱησοττεοῖ 
85 ἴξ ννγᾶ8, ἸΏΔΥ αν Ὀδεῃ ΟΟΙΏΓΊΟΩΙΪΥ υϑοὰ ἰπ 
ἃ Ῥγονϊποίδὶ ἀἰδίθοῖ : ἱπάθθά ἰξ 15 ποῖ {κε ὶγῪ 
(δὲ 81.ὄ υκὲ νου]ὰ πᾶνε τεϊδϊποὰ ἰξ δά ἰΐ 
ποῖ Ὀ6οη ΦΟΠΟΤΑΙΥ δοςορίοε. 866 4190 ποῖβς 
οῃ οἷ. Υἱῖ!, 25. 

περ ἴαγα σερά. 45. Οἀγιῥ σἰξείλ ἐΔέ ἐξηεβετέ 
ο»ε ἐδέ “εα. 

ΝῺ “ἢς θερᾶη ἀρδίπ ἴο [θᾶ ἢ ὉΥῪ “ Μαι:. 
δηά τόσο ννδβ “ἢ δ (ἣς 561 8146: 

ΟΗΑΡ. 1.1 νι 18 οδαρίος Βορίῃβ ἃ 
ϑοτῖς58 οὗ τε Ηρ ιμύα οἔὗ ἐπεὶ ούτε Βγβῖ, 
ἃ8 ἴπε Ὑεᾶσμεῦ ἀπά [υάρε οὗ Ιβγδεὶ (ἰν. 
1-.14}} δηά (δε δ8 1 οσὰ ονεσ 81}: οὐεσ ἴῃ- 
δηιηδία ἡδίυζο (ἰν. 35--41); ΟΥ̓ΟΥ [86 τοδὶ πὶ 
οὗ ἀλγκηθθβο (ν. 1--2ο); δηά ουὐδὺ ραγαὶοδὶ 
6115, οὐεῦ 116 δηὰ ἀδδί (Υ. 21--41). 

1, “μά δὲ δεραη αραὶπ ἰο ἐξαοδ ὃν ἐδὲ “τα 

“4.1 81. Μαγκ ἴ(ἢυ8 ἀγανγβ ουξ, τηοῦὸ ἀ 15» 
{ἰπςὩγ ἴμδὴ ἴμ6 οἴμεσ ϑγηορι5ϊ8, ἃ τεοοσα- 
τηοηςοηθηΐ οὗ Ρυδ]ὶς (οδοης. Ης δἷοης 
ποῖίςο68 ἴ86 γεέωγπ ἴο [86 8ελϑθ. Ουγ ]ογὰ 
μαὰ ψιτάγαννῃ ἔγομι [6 στοδῖ Ἵσσοννὰς ννὩ οὶ 
διϊοηάοεὶ ΗἸ5 ὑγενίουϑ ἰεδοδίηρς (966 «ἢ. ἰ1]. 7, 
9), 8πά, αἴεν δρροϊη θην ἴῃς Ὑ νεῖνο, Ηὸ πνεηΐ 
Ὀδοκ ἴο Οδρόγηδιυμι, ΒοΓο Ἧς οσοπεημυοα 
ΗΪ8 τοδοδίην, Ὀυΐ ἴο ἃ 5π|4}|6ὁὺ δυάϊεῃος ἰῃ 
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424. 

ξαϊμεγεά τηῖο πὶ ἃ ρτεδῖ πιυϊεευάς, 
80 [ῃλὶ ἢς επίεγοὰ ἱπίο 4 8310. δηὰ 5δῖ 
ἰπ τῆς 868: δηά [ὃς τῆοϊς τυϊ εις 
νγ28 ὉΥ τε 8ε4 οπ τς ἰδπά. 

2 ἀιά με ἵδυρῇῖ ΤΠ επὶ ΠΊΔΠΥ (Πρ 5 
ΌΥ ραγδῦϊεβ, ἀπά 8αἰὰ υἱπῖο ἴῃ επὶ ἴῃ ἢ18 
ἀοςιππο, 

4 Ηδκξδλικεη; Βεἢοὶά, τἢοτε νγεπῖ 
οι ἃ βϑοῦγεῦ ἴο δον: 

4 Απά ἰξ σᾶπιε ἴο ρᾶ38. 23 ἢς βϑουγεά, 
δοπιε [εἰ] ὈγῪ τῆς ὙὙΑΥ 5146, ληά τῆς 
ἔοννἶβ οὗ τῆς αἷἱγ σᾶπὶς δά ἀενουγεά 
1ζ υΡ. 

ς Απά βοηὶς ἔε]] οἡ 8(ΟΠΥ ρτοιμπά, 

δηἀ δδουΐ ἴ6 Βοιιϑὲ ἴῃ ν Ὡς Ης Πλυἐζυ4}}Ὁ 
τεδι θὰ. Ηδ ΠΟΥ ςοπιε8 ἴοσνασα ἀρδῖη 85 ἃ 
Ρυῦ]ς Ὑδδοδοσ, Ὡθᾶγ ἴδῈ Φεὰ δβοπρ, ἃ οΪδοὶ 
ΒρΡΕΟΙΔΠῪ δάδρίεα ἴον δά ἀροβδίηρ ἃ νδδῖ πιὺ}" 
ἰυάς, δυρροδβεὰ δἷδο Ὁγ ϑοπιε ( οϊχπιαγ) ἴο 
Ὀδ αἰσηϊβοδηί οὗ [86 νυοτϊ ἀ- υσἱάς γδρο οὗ Ηἰ5 
[εδοδίης. Οἡ [6 {{π|6, 866 ποῖες οὐ Μαῖϊ. 
ΧΙΙ. 46. 

ἐδεγε «αὐα: Καϊδεγεά ... ὦ 3Τεαΐ »ευ εἰμ. 
ἼΤΒο 45ϑθ δ εν οὗ 80 στελῖ ἃ τι τυὰ6---8., 
Μαικ υ8εὲ8 ἃ ϑ5ἴγοηρ Ὑοσάᾶ, 9 77 8ξιτο41-- 
5665 ἴο μάνα οσουρίοα {π||6 της : [ΒΟΥ ΤΏΔΥ, 
τπογεΐοσγε, ἤᾶνο Ὀδο ννδιἰηρ ἰῇ (μ6 πεϊρἢ- 
Ὀοιγποοῦ οὗ Οδρογδλυπι, ὙΠοπΕ γε ἵτο 
Βἰ'σς αἰογοηοοβ ἴῃ [6 τοδάϊης οὗ Μ55.: 
βδοῖῃς οὗ ἴΠ6 οἰάεϑε μᾶνθ, [ὉΓ “2 γεαί, ὍδΡΥ 
3Γεαὲ (πλεῖστος), δῃὰ [οΟΥ εὐ, σαϊῥεγεά, ἐε 
ξαϊῥεγεά, ἴμ6 Ὠδίοσί 8] ργοβοηῖ, υϑεὰ ςοπ- 
ΤΊΟΏΪΥ δ 81. Μασ ἴῃ ρμαβδίηρ οὔ ἴο ἃ πεν 
δυδ]οςί. 

ἐπίο α .-δ[Ρ.ὺῚ Οὐ “(δός βῃρ," 2δ8 ὑδυδὶ ἴῃ 
δῖ. Μασ; ὃυΐϊ ἴδε τεδάϊηρ 5 ἀουδί}. [{ 
νου ]ὰ ἸΠΡΙΥ (μαῖ ἃ διιῖρ ννᾶβ Κορὶ δρϑςῖδ! 
ἴο τηδεῖ 5 ἢ 8ῃ ΕἸΠΟΓΡΟΠΟΥ͂ 48 ὨΟΥ͂ ργοβοηίοά 
ἰ[56 1; οἷ, οἰ. 111... 

“αὶ ἱπ 1δὲ “«α}]Ϊ ΤὮδ ὀχργοβδίοη 5 Ρϑοι- 
᾿ΐατ, Ἰἰζογα γ, “ἴῃ (πὸ 564, πρὶ γίης ἃ ϑερᾶ- 
ταῖϊοη ἴγοπι [ἢ Ῥεορὶθ ου ἴῃς 5ἤοζγε. 

Ὡ. “πά.. βαγαδίε:.1 “ΤΉΪΒ τεΐεγβ ἀρραγεηῖ 
ἴο ἴδ τηοάς οὗ Αὐ τὶς ἢ ἤοτα της ἥτις 
ν 88 ΞΟΏΟΓΑΙΥ δαἀορίοα ΟΥ̓ οὐ [οτὰ ἴῃ δἀ- 
ἀγεβϑίης τηϊχοϑὰ ταῦ ἰυάε8. [{ 96 επι8 ἴο μανς 
ϑυγρηβοά Η|5 αἰδοῖρ]ο5β. ϑ81:. Μασγὶκ ἴῃ δοίἢ 
αἰαυβϑε8 8εὲ5 [με ἱπηρετίεςξ ἴεηϑε, ἀδεηοίίης 
ςοπίϊηϊδῆςθ ΟΣ Σερειοη, 

ἐπ δίς ἀοείγίηθ. ἴη τ86 ἔοττῃ οὗ ἰϑδοδίηρ 
ΤΟΝ τῆς ἤγβῖ Ἐς 5γϑίοπλδις }} 7 ἱπῖσο- 
. 

4-8. ῬΑΚΑΒΙΕ ΟΡ ΤῊΕ ΘΟΨΈΕΒ. 

ον τῆς σοηεγαὶ ἐχροδίοη, 866 Ὠοῖθ8 οὐ 
ϑῖ. Μαϊίδεν. ᾿ 

51. ΜΑΚΚ.ΟΙΝ. ἶν. --8, 

Ποῖα ἰτ δά ποῖ πιυςῇ δα ; δηά 
ἱτηπηοάϊατεϊΥ ἰτ βργδῆς ὑρ, Ὀεςδυβε ἱξ 
Πδά πο ἀεριἢ οἵ ελτὶ : 

6 Βυῖ ψδεπ ἴδε βιιη νγᾶ8 τ. [ἴ νγᾶϑ 
δοοσοδοά ; δηὰ ὕδοδιιδε ἴξ ῃδά πο τοοῖ, 
ἴς νυ] εγο ἀυνᾶΥ. 

7 Αμπά 8οηὶς ἔε}] δποηρ ἴπογη8, ἀπά 
(ἣς (οτῃ8 ροτενν ὑρ, ἀπά ςδοκεὰ ᾿ξ, 
δηὰ ἰξ γιεἰἀεὰ πο ἔπιϊί. 

8 Απά οἴδεῖ [6]] ου ροοὰ ρτουπά, 
δηὰ ἀϊά Δϑὰ ἔγαϊς (παῖ βργδπρ υΡ δηὰ 
ἴποΓ ; δηά δτιουρῆς ἰογῖῃ, βοπια 
«Ὠἰγῖγ, ἀπά ϑοηλς 58ἰΧίγ, ἀπά β8οπὶε Ἅῃ 
δυπάγεα, 

8. Ηεανάοη. ΤὨῖ5 νογά 15 ργεβοσυοᾶ 
ϑῖ. Μαγκ δἱοπο. [ἰ 15 Ὡοῖ, 88 ϑοπὶὸ δο 
διρετβυουβ, Ὀυϊ Ῥγόραγοβ ἴ8ς ἴος ἴῃς 
ὩψΑΓηΐπς ἰῃ τοῦβα 9. Αἴ ἴῃς θερίπηϊηρ 411 ἅγὲ 
οδ] δὰ προ (ο ἰἰβίδη; δὲ ἴπς οἶοϑε 186 
ἀἰβεγεηὶ οἶλϑθε85 οὗ ᾿ἰβίθ πο ἀγὲ ἀἰβοσιπιϊηδιο. 
δῖ, Μασκ δὰ 8, Μαίμον ἤθη ἄζτοα ΠΟΆΤ]Υ 
μοδ τη ὑρ ἴο {86 Δεῖ οἰδῦβε οὗἁ υϑῦϑὲ 7. 
8ῖ. 1 κὸ Π25 βοῖθ νασίδίίοῃβ δηὰ δά οηβ, 
ΤῸΥ ὙΠΟ 566 ποίς8 ἐπ ἤθε. 

ὦ “οαὐεγ.} ὯἼὍΔ0 ΒΟΟΣ. 

4. 9 “δὲ αἱγ Οτηϊίοα ΟΥ̓ ὨρΑΤΪΥ 411 ἴδς 
δεδὶ Μϑ85: ἰηϑδεσγίοςα ργοῦδΟυ ἔγομι ἔπε βγϑί 

7. ἐδοξεά. 80 8ιῖ:. Μαϊδεν; δυῖ 51. Μαγκ 
0565 ἃ νογὰ, 5:15. 80} αἰ δετλίηρ ἴῃ ἔοστη, τυμῖ ἢ 
5668 ἴο ἱἰπάϊςδία 4 «Ἑδοκίηρ 5ιτυ]ϊδηοουβ 
ἢ (6 στον οὗ τῆς (Πογῃβ. 81. [ὺΚ6 
ὩΟῦσε5 [ἢ5 ΟΥ̓ ἃ δρεοΐδὶ ννογάὰ, ἥφγανᾷ τῷ 
«υἱἐό. 

ἐξ γιεϊ δε πο ἢ Αἡ δάαάϊξοη, ποῖ υἢ- 
ἱτηρογίδηξς, [ἰ πλᾶγκα ἃ σγδάδίίοη. Ὑῆς ἢγϑὶ 
ϑεεὰ ρῥγοὐδυςοδὰ ποίδίης ; ἴδε ϑεοομά ῥσοὸ- 
ἀυοσεὰ Ὀἰαάο5 ΟὨἹΥ; [πε {π|γὰ οάτης θᾶ ἴδε 

ἰπξ οὔ δοαγίηρς σταίη, Ὀυΐ νγᾶβ [μὴ ἌἽμοκοὰ 
Υ ἴα στοντὰ οὗ ἰἤογηβ. Το Ρῥἰαίη οὗ σθυ- 

Ὠοβασγεῖ στηϊρηϊ ΒΌΡΡΙΥ δὴ 1|υκιταϊΐίοη: [ἴ 15 
ΠΟΥ͂ ςονεγοὰ τυ ΡΣ ΚΙΥ Ἰβοσγη5 δηὰ Ὀγαη- 
165. 

8. ἐδαὶ “ῤγαπρ μὸ απά ἐπεγεα:ε.) ὍΒαϑὲ 
νογάς, κέκ κέν ἢ Όγ 81, Μασκ δἱοῆς, ἃσε δπὰ- 
Ῥμαῖϊς : 1Β6Ὺ τρᾶσγκ ἴδς σοηίτγαϑῖ, ῃγϑῖ ἢ 186 
δεοὰ νῆϊςῖ οἷά πο. ἘΡΤΙΕ ὉΡ δἱ 4]1, αηὰ [ἤδη 
ψ (δὲ δὶς γιεϊάοὰ 0 Ῥγοάυςε. 

υος ποῖοά ὃὈγ 851. Μαῖ- 
ἴδενν δηὰ δῖ. Μαγκ, δυῖ ποῖ ὉΥ 58. [υὺ0κο, 65 
θεεη τογχασάθα 5 δὴ δἀσϊθοη; δυῖ ᾿ξ [85 

ἃ πη ρῥἷδος, οοπηρὶ εις [ἢ 6 
ἰδπι οὗ [6 ραγταῦϊθ. Τῆς ἀϊδετεηςς 

ὉνΟ οἴδϑϑος ἰβ σγδαϊς δ] : οὔθ ὑτοάυ 
ῖ 

οὐδ πῸ 
υοε8 ϑοοὰ 5εεὰ ; Ὀυϊ ἴῃ β Ἵ ἔ : Ἷ : Ι 



ν. 9-.2.ἢ 

9 Δηά δὲ 54ἰά υπΐο τΠ6πὶ, Ηες τδδὶ 
ΠΔὮ ολγβ ἴο ἤςᾶγ, ἰεῖ πὶ ἢεᾶγ. 

ΙΟ Αηά ψῇδη ἢε νγᾶβ δίοῃς, ΓΠΕῪ 
(μδῖ ψψεγε δδουξ δϊπι τὰ τς τυγεῖνε 
Αϑἰκεά οὗ πἰπι [πΠ6 ράγδῦ]α. 

11 Αηά ἢς 8414 υπηῖο τῃεηι, [πἴο 
γοιυ ἰξ 15 ρίνεη ἴο ἵῆον [ἢ6 ΤΥ β. ΕΓ 
οὗ τῆς ἰκϊηράοπι οὗ (ὐοά : δῖ υπῖο 

5Ὶ. ΜΑΆΚΚ. ΙΝ. 

τλεπὶ (μδλῖ ἀὔὰ τους, 411 :λέσό ΤὨΪΩρΒ 
ἃΥ6 ἄοπε ἰῇ ΡΑΓΆΌΪΕ8 : 

12 ΠἼΤμδς ββοίῃρ ΠΟΥ ΠΊΔΥ 866,7 Μαῖ, 
ἃπὰ ποῖ ρεζοεῖνε ; δηά πελγίηρ [ΠῈγ 15 "ἢ 
ἸΏΔΥ ἢεᾶγ, δηὰ ποῖ υπάεγϑιδπα ; [εβῖ 
δῖ ΔΗΥ͂ τίπι6 [ΠΕῪ 8ῃοιυϊά δε οοηνετῖεά, 
ἃπὰ {λεὶγ 81ῃ8 βδουϊά ὃς ἰογρίνεῃ 
(λεπι. 

ἴῃ ἴΠ6 οης οὗἉ ἔαϊϊαγο, ἴῃ τἴ86 οἴδποσ οἵ βυςοοβ5, 
το Ἰαίῖον ὑγοροτγεοηθὰ ἴο ἴΠ6 σοοάῃοββ8 οὗ 
[6 5011] δηὰ 115 δβίδίε οἵ ργεραγεάῃεβϑβ. 

9. “4 δὲ “αἰΔ.1 ὙΠ6 ποζὰ 8 δια ρῃαῖς. 
ΑΠῸΣ ἀεἰνοσίηρ [86 Ῥασγδῦὶς Ηε βρᾶκο Ἰουάϊγ ; 
85 5ἴ, [ὑπὸ 5478, Ηἶΐε εν δά. 

ο δεαγ. 80 ἴοο 8[. [ὺκ6. [τ 158 τ» 
φογίδηϊ. ΑἹ] ᾶνς δαγα, Ὀυξ 41} δᾶνὸ ποῖ θᾶγξ 
ἀοίηρς {ποεῖν ῬΓΌΡΕΓ οὔτε. ϑοηβ δᾶγθ 20 
ἰηνναγὰ οἂγ ἴἔοσ. Οοὐδῥ δβαττηοηὶθβ. 

10-11. ΔΡΡΙΙΟΑΤΙΟΝ ΟΥ ΤῊΣ Π15Ο0ΙΡΓ.ῈΒ ΕῸΚΒ 
ΕΌΚΤΗΕΒ ΝΒΤΕΟΟΤΙΟΝ. 

ΤΒ15 βοοϊοη γοΐους ὈΧΟΌΔΟΪΥ ἴο ἃ βεραγαῖς 
οςοδϑίοη. ὙΠῸ ᾿Π]ΌΪΓΥ ννᾶ8 πιδάς θη ΟἿΣ 
1οτὰ νγᾶὃβ δίοῃθε: ποῖ, {μογείογε, ψΏ16 [ἢς 
του ϊτυάο5 ψεσα 511}} Ὡϑβεοι θὰ, ΠΟΥ, 85 ἰΐ 
νου] 58θοπὶ, ἰῃ [ἢ6 5114}} 5ῃϊρ, τυὶςῖ νγᾶβ5 
ΒΟΔΤΟΟΙΥ δάδρίοα ἴοσγ 4 ἀΐβοουτϑθε δἀἀγεββεά 
ποῖ ἴο 6 Ὑνεῖνο οὨἿγ, δυΐ ἴο οἵδεοσ ἀ15- 
εἶρ!ε5. Τ δ, μονγουοσ, νσᾶβ8 ἴῃ6 πχοδί δι}ῖ- 
4ΔὉ]6 υἷδος ἴοσ τεοογάϊηρ ἰἴἴ; [ἢ6 σΤοδάοῦ 15 δὲ 
οὔςο ἱπίοττωοα ΨΥ [6 τοοάς οὗ (εδοδίηρ 
γγ238 σμδηρεοα, ες ποῖα οἡ ϑῖ. Μαιπον χιϊ. 
1ο. 

10. ἐδὲγ ἐδαΐ «υεγὸ αδομῖ δ». 8|. Μαγκ 
δἴοπθ ποῖςο5 186 ῥγόβϑοῆςε οἵ οἵδεσ ἐϊϑοὶρ! 65 
σὰ τς Ὑ ννεῖνε : 1818 18 ἃ ρμΡοϊηΐ οὗ οοῃ- 
βἰοταῦϊς ἱπιροτίδηςθ. ΑἸ} ννῆο ννεγὰ ΜΠ] Πηρ 
ἴο δὲ ἰδιισδς τοςεϊνθὰ ἱηϑισυςϊίίοη, ΟΕ οἢ, 
ΧΥ͂. το. 80 ΗἸἸροηξ, ΕἸ]. ΡΡ. 515, 562. 

ἐδε ῥαγαὐΐρ.) ΤὍΤὨϊ5 15 ἴῃ σοπηπιοη γοδαϊηξ ; 
δυΐϊ [06 οἱάοϑὶ Μ55 δηὰ νεγβίοῃβ, δπὰ δῖα 
οΥκρ8] οαὐϊπίοηβ ἰᾶνὸ [δὸ Ῥασβῦϊθβ0. Οπθ 
ῬΑΥΔΌΪα αἰοης 25 γεῖ Ὀεοη σεσοτάσα, ἀπά (Π6 
ἘΧρΡΙΔπδοη οὗ ΟὯδ ΟἿἿῪ ἰ8 φίνεῃ δεσε ὉΥ ϑ8ῖ. 
Τυκο; Ὀυϊ [δὲ πα] ΓΥ, δηὰ οὖγ 1, ογὰδβ 
ΔΏΒΙΟΥ ἴο 1ἴ, ΟΥΘ σοηοταὶ. 

11, ὕπίο γομ.}] Τὸ γου τψγῆο ἴπυ.8 ἱπαυΐγο, 
δροϊκίπρ ἰἴο ΚΟ (6 {τυ}. ὙΠαδῖ 5 [6 
οτἰϊοσίοθ. Α1]1 ψῆο δϑὶκ σοςεῖνο, δηὰ δοςοσά- 
ἴην ἴο νῆδὶ (ΠΟῪ δϑὶς ; [ἢ ἀἰβοῖρ 68 δϑι νυδαῖ 
5 ἴ!:6 ἵππὸῦ τηθδηΐϊηρ. ᾿ 

ο ἀποαὺυ 1ῤὲ "κ75",ε77γ.1] Ὅς οἱάεξὲ Μ55 
οτοἶξ “ἴο Κπουν," ννδὶο ἢ γγᾶϑ ΡΓΟΌΔΟΙΪΥ ἱπϑοτίοά 
ἔγοια δῖ, Μαδίίπον. “" Μγβίογυ," ἃ ψογὰ ψῇὶςἢ 
ἴῃ ἴῃ Οοκρεῖὶδ οοσιγ8 ΟὨΪΥ͂ ἰότε δηά ἰῃ [86 
ΠΟΥ ΘΡΟΠΟ ΩΣ Ῥασδᾶροβ, 5 ἴἌκθη ἴῃ πε 10} 
86η86---ἃΔ ἴτυ ἢ ὑηκηονσι Ῥγευϊουβίγ, Ὀυϊ πονν 

σιν 71:1.---νοι, 1. 

τενεδὶ θὰ ἴο ἀϊβοὶρίεβ, ὙΤῊΪ8 βἰδίεπιεπί τεσορ- 
Ὠ865 ἰῃ ἴδε αἰβοῖρ᾽65 ἃ εἰκίίηος δάνδηςο ἴῃ 
δρί στ] Ἰη [6]! ζεηςα. 

ἐδαὶ ἀγε «υδοι ἢ ὨΪΒ κι τ κίηρ ΟΧΡΓΟ8- 
βίοπ ἰ5 ργεϑεινεὰ ἤεγὲ ὈΥ 8ῖ. Μαγΐκ οὐἱἹγ; 
“«πδουῖ, οὐἱ οὗ ἴῃς δριγζυδὶ βρῆοσε, ποῖ 
ϑοεκίηρ 5ρίγίτυδὶ {ὰ [ἢ. 

αἱ! ἐδειε ἐδίηρ: αγὸ ομ6.} 1 ε. 411 τδ6 
(πηγβ τ Ὡς ρογίδλίη ἴο ἴδε κιηγάοπι οὗ Οοά 
γε ργεϑεηϊθαὰ υηόοῦ ἴΠ6 ἔοστῃ οὗ ραγαῦ 65: 
ἴποβϑα ΟἿ ΨῈΟ τεοορηῖϑε ἴμ6 βρί τυ ΠΥ οὗ 
ΑἸ τ ϑί᾿5 Κιηράοπι δὴ αἰ βοογῃ ἴΠ6 ἸΏΠΟΙ πιοδῃ- 
ηρ οἵ Ηἰ8 ἰεδομιίην οσ οὗ ἴδε ἐνθηῖβ. Ῥδγδῦϊεβ 
ἀύτοϑὲ δἰ Όοη, ἃγῸ ΘΑϑ}Υ τειηετηδογε, ἀπὰ 
ΒΙΡΡΙΥ πιδίοσα}]5 ἔοσγ διΐυγε τηεαϊδὕοη : ὃυῖ 
(ΠῸΥ ργοάυςε Ὧο βρίγῖυδὶ οεςϊ ὑηῸ] [ἢς 
ΒΡ᾽ ΓΙ ΓΔ] 56Ώ86 8 αινακεηθὰ : οἷ 1 ΟΟΥ. 1ϊ. 14. 

12, Τδαί :εεἰπρ δὲν να} “:ε, 49"..}1ὺ ΤὨΐ8 
ΤΟΙ ποῖ ἴο ἴῃ6 ἱπίεηύοη οὗ ἴῃς ϑρθάκου, 
ψἤοθα οὐ͵εςὶ ἰ5 ο δονν (ες ψοζά, ὃυυῖ ἴο [ῃ6 
βἰδῖε οὗ ἴμ6 Βοδσοβ 8Ο ἃγὲὸ "τ Πουϊ.᾽ ὙΒΟΕΙΓ 
εἰδλίο οἵ δ᾽επδι[ϊοη---ν βδίθυου ΤΑΥ͂ ὃ6 [18 οδυ.56, 
ἩΒοῖδοΥ βρίγιζυδὶ ἀοδάποθ8 ΟΣ τιοσαὶ ΟὈ]ΌΥ͂ 
-«-ἀοε8. ποῖ ργονεηῖ ἴπεπὶ ἤοσὰ βεοίης [86 
ουϊνυναγὰ ἱηάϊ!ολίίοης οὗ ΟἸγισι'85 ργεϑεηος, θυ 
ἴῖ πιᾶῖκοβ ἴοπὶ ἱποδραῦϊς οὗ ἀϊδοεγηίης ἴδ 
ἴπηοῦ τηοδηΐησ. ΑἹ] ἅσὲ Ἵδ θὰ ὕροῦ ἴο ἤδδΓ 
δηὰ ἴο ἱπᾳυίγε; ὃδυΐ [86 ἐπῆιξηοεβ δ νου 
ροη ἴμοβθο ννῆο ἂσὲ “ ψὶπουτ᾽ Κοορ ἴδεπὶ 
δἰοοῦ, ἐχοϊυάϊης ποῖ οπἱγ ἴδε τρῃς ὑπάογ- 
δἰδηάϊης οὗ ἱπογεβίίης ραγαῦ ε8 οὕ οὗ β'βῃ!- 
βοδηΐ ουεηῖβ, θυΐ ἴδ6 βανίης ξτιᾶςς, οὗ τῆϊοἢ 
[6 ϑροκθὴ τοσγὰ δηὰ ουϊνασγὰ δοῖ ἄγε ἰη- 
ἰοηἀοα ἴο 6 58δογδιηθηίδὶ ςβδηποῖὶβ. ὉΤῃ6 
ψογὰ τοηάεγοα ρεέγεείυε ΔατηΙΓΔΌΪΥ ΟΧΡΓΟ5968 
(δ δἰδίες οὗ ἃ τηϊηὰ δηὰ μοατγί “ ο]ονσῖπς οἵ 
ἴο Κηον [86 ,οτὰ, 81. Μαγκ [μᾶ8 ἴῃ ἢΪ5' 
τηϊηὰ [ἢ ραββᾶρε οὗ ᾿βαϊδῃ, νι ἢ 18 φυοϊοὰ 
ἤτοι ἴδε δορίυδρίης ὉγΥ 8:. Μαξμεν, δπὰ 
6 οἶνοβ [86 φεῆθσγαὶ τηθδηΐηρ ἰῇ 8 (ΟΠςΙΞ6 
δὰ ἱπιργοδοῖνο ἔοσῃι. 866 ποῖς οἡ ϑ[. Μαῖϊ. 
ΧΙ, τ4. Α 5ιπκίης ἐχροβίϊοη 18 ργοροβεὰ 
ΌΥ Η. 1υϊτογοῖῃ, ὁ Ε55ιι1 ὁ Ἰηζοεγργέϊδίίοη ἀ8 
ϑαίης Μαίβίθιι, ρῃ. 207--2ος :--- ἴ 8 ποῖ ἴο 
6 ϑδιρροβοὰ τῆαὶ [π6 ραγδῦΐθβϑ, οὔϑουγε 25 
(ΠΟΥ͂ ΠΛΑΥ ἤᾶνα Ὀεδη δοιηἜ π|658 ούθη ἴοσ [Π6 
τηοϑῖ οἰοαγοὶ  ἴοα, νγοσο ἱπιοηάδά ἴο Ὠϊάς [ἢς 
υϊ5 ψΒίον (ΠΟΥ Θοπίαϊπεά. ὍΠΟΥ μά 
(Πότ ΟὨΪ ἔοπὶ ἴποβο ψῆο, ἔδγ ἔγοπι δβϑκιης 
ΤΠΕΙ͂Ρ τηδϑῖοσ, ᾿κὰ τῆ ἀἰϑοῖρ]οβ, ὉΓ δὴ δὃχ- 
Ρἰδπαϊίοη, νυ} ἀϊὰ 411 [ΕΥ̓ σου]ά ἴο ἀϊ5- 
80 ]6 {Πογλβοῖνοβ ἐτὰ Κηονίηρ [ἢς πιοδηϊηρ.᾽ 

ῳ 

228. 
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11 Απά ἢς 5414 υπίο ἴπεπι, πον 
γε ποῖ τΠ18 ραγδῦϊε ἡ δληά μον τἤδη 
Ὑ7}}} γε πον 411 ραγδῦ]εβ κἡ 

14  ΤῊς βονχεῦ βουγόῖῃ τῆς τγογά. 
Ις Απά {686 ὅγε ἴΠῈῪ ΟΥ̓ ἴπε ὙΨΑΥ͂ 

814ς. τ βεῖα τηε ψογά 18 βονγῃ; ῥυξ 
γ ἤθη ΤΠΕΥ Πᾶνα Πελγά, ϑαΐδη Τςοιπείῃ 
ἱπηπηεἀἰλίεϊγ, ἀπά ἰλκεῖ ἀνγᾶν τἢς 
τγογά τῃδὲ νγλ8 βοῦσῃ ἴῃ τΠεὶγ Πελγίβ. 

16 Απά τπεβεὲ ἅτε {πεν [πκονγίβα 
ὙΠ ἢ ἅγα 80 ΟἹ βἴοηγ ρτοιπά ; 
Ψῆο, ἤδη ΠΥ ἤᾶνε Πελγά τῆςὲ 
ψοχὰ, πη εάν τοῖν τεσεῖνς ἴἃ ὑιτἢ 

655 2 
17 Απά ἢᾶνε πο τοοῖ ἰπ {Πεηιϑεῖνεϑ, 

Δηά 30 ἐπάμυγε δι ἔοτ ἃ τίπτε : δίζεγς- 
νγατὰ, ψ ἤθη Δ Ἰςτίοη ΟΥ ρεγβϑεσικίοη 

18, Κποευ γε πο ἐδι; ῥαγαἷε 3] Ῥτοπι [ἢ 6 
δθηῃθγαὶ οὐβοσυδίίοη ΟὟ 1 ογὰ ρᾶ5565 ἴο [Π6 
οχρίαπδίίοη οὗ (6 ἤγϑξ ραγαδῖθ. ὙΠῸ ϑεσοπά 
οἶδυιδο 15 ΓΙ ΒΕ Ἔχρίδίποὰ ὃγ Ετ!Ζβϑοῖῆς, “ἢονν 
(θη νν}}} γε υπάογϑίαπα 411] ραγδῦ]θβ, 48 [ἴΐ 
δεῃονεῖι ἴῃοβο ἴο ἀο ψῆο δἵὲ ᾿πδϊοά ἰη [Π6 
ΤΑΥΘΙΘΙΥ οὗ [6 Μοββίδηὶϊς κιηράοπι; ὍΤδε 
ὑογβ, ργοβεσυθὰ ΟΥ̓ 81. Μασίκ ΟΪγ, ὄεχργοββ8 
δ᾽Απιο 45 νγο}] 85 βΌΓΡτβο αἱ {πεῖν βἰονυη 88 οὗ 
σοπιργεπεηβίοη. ὙΠ18 (ἤγουν ἃ υἱνῖὰ ᾿ἰρδΐ 
Ἴρου {Πεἱγ δοίυδὶ δίδίθ οὗ τηϊηά αἱ [6 Ἐπ)6--- 
δηχίουβ ἴο ᾿ραστῃ, Ὀυΐ τ  δριγτ4] Ἰηδθηςοϊ 
ἱππ ρου θ ΕἾ ἀενεϊοροά. 

ἴ4-20. ΕΧΡΟΒΙΤΙΟΝ ΟΈ ΤῊΕΞ ΕἼΒΒΤ ΡΑΒΑΒΙΕ, 

14. 1δε «υογάὉ 81:. Μαζδουνν Ὄχρ δίῃ, 
4 [Π6 πνογχὰ οὗ ἴῃς κίηράοπι :᾿" ὁ. 6. ηοῖ 5110] 
ἰῃς ποτὰ οὗ πιογαὶ (τυ, δυϊ δρίγιυδὶ 
οοποεγηῖηρ [δ κιπράομι οὗ Ποάνθῃ. 

16. ἐπ ἐδεὶν δεανγ.Ἶ 80 51. Μαίζον. Ηδοτο 
βοὴ οἷά Μ85 δᾶγνὸ “ἴῃ (ποτὰ : οἴδοῖβ, 511}} 
ἴΏοτο ἔοσο Ὁ]Υ, “ ἀροη ἴδοπι,7 85 (δου ρα ἴξ [6]} 
ὍΡΟΙ {πεῖν Πεαγίβ δαΐ νγὰ5 ποῖ ΠΙΠῪ τγεςεϊνοά. 

16. ᾿ξεαφυΐτ.1 11. 6. ἀοσοτγάϊηρ; ἴο [Π6 54Π16 
τηοάς οὗ ἱηϊετρτείδίοῃ ; ποῖ ἃ8 βοῆς (6 
ἮΝ εἴ(6) Ὄὀχρίαίη ἰξ, γοξεστίηρ ἴο ἴῃς μαγάπεβϑϑ 
οομηλοη ἰο ἴδε τναγϑίάς δηὰ [Ἂς ΤΟΟΚΥ 
τουηά. 

18. “π4 ἐδεῖς αγὸ ἐδεγ. Ἐδίδμεσ, δοοογά- 
ἴὰκ ἴο ἀποῖδεν σεδαϊηρ, Απᾶ οἵβοσδ δῖ 
δ8.Ο; {Π|]5 τηλτῖ5 ἃ σοηδί ἀογῦ ας ἀἰβογθησο, 

ἐδογη..}] Οὗ “ἃς [ποτη5." 

19. ἐδε εὔἄγὰῆ φῦ ἐδὶς «υογ 4.1 Αηχίουβ 
(πουζμῖβ. δδουΐ του] αν τδίζεσβ (οἷ. Μαῖξ. 
νἱ!. 11). ΕῸΥ “1815 νοῦ] ἢ οἷά Μ55 δᾶνε 
“ἢ οαγα5 οὗ [6 ψου]ὰ," δαυϊναϊεης ἴο [δ 6 
σᾶΓ65 οὗ ςοπιπῖοη [1ἴδ6. 

σηδ ἐδε μη: 97) οὐδὲν ἐδέπα. ΑΏ οτρῃδας 
δαἀάπίοη, Τοοτιρ εἴης ἴδ6 Γλγοοζο] ὰ ἴοσσωϑ οὗ 

51. ΜΑΚΚ. ΙΝ. [ν. 13----.21. 

Αιβοι ἔογ [Π6 τγογά 8 ϑαΐκο, ἱπγηχθα!- 
Δίεἶγ {Πεγ τὲ οἤεπάσα. 

18 Απά τἢεϑεὲ ἃγε ΠΥ ψἢἰς ἢ ἀγα 
ϑοῦσῃ ΔΠΊΟΠΡ' ΤΠΟΓΏΒ ; 8 (ἢ 48 ἢθᾶγ [ἢ ς 
ννογά, 

19 Απά τῆς σᾶγεβ οἵ τηϊβ νου], 
“ληά τῆς ἀεςεϊςβι]πεβ8 οὗ τίς ῃεβ, δά ς 
(86 ]υβ8ῖ8 οὗ οἵδεγ τῃϊπρ8 δηζεγίηρ ἴῃ, Ὁ 
σμοΐκε [ῃς νγογά, δπά 1 Ὀεςοπιθίῖ υη- 
ἔυτβι.. 

20 Απά ἐπε8ε ἂἵς ΤΠεΕΥ ἢ ϊοἢ ΓΘ 
ΒΟ ΟΠ ρΟΟΑ ρῥτοιπά ; 800 ἢ 28 ἤδλγ 
(ες ψογά, δπὰ τεςεῖνα 1:, δηά ὑτγίηρ 
ἕο ἔτυϊο, βοῆς {πὶ γιγίοὶ ἁ, ϑοπὶθ 
δἰχίγ, δΔηἀ 8οηϊα 84η ἢυηάγοα, 

21 5 ὁ Απὰ ἢς 8414 υπίο ἴδεηι, [8 ὁ Μαιι, 
ἃ οληάΐε Ὀγουρῆς ἴὸ ὃς ρυΐ υπάδγ ἃ ὅ “δ 

(επηρίδίοη. 81. [υκο [45 “ ρῥΙεδϑυγεβ οὗ 18 "ἢ 
(ςξ, τ Ῥεῖοσ ἰϊ. 1: τ). 

40. 454] ἐδειο τὸ δεν. ΟΥ, αμά [8089 
αγὲ ἐδεγ: [8089 ρΡοϊηῖΞ ἴο Δη ἐπ ΓοΪυ ἀἰβεϊπος 
1458. 

ἄγ “0405.}] ΟΥ, δαγνὸ 6008 Βο ἢ. 51, 
Μαγῖκ υ65 4 ἀϊβεγεηΐ ἴοττῃ βεσγεὲ δηὰ ἴπ νυ. 
16, 18 ; [18 ΒΟΕ6118 (0 ἱπιρὶγ οομπιρίοίϊς ΟΥ 
οβεςίυδ! δοϊίίοη. 

απ γεοεῖοε ἰ2.1] ΤΣ ψννογὰ ἱπὴρ}165 τνϑϊσοπια 
τεςορίοη. 81. [ὐὺΚὸ μ85 “ΚΕῸΡ ἐ.2. τεϊδίη [ἢ 
Εν] Π85 δἰγἰκιηρ ΓοιΊΔ ΚΒ ὑροη ἴδε ἴοτου 

δηὰ Ῥεδυὶῦ οὗ ῃ5 δοοουηΐ οὗ οὖὖνέν 1, ογ 8 
Ἔχροϑίοη : 90 γοῖγ, στὶς ἴῃ τιοληϊηρ, ἀηὰ 50 
εδιαγδοίετγίβεϊο. 

21-25. ῬΕΟΥΕΒΒΙΑΙ͂, ΘΑΥΓΝΟΒ ΙΝ ΟΟΝΝΕΟ- 
ΤΙΟΝ ὝΙΤΗ Τ1ΤΗΞΕ ΕΙἸΧΡΟΒΙΤΙΟΝ. 

ΔΊ. “πα δὲ “αἰΔ.}] ῬΙΟΌΔΟΪ δὲ ἴδε δᾶπηθ 
ὕπιε; δυΐ 81. Μαγὶκ ΤΔῪ ἤδνε ἱηϊτοδιυοεά 
ἴδεβε βδυηρβ 848 ὈΘΑΣΊΠΡ ΚΟΏΘΓΔΙΥ ὕροῦ ἴδ 6 
Βρί γι ἴῃ ψῆϊοῖ τῆς ἀἶ8ς 065 ἅγὰ ἴο τοοεῖνα 
δηὰ υβ86 δι οἢ ἰοδοπίης. 81. [ὺ16, Βοντενοσ, 
Κοορβ ἴῃ 6 54π|6 ΟΥ̓ΔΕΊΣ, οἷ. Υ]1]. 16, 18. " 
ΤΟ οὐ͵οςί οὗ (ες ἢγπί βαυίηρ 15 ἴο πρτο 95 

ρου [86 ἀϊδβοὶρ]65 τοῖς ἀν; [ΠΟΥ τιυϑὶ 
ἐχρίαϊη ἴο οἴδοῖβ ναὶ ἰ5 Ὀδοοπης Οἰθᾶσ ἴο 
[Ποιλϑοῖνοβ. 

Ὶ ἃ εαπαἶε δγοιρ δι 1 τεγΠΥ, ἃοοα5 186 
οδπὰο (οΥ ]Δ1ρὺ Θο! 6: ΤΤἢα ἰάτὴρ ἤοΓα 15 
(Πε Ἰρῃΐ οἵ πα}, νοι σοπλ8 ἴῃ {πε ρέσβοη οὗ 
Ομηϑί ; 5 ποῖ ὑγοιρῆῖ ΕΥ̓͂ Η πὶ [δὲ 1ἴ δου! 
δὲ ἰάάδη. ΑΙ] Ηἰ5 ραγαῦ!εβ ἅτὸ ἱπϊεηἀεοὰ ἴο 
δὲ υπάετδϊοοά ; [6 ἀϊδοίρίεβ το υπάογειδηά 
πεῖ τηῦβὶ ἴοδςὶ οἴἤοΓβ, τηυδὲ Ππο]ὰ ὩΡ τ86 
ἰσδὲ (ἰδί ΟἸΠΟΙΒ ΠΙΔῪ 8566 ἰ, Τὶς βαυϊηρ 
156 τεςογάδα ὈΥ 81. Μδί(δεν ἴῃ {πὸ δεῦτο Β 
οἢ ἴδε Μουπὶ (ςἢ. ν΄. 14); δέσγὸ ἴὸ ὰβ ἃ 
ἀΐτεςϊ ργασῦςδὶ δρρὶϊοβιίοη. 



“ Μῖαιις. 
7. 2. 

«“ διῖι. 
1. 12. 

ν. 22---20.] 

ἐθυβῆςϊ, οΥἮ ὑπάεγ ἃ Βεά ἡ δῃά ωσΐ ἴο 
Ὀε 8εῖ οῃ ἃ οδπαϊεβεοκ ὺ 

22 “Εογ τδεγε ἰ8 ποιπίηρ ἰά, νγἰςἢ 
80}} ποῖ ὃς τηδηϊεβιοά : ΠΟΙ ΠΟΙ νγᾶ8 
ΔΩΥ͂ τπϊηρ Κερί ϑ8εογεῖ, θὰς ταὶ ἰΐ 
8ῆου 4 ςοπης δυγοδα, 

23 1 ΔΠΥ πιλῃ ἢᾶνε δλῖξ ἴῸ Πϑᾶγ, 
ἰεῖ Ὠἷπὶ ἤελγ. 

24. Απά ἢε 8δἰά υηῖο ἔπει, ΤἌΆΚκΚε 
δορά γγῆδλι γε ἤθαγ: “στῇ γδδὲ πιοὰ- 
ΒΌΓΕ γε τηεῖς, ἰζ 52}} δε πχελϑυγεά ἴο 
γου : ληά υπίο γου τπδὲ Βεᾶγ 8}2]] 
τοῦτα ὃς ρίνεη. - 

ἃς “Εοὸγ δε τῆλε μδιίῃ, το ἢΐπὶ 83}4]] 
δε ρίνεη : δηά ἢς τῆδὲ παῖ ποῖ, ἔγοπι 

51. ΜΑΚΚ. ΙΓ. 
᾿ϊπλ 50.411] Ὀς τἌΚδὴ ὄνεη τῆδὲ Ὡς ἢ 
μα Παῖῃ. 

26 ᾷ Απά ἢςε «4, ὅο 8 τῆς Κίηρ- 
ἄοπι οὗ (ὐσοά, 45 ἰξ ἃ πιδὴ β8δου]ά οδϑῖ 
ϑεεἀ ἰπῖο ἴῃς ρτουπά ; 

27 Αμπὰ 8ῃοιυ ά 8]βερ, ἀπά τγίβε πρῃϊ 
Δηὰἀ ἀδγ, ἀπά τῆς βεεὰ 9ῃου]ά βρπηρ 
Δ στον ὑρ, ἢε Κηονχεῖῃ ποῖ ἤονν. 

2δ ογ τῆς εαπ ὑππηρείῃ ἰογίῇ 
ἔγχε οὗ Πεγβεῖζ; ἤγϑε τῆς Ὀἰλάς, τ δη 
τῆς οἂγ, δϊεγ (δῖ τῆς [11] οογ ἴῃ 
τς δᾶγ. 

129 Βυῖ ψπεη τῆς ἔγυϊξ 8 Γθγουρῇτ !Οτ, γύρο. 
ἔοστῃ, ἱπιπεαϊδίοῖγ με ρυζίεῖῃ ἴῃ τς 
βίο Κ]ς, θεοδιι86 [ἴῃς Παγναβῖ 18 σοπΊδ. 

πᾶν α διωδεί.ὴ ὐπᾶεν Ἐ80 Ὀυ5δοὶ : (ἢς 
βουτ-Ὀοχ, οΥ τηδᾶβιισο, οοπίδίηϊης δδοὺϊ εἰσ 
μον ομδ.αιχίῃ οἵ ἴπ6 Αἰς τρραϊ 8, ΟΣ 

Ἰ, Βυδηοίοηξ ἴον ἃ ἔενν ἀλυβ᾽ φοπβυηΡΌΟΒ 
ἴῃ ἃ 512]} ἰὩπῖΐγ. Ὑδε ἀοϑογρίίοη ἀρ 165 ἴο 
ἴῃς οοτηβῆοη ἤου565 οὗ [86 ρεορὶε. ἴῃ οδοὺ 
[ποτε ννῶϑ οὴς ὈΓΠςῖραὶ τοόσὰ, ἰη ᾿ς ἢ [ΠΟΥ 
δῖος δηὰ 5ἰορί : τῃ6 κε Ἡρτὰ. τὴ 15 δίηρὶθ 
᾿ἰρῖῖ, [ἢ Πουγοδίη, ἀηὰ 186 Ὀεὰ, ψΠὩ ἃ ἔδτν 
86Δ15, γάτα 4}} 115 υγηϊζυσε. 

απᾶ ποῖ 1ο δε «171 ΟΥ, ἰδ 1 ποῖ 184. ἱξ 
ἸΏΔΥ ὍΘ δο΄ 05 [86 οδι ]οδέΐοῖϊ, οὐ ἰδ ρ- 
εἰρρόν ὁ 15 ποῖ (δῖ [6 ρυγροϑε ἴον τις ἴ 
ςΟΠ68 

42. ον. .. γπ2η72:1.4.)] ἘΔΙΠΟΥ, ΖῸ7 
ἜδοΟΤΟ ἰδ ποίδίβᾷ δἰὰᾶθπ Βαϊ ἰπ οΟχᾶρΥ 
παι ἐξ ὩΔΥ 6 τιδηϊζοδίοα. ΤΊ ΡάγΔΌΪςῈ 
5 ποῖ βροΐκρη δυῖ ννῖῖ [πὸ ἰηϊοηζίοη [Πδι [15 
μιάάρφη τηρδηΐηρ βου] θῈ πιδηϊ οί ἴο (ῃο86 
ὙΠῸ 566κ ἔοσ ᾿ἰσῃῖϊ, ΤῊ τοδάϊηρβ νΑῪ ; παῖ 
οὗ τῆς οἰάεσῖ Μϑ5 ϑεθηβ Ὀγθίογδοϊθ, δηὰ 18 
Πότ ἔο]οννθὰ : [Π6 δᾶτης τηϑδῃίηρ 8 διιξεεδιοὰ 
ΌΥ οἴδεν σεδάϊηρβ. 

μοὶ δεῦ αὐαϑ. .. εβὲ “εεγο!. ΟΥ̓́, ΒΟΣΈΒΟΣ 
ψδο ἰἰ οοποθ8416ἃ (επνοϊορεά ἴῃ ἴπΠ6 ΟὔβουΓα 
ἔοιτῃ οὗ Ῥαγδῦ]θ) πὶ (8 ἴῃς ἱπίεπιοη) 
18δὲ ἐξ δϑουἹὰ δοοθ ἴο ᾿ἰαμί. ΤΠὸ 
δοςοῃὰ οἴδυδβε ἴδι.ι5 ἀρ0]165 ἃ φϑῃογαὶ γε 
ἤοηῃ ἴο [6 ςῶϑὲ ποῦν δείοσε [6 αἶ5ς1} 0165 
ταϊπά, 

24. Ἰαΐε δεεά͵ 49"..} Αὄ 5ἸΚίης δρρ οδίίοη 
οὗ 5λγἴπρβ ὈΧΟΥΟΌΞΙΥ υἱἱογοὰ (εξ, Μαῖξ, νἱῖ. 2, 
τὶ. 11; [ἼΚῸ6 τί. 18, ΧΙ. 11, χίχ. 26). ΤὍΤΠο 
ἀἶδοῖρΡ]65 τηυδὶ ἰοοῖ αἰἰεθν εἰν δ πνδί 18 δεῖ 
Ὀοίογο ἴπόπὶ, Ὀοϊ 48 ἴο 115 ᾿ἱτπηροτὲ δηά 828 ἴο 
{86 ἀν γ ν]ςἢ 1 ἱπιροβεβ. [ἢ ΠΟῪ πηδδϑιγα 
ἴϊ ςοΥΤ ς ΕἾ δηὰ ἀϊδιγίδυιε ἴς δεεῖγ, [ΠΟΥ 11} γο- 
οεἶνο ἃ ςουγεϑροηάϊηρ Γεννασά ; ὩΔΥ, [2 πΊΟΓΟ 
81}8}} 6 σίνεῃ. ΤῈ σψογὰβ “(δι πραγ," 
ομηπίοα ΌΥ (πὸ οἰάεεί Μϑ85, ἃ ἴο δε ἃ 
Εἶοβα, ταῖθοτ τολκεοηΐϊηρ ἴτε ἴοτοε οὗ [Π6 
τυοηπίου : ἴδε τειναγὰ τ ῖϑ] Ὀ6 ποῖ ἕοσ ἴῃοβε 

0 ποατ, δυΐ ἔοτ ἴἤοθο γῆο υδὲ τυμδί [ΠΟῪ 
τοοεῖνε ἔοσ ἴῃς Ὀεποῆς οὗ οἴδεῖα. 

126-29. ΡΑΒΑΒΙΕ ΟΡ ΘΕΟΒΕῚ ΟΕΒΟΎΤΗ. 

ΤῊΗΐΣ Ῥαγαῦϊς 185 Ῥεου λυ ἴο 5.1. Μαγκ. 
ν εἰδββ σογαγάβ ἴἴ 8485 ρᾶσαὶ οὶ ἰο Μαῖίϊ. χὶϊ!. 
124-30, Ὀυξ [6 ρμοὶπίβ οὗ σεβεπιίδησθ ὯΓΘ 
ϑεοοηάδτγυ, ἴμοϑο οὗ ἀϊβεγεηος ἀγὸ 5. 05.Δ 12]. 
11 ἀοϑοτγίθεβ [ῃ6 ργοχγεββ οὗ ἴδε Κιπηράοχῃ Ὀ6- 
ἔνδθῃ (8 ἐ5120]}}5θπηοηῖ δῃὰ 115 σοι ο[οη. 

26. “δομίά εαϑὲὶ “«“«11 ΟΥ ῳ {δο δοσὰ, ("δὶ 
ΜΏΙΟΝ Β6 δῶ8 ἴο ΒΟᾺ ; ΟΥ̓ [ζ ΤΑΥ͂ ὑς, ΨῈῈ 
Ταίεγοησε ἴο ἴδ ργεοθάϊηρ ρδγάῦ]ο, [Π6 δοοὰ 
ΔἰΙΓΕΔΟῪ ἀσδοσίδεά, Εἴθ εξ] ῥτποῖρὶς οὗ 
ἴῃς Κιηγχάοῃι. 

47. “ἔπ4 «δομίά “ἶδορ, από γὶ "6.1 ΤὮΘ βουσεσ 
8 ἴῃ τοργοβεηϊθα 85 ἰεαυίης ἴΠ6 οοΥ»ἤο]ά, 
ποῖ σιθουϊ οἀγοδιὶ τεπάϊηρ ουῖ, νδουϊ 
ἔυγΠΟΥ ϑονίης. ἴῃ ἴδ6 τηθδηςηθ 4 ϑεοσγεῖ 

ὅοθϑ οἢἡ υπάεγρτουπά, ἩϊΒουῖ Ὠΐ5 
ΠΟὨϑΟΙ ΟΊ 5Π6558 ΟΥἹ λεῖρ. ΤῊΘ ΒΟΥ͂ΝΕΓ δΟΟΙΉΒ, [Π6ΤῸ- 
ἴογο, Βεγε ἴο πὶ 1)6 Βυπιδῇ Ῥγοδοθοῦ 
οὗ (ῃς Οοβρεὶ, ἴο ψοπι ἴδ6 1κογὰ ΤομΊΠ1 8 
Η 8 πογά. Τῆα υἱτδ! γ οἵ [Πα δεθά 15 ἰηάθ- 
Ῥεπάοηϊ οὗ [ἢ6 πιϊηϊδίογ!α] δςῖ. ΤῊ θασίῃ, 
ου ἴδε οἴδοσ παηά, 15 τεργεβεηϊοᾶ 26 ϑεὶϊ 
δεοίίης : ἴἰ ἀδνοῖορβ (6 βεεὰ ΌΥ πδίυγαὶ ὑγο- 
(658868, ἱποϊυάϊηρ 411 ἱπβυεηςεβ ΟΥ̓ ψ Ὡς ἰζ 
5 τορΌΪ ΑΕ αβεςῖεοά---διιηβῃ πη, ὈγοοΖο, δπάᾶ 
βδονου---}8 ΤΟργΓ βοὴν ἴα Ὠραγξ ὉΠῸΘΥ 
(86 ἰηβιισηςοβ οὗ στᾶςο. 

29. φυδεπ ἐδε γὼ ἐς ὀγουσϑὲ ον! δ. Οτ 
ΨὯ05 180 ἤσαὶϊι δᾶπι 8, ΟΥ ροἴἴεσβ 1156] 
ἑ. ε. ΜὮδη δείηρς τρο 1 16 πὶ ἴοσ ἴΠ6 σεᾶροσ, 
δηᾷ δἱϊοννβ 15 οσκ (δο Μεγοῦ, Οσίπιηι, δηὰ 
ἊΝ εἰ55). 

δὲ μι ἐπ ἐδὲ σελ. ΟΥ, Βο δοβ οίῃ 
ζοτ ἢ τῆς 5ἰοςκίθ. ὙῊΪΒ τεδρίηρ 
[Π6 8θᾶϑοῃ οὗ τουνασγὰ γτδίδογ [μδη οὗ ἐφ ὀξρδοα 
[ῆ6 τοδὶ νν}}} 6 ραϊῃεγοὰ ἰηῖο [6 χαυΉΟΥ. 
ΤΒο ραγαῦϊα γοοσβ ἈΥΙΩΔΤῚΪ ἴο ἴμ6 ΟΒυΣγΟἢ 
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7 Μαιι. 
13. 31. 

10 Απά ἢς 5414, “ΝνΒετειπίο 
86.4}} νγε [ἴκεπ τς Κίῃράοπι οἵ (σοά ὁ 
οΟΥ Ψ ννμαῖ σοπηρδγίβϑοη 3}4]} τχε 
ςοραγε ἰεὶ 

41 7 1ς κε ἃ ργδίῃ οὗ πιυβίατά 
8664, ψηϊςῆ, τ Βδη 1 ἰ8 βουχῇ ἴῃ τῆς 
δλγίῃ, 18 1688 ἴλη 411 [ἢς 5θθάβ τῆδλί 
δε ἰῃ τῆς βἅπὶ : 

22 Βυῖνπεη [ἰδ ἰ8 ϑοννη, ἰξ ρτονσεῃ 
Ὁρ, δηά δὈεσοπηοῖῃ ργεδῖεγ τἤδη 4]] 
Ποῦθ 5. Δα βῃοοίείῃ ουξ ρτεδὲ Ὀγδησῇα8; 

51. ΜΑΚΚ. [Ν. [ν. 3ο--35. 

80 [πδῖ τῆς ἴον]}5 οὗ ἴῃς δἷγ πιδῪ ἰοάρε 
ὑπάογ τῃς 5ηδάονν οὗ [ἴ. 

23 “ Απὰά ψ  ΠΙΔΠΥ͂ ϑυς ἢ ρΑΓΔΌ]65 σ Μοδι. 
δρᾶϊςα ἢς ἴῃς ννογά υπηΐο (Πεπὶ, 25 {ΠΕῪ 15. ᾽" 
Ὑγεγα 40] ἴο ΠαᾶΓ “ζ. 

44 Βυῖ ψἱτπουξ ἃ ράγαῦ]ς βρακε Πε 
ποῖ ὑπο {Π6πὶ: ἂπά ννῆθη ἴΠῈΥ νεῖε 
Αἴοηε, ἢς Ἔχρουπάςα 4}1 ἘΠηρβ. ἴο ἢΪ8 
ἀϊβς! 68. 

4ς ἘΑπά τῆς 88π|6 ἀδγ, ΏδΠ τῆς ἃ Μει: 
8. 23. Ἔδνθη νγὙγὰ8 οοπις, πα 841 υἱηῖο ΓΠ ΘΠ, 

45 ἃ ἕοῖο. [8 ἀυγαίίΐοη 11} 6 σοπμηθη- 
βυγαῖο ἡ [15 οσκ; βοὴ (Πδὲ 15 σοτηρίοῖο, 
[ἢ οηὰ ν}}} σοϊῃθ. 

309-32. ΡΑΚΑΒΙΕῈ ΟΡ ΤῊΕ ΟΕΑΙΝ ΟΥ᾽ἱ 
Μυϑταδῦ. 

80. ουὐδό «υδαὲ εονριραγοη «ῥα! «ὐε οονι- 
}αγε 11) ΤΑϊεγα γ, ἴῃ νας ράγαῦ]ς βῃου]ά 
ψὸ ρΡίδος 11) ὁ. 6. ὑπάοσ ψΒδῖ ἤρσυγε βῃουϊά 
νὰ τεργοβεηῖ ἃ) ὙὍῇὰ ψνογά “ννα ἢ ἱπιρ}168 
«εἰ! θογαίίοη. 85 βου οὖν 1 ,οτὰ πψου]ὰ 1π- 
νἱῖς Ηἰ8 ἐΐϑοῖρῖθ8 ἴο ςοηϑιάεν τ Η πὶ 
ὑπάοῦ ταὶ ἴοστα (ῃ6 ΟὨυΣΟΝ οδη ὃα τηοβῖ 
ΠΟΙ Ρ οἴου τεργεϑεηζοα. 

82. ἐὶ φγοευεὶδ μῷ, δ΄. Τῆς ἀεβορύοη 
οὗ [6 ργοοςββ οὗ σον 15 ἔ 6 γ (ἤδη ἰη (δ 6 
οἴδοσς Οὐοϑροὶβ. [ἴ Ὀερίπβ δεγ [Π6 βονίηρ, 
ἰλὺ5 σοηηοοίίΐηρ (ἰ6 ἄσυτε στ (δῖ ἴῃ [ἢ 6 
Ῥτγοσοαϊηρ Ραγαῦϊς ; ἴποὴ ἰΐ ηοτίςε5 (6 σοτηίης 
Ὁρ, 6 »τδάιιαὶ δι(δητηθηΐ ἴο 4 51Ζ6 θχοθεάϊην 
ἢ μογθ8, δηά [ἢ βῃοοίίηρ οὐ στεαῖ Ὀγδῆςθοβ 
-τὰ νἱνὶ ἃ δηά δοουγαῖίθ ἀσβοσιρίοηῃ ; ἴδε 
Ὀγδηοδοβ οὗ (Πς τηυβϑίατά-Ὀἰδληΐ ἅγὸ υϑεὰ ἴοι 
ἔπεϊ ἴῃ δραίη (5εε Μαϊάοπδῖιβ, ᾳυοϊοὰ ἴῃ 
ποῖος οἡ Μαζί. χιῖ. 21). ὙΠῸ νψνογά “ἴγθ6 ἢ 
8 Ὠοῖ υϑεὰ ὈΥ 51. Μαγκ, Ὀυΐ 15 ἔουπά 1π [ἢ6 
ἴνο οἴποῦ ϑυπορ[ 5.3. 

“πάν δὲ “ῥαάοαυ φΓ 1.7 81. Μεαίδμοεν δηὰ 
δ. {κὸ Πᾶν “ἰπ ἰἴ8 Ὀγάης 65. Τῆς εχ- 
ΡΓΕβδίοη ΠΟΓΘ 566 ΠῚ8 ΤΟΥ δοσιγαῖα; Ὀυξ ἴῃ 
ἴπ6 Οἵα Ενδηρο ἶϑιβ “ 'ἴπ ἴῃς ὈΓΔΠΟΝ6Β ᾿ ΠΊΔΥ 
τηθδῃ “ ῥχοϊθοϊεὰ ὈγΥ ἴδε Ὀγδης 65." 

431-314. ῬΌΒΙΙΟ ΤΈΛΟΗΙΝΟ ΑΝῸ ῬΕΙΝΑΤΕ 
ἘΧΡΟΒΙΤΙΟΝ. 

853. 4“, ἐδιγ «αὐεγε αὖίςε 1ο δεαγ)] ὌΤἢΟ 
Ῥαγδῦϊοα γεγο, τπεσεΐοσγε, ἢοΐ ἀε]νογεά ἴῃ 
᾿τησηθάϊδίθ ϑιισοθββίοῃ; δὴ ἰηίοσυαὶ ννὰβ δ]- 
ἰονεά Ὀθεΐνοθη ἴποπὶ ἔου τοῆθοιςίοη. Τῆδῖ 
ἰηΐεσναιὶ! Ὀγουρῃΐς οὐ τῆς αἰδγοηςε Ὀεΐννοεη 
ἀϊθβεγεηΐ οἶ45565 οὗ ὨΘΆΓΟΓΒ : ἴῃοϑα νῆῸ ψνΈ σα 
ΒΙΓΩΡΙΥ συτίοι Π]]δἀ (Πεἱγ ταὶ ηἀ5 νυ ἢ δ Κίς 
ἤρυγοβ, ἴμοϑο πὸ νγεῖα ἰῃ δαγηθϑί ργεραγεά 
{Πεπιβεῖτεβ ἴῸΓ διγίμου ᾿ἰπα υΪΓΥ. 

84. ὙΠ18 νοῦϑα τορεᾶίβ ννηδί 88 ΘΟ 
ΔΙΓΕΔΑΥ͂ σοηϑίἀεγεὰ (ν. τὸ 81.). ὙῊΘ Ἔχρτοβ- 
δίοῃβ ΔΙῸ ὙΘΙῪ 5: ΠΠΚΙΠΡ. ἤφέδοιξ α ῥαγαῤίε, 

ΟΥ “ εχοερί πῃ ράγδῦϊς," Ηδ αϊά ηοΐ βρθαῖκ ἴο 
18Βοπ), ἡ. 6. [6 ταϊχοὰ τιυϊθςαάε; τ[Π6 ϑεοοηὰ 
εἴδιιϑὲ οοπηθβ ουὔϊ τιογε ἀπ! ηςΕΥ ἰξ τς δάορί 
[86 τοδάϊηρ οὗ (ἢ6 οἱάεϑὶ Μ85 δηά γϑηάεγ ἱὲ 
ἴπυδ: “Ὀυϊ Ργνδίεῖ ἴο Ηἰ8 οὐσῇ ἀϊ5οῖρ!ε8 
Ηε εχρουπάεά 41] {πιπρ5." ΤΠε ψογάβ σϑῃ- 
ἀεγοὰ ἰὴ ἴΠ6 ΑΟΨ. “ἦν Βθη {ΠΟΥ͂ τνεσα δίοης, διὰ 
“ το ἢἰς ἀϊξορ͵65,᾽ 11{., ἰο ΗΒ ονῃ, σοττεβροηὰ 
ΘΧΔΟΙΥ ἰῃ ἴδο οτἱρίηδὶ (κατ᾽ ἐδίαν . .. τοῖς 
ἰδίοις) ; {ΠῸῪ νογὲ Η]5 οσσχῃ Ὀθδσολυϑε [ΠΟΥ ΕΘ 
βϑοραγαίθα ἔτοπὶ ἴπὸ οσγοννὰ ἰῃ {ποῖγ ϑελγοὶ ΤῸΓ 
τυ, ΤΠὸ ψογὰ σοηάογοα “ ὀχρουπάδα ἢ 
(ἐπέλνεν) [45 ἃ τποίοϊὰ ἰηίοτοϑί:---(1) 1 
Οσουγ5 ΠΟΥ ΒΕΓΘ οἶδα ἴῃ [ῆς Οοβρεῖς, δηὰ [5 
υοῖϊοά ἰπ [86 ΑἸεπιεηῖίῆς ΗΠ 65, χῖχ, 
20 (866 Ν εβίοοϊϊ, Η51. οἵ (6 Οδῃοη, δά. ν. 
Ῥ. 283, ποῖο 2); δῃὰ (2) ἰξ β::Ρ0]165 81. Ρείεσ 
στ τὴς ψνογὰ ἴοσ ἴῃς ᾿ηϊογργείδίίοη οὗ ργο- 
ΡΏΘΟΥ (566 1 Ρεῖεσ ἱ. 20). ὕὕπάαεσς οὶ 
Ῥοϊηβ οὗ νἱονν [ἴ Β48 ἱτηροσγίδπί Ὀθασίηρϑ ὑροη 
(86 ἀδηοη οὗὨ ϑογίρίυσγε ἴῃ σεΐογεηςς ἴο {Π6 
ξερυϊηδηθ55 οὗ [5 Οὐοβρεὶ δηὰ οὗ ἴδε ϑεοοπά 
ορί βία οὗ δι, Ρεῖοσ. [{18 υϑοὰ ἔα ΘΒΕΥ ἰῃ 
[πε “ Θῃορποσγὰ οὔ Ηειτηδβ, 4 οσκ ὩΪΟ Δ 
"ειοῖτε ἴο ψδδί 185 οδιοὰ ἰδε Ῥεϊγπο 
80δοοὶ. : 

235-41. ΤῊΕ ΕἸΆΒΤ 5Ὲκ ΝΟΥΑΘΕ ΑΝῸ 
ΤῊΕ ΟΒΕΑΤΥ ὅΤΟΕΜ. 

Τῆς στοαΐ ἀδὺ οὗ τοδοβίηρ νγᾶ8 Το ονσεὰ 
ὉΥ ἃ πἰσξῆϊ δῃά ἀδύ οἵὗἉ πιίγαοϊεβ, οδοῖ 5Βῃονίης 
ἔοστἢ δοῦλα βρεςῖδὶ δἰσιθυῖὶε οὗ οὔγ 1οτὰ 8 
Ῥοιβοηδιῖγ. ὙΠΟ αἰ γ ῬΑΓΠΥ ἴῃ Κιηά, 
ΡΑΙΥ ἴῃ ἀσρτεε, ἔγσοπι ὑγενίοιβ πηδη 5: Δ ἢ 8 
οὗ ρονγεσ. Το ἢγσϑϊ τονϑδὶβ Ηἰπὶ 85 [τὰ οὗ 
Ὠδῖυγο, (ἢ6 ϑοοοῃρὰ 8ἃ5 ] ογά οὗ βριγιίβ, [86 
(ἰγὰ 8 Ηραϊετ οὗ ἀθδάϊῃ ἀϊβεδϑε, (ῃ6 ἔουγτῃ 
48 Ἰ,οτὰ δηὰ ἘἈσδβίοτου οὗ ἴὸ. Ὑἢε βεςοπὰ 
ΤΆΪΓΆΟΪΘ ἰ5 ᾿γΠΟΥ Το ΑΓ ΚΑ0]}6 85 σίνίηρ οσ02- 
βίοῃ ἴο 86 ἢτγϑί ἔοστηδαὶ γεὐθδςοη οὗ Η 15 πγϊη19- 
τ δι]. 

86. “454 δε “α»ιε ἀ4αγ.1] [.11ἀγὰ]]γ, “ οη 
(δὲ ἀδγ"; ἴῃ6 ἀάγ οὐ ψιϊο ἴῃς Ραγαῦ 68 
ψΈΓα ἀεἰνεγοά, Ὅῖ5 ἱπρ 65 ἴπδὲ ἴποϑα δὲ 
ἰοαϑὲ νὶςἢ ἀγὸ σεοοσαρὰ Ὁ 8.. Μαγκ ψεῖα 
ἀοἸϊνογοά ἴῃ [86 οουγβα οὗ οης ἀδγ, Βουρἢ [ἢ 6 
Θχροϑι(ἰοῃ ΣΩΑΥ͂ μαννα Ῥεθῃ ξίνεη δῆογινασάβ. 



ν. 36---41. 

1, 88 ρᾶ88 ονδσγ υὑπίο τῆς οἴδβοῦ 
δἰάς. 

426 Απὰ ψἤεη {πε Ππδά ϑ8επΐ 
ΑΥΑΥ͂ ἴῃ6 τυ τυάδ, ΤΠ ΕΥ̓ τοοῖς Ὠἰἷπὶ 

Οδνδη 48 ἢ6 Μ)͵ωηωθ ἴῃ ἴῃς 8ηῆ1᾽0 . Απά 
[Πδγα γεγα αἷβο τ ἢΐπὶ οἴδοῦ {ππ|6 
8108. : 

27 Απά τπογα ἀύοβα ἃ ργεδῖ βίου 
οὗ νυἱπά, ληὰ [ἢΠ6 ννᾶνεβ8 δεδῖ ἱπῖο τῆς 
8]. 80 τῆδι ἰξ νγδ8 πον Π1]}. 

48 Απὰά διε νγἂϑ ἰῃ (ἂς Ὠηάεῦ ρατγί 
οἵ ἴῃς 5}10.,. 48166ρΡ οἡ ἃ ρἱϊϊουν : δηὰ 
ΠΕ ἀνγᾶκα ἢΐπι, ἀπά 587 υπῖο Ὠἰπὶ, 

ζεῖ τὲ ῥα: οὐεγ.} Αςοογάϊηρ ἴο ϑ80πὶε 
πιτὶῖοβ (566 Εδγγδγ), ἴ86 πηδίη οδ]εςϊ οὗ 1115 
ΠΕΡΆΠΙΙΕ νν43 ΓΕΡΟΒ6 ; 85 ἴπουρῇ, νγνεαγ θα ΒΥ 
ἃ ἴοης ἀ4γ5 ἰδδοδίησ, δ νουϊὰ ὃ6 δἱοῃθ. 
ΤὨ5, ΒΟΎΨΟΥΕΓ, 15 ποῖ ἰηςπιδῖοα ἴῃ ἴῃς Οο05- 
Ρεῖϊβ. Το υϑυὶ] σουγϑε οὗ ουὖν 1, οτά, δον 
εἰνίης 4.1} ἰησιγυςζίοη ἴῃ οηδ Ρἷδοθ, νγᾶ8 ἴο 50 
οἰϑεννιεγο, ποῖ ἴο τεϑβί, Ὀιξ ἴο ἴθδς οἴμοῖβ 
(δες οἷ. 1. 18). Ηδς ὕονν Ῥᾶ5868 οὐδεῦ ἴο ἴῃ6 
ὈΡΡροδίῖα ϑὔογε, ἴῃδλϊ ἰ8, ἴἰὸ 4 ἀϊξιστίςϊ οὗ τῃ6 
ΠδολροΪ 5, ἃ βίο" οἹὰ οὗἁ Βοδιῃθηΐβπι, ΠΟΤῈ 
ΗΪβ ργοδοηίης νγᾶβ βρεςίδ!!ν πεεάθά, δηά τὸ- 
Ῥοϑὸ ψου]Ἱὰ ὃ6 ουΐϊ οἵ [Π6 φυοβίοηῃ. 

81. Μίδου 888 ἤογὲ ἃ ὙΟΤΥ ἱπίογεβεϊηρ 
ποίϊος οὗ [6 ὙΑΥ ἰῇ νυ λῖο οὐγ 1 ογὰ ἀθδὶῖ 
τ Δρρ ϊςδηῖ8 ῸΣΓ δαγη βϑίοη δῆοηρ Η 5 

Ὠδὶ ἔο ]ονσαγβ; (8 6. οὐἰοἀ ὈΥ̓͂ 81. 
ταν διαϑίθηϊηρ οἱ ἴο [86 Ὠοχὶ οΥἰ 513. 

οὐδεν “16 “δ. }4.}ὴ Οὖ ΒΡ ΙΥ, “ ΟἴΠΟΥ 5}}}06 ;ἢ 
ΒΟ ἴπο οἰάεκῖ Μό5 δηά Νογβίοῃβυ ὙΒουσὮ 
πιο τοδί τηδ85 οὗ ἴῃ ρεορὶθ ννεῦο αἰϑηγβϑοά, 
ΤΩΔΏΥ ἴΟ]οννεὰ Ηΐτὴ δοῖοβα ἴπ6 ἰδῖο, οἰ πο 
δανίης τποῖὶγ οὐ Ὀοαῖΐς δ δαπὰ οὐ ἰτίηρς 
Βοσὴθ ὍΣ ἴ6 οςοδβϑίοη. ΦΤὶ5 δοοογάβ ψ]ἢ 
οἴδπον ποις ε8 οὗἉ [Ὁ] ονγοσβ ποῖ σουηϊοά ἀπιοης 
[δε Τ νεἶνο (ϑε6 Ὠοῖα Οὔ γοῦδ6 10). 

. 867. ἐδέγε ἀγοσε. 1. 1ὈΟΥΆΪΪΥ, “ ἴθεγε γῖϑεβ ;} 
[δες ἰδϊοτίοδὶ ργεβθηῖ, σοι ον  υϑεὰ ΟΥ̓ 
8:, Μασγκ. 

4 φτγεαΐ “10.00.1 ὙΠῈ Οτεοῖκ νοσγὰ ἀδηοίο8 
ἃ βυάάεη δηὰ νἱοϊεπί σιιϑὲ οὗ νυἱπά, δυιςὶϊ 85 
ἐσθ] θη Ὀυγδῖβ οἡ ἴΠ|6 ἰακο, νυ Πῖο ἢ 15 807 - 
τουηάεά ΌὈΥ πιουηίαϊη5 Υἱτ ἀδαρ ΓΑΥΪΠ63. 

δεαὶ ἱπίο ἐδὲ “δ .}ὺ ΟΥ, " ψοσοὸ θοδίἑη 
ἑπίο [189 δδΐν, 8ο 18δῖ [80 δδὶρ ψ8δ8 
πον δοΐπαᾳ Δ8110ἃ;" 845 81, Μαιμβον 5878, 
“ σονογεὰ ψ ἢ} [ἢ6 ννᾶνοβ.ἢ 

88. α 2 δοᾳυ.} Ἀδίπετ, “τδε ΡΙΠονν." ΤΈς 
δὲ ΠΠυϑτγαϊτίου οὗ [815 Ῥαϑβᾶαρςε 15 800 }1δἀ ΕΥ̓͂ 
νη-ΠἉΔθηηορ, " Βιδῖς 1,Δηἀ 5, Ρ. 62 :---“ Αἴ 
ἴδιο οχίγοπηθ οηά οὗ (ἢ βἴοσῃ 15 οἥδθῃ 5θδη ἃ 

51. ΜΑΚΚ. ΙΝ. 

Μαδβῖοι, ολγεβὲ ἔδοιυ ποὲ τἢλξ σε 
ΡεΓ 8} ἡ 

40 Απά ἢς λτοβα, δῃά σερυκεὰ τῆς 
πα, Δπὰ 84] 4 υπΐο τἢς 868, Ρεᾶςε, ὃς 
81:}}}, Απά τῆς νἱπὰ οεαβεί, δηά [ποτε 
νγ728 ἃ ρτεδῖ οδίηι. 

40 Απά δε 8κ4ὰ υπῖο ἴπεπι, ῊΥ 
ΔῈ γὰ 80 ἔδβαγῃι ἢ ἤονν ἰ58 1 (δὲ γε 
ἢανε πο ἐδ 

41 Απά {πε ἐκαιεά Ὄχοςθαϊηρὶγ, 
ἃ 4 8δ4 οῃδ ἴο δηοΐδοσ, ἮΝ ἢδί ππδηποῦ 
οὗ πλλη ἰ8 τ ϊ8. [Πδὲ Ἔενθὴ (6 νἱπηά 
δηά (ἢ 864 ΟὔΘΥ δίπιὶ 

ΒΙῺΔ11 ἴονν Ὀοηςν, ὑροῦ ψ πος [6 5: ΘΟ ΓΒ ΠΊΔη 
ΒΟΙΊΘ ΪΠ165 5118 [ὉΣ ἃ οὔδῆρο. Ηδσσο ἴΠ6 οδρ- 
(Δῖΐπ οἴρῃ γοϑίβ 8 ποδὰ μοῦ, 88 8. ἢ15 
ουβίοπι, ἢ6 5166 08 οὐ ἴα αυλιΐϊογ- ἀοςοκ, ΤὨ15 
᾿π||Ὲ Ὀεθοἢ ΠΙΔΥ σϑῃ Ὅὲ 56 οὐ [6 
Β5})1ηρ-ογαῆβ, ΡαγΕΟΌΪΑΥΪΥ [πο86 πο ἢ Ρ] 
ου ἴδε 864 οὗ ΟΔ}}1ες (5.86 Μδοριεζοσ, " κὸ 
ἘΟΥ͂ ου ἴδε Ϊογάδη, Ὁ. 358): ἃ οἰγουχηβίδηςε 
ὙὮις ΘΧΡ 418 ἴΠ6 πδίισε οὗ ἴῃ6 ὈὲΠονν οὐ 
ΨΥ ΠΙΟΝ τοϑιοὰ τς μοδά οὗ οὖν 1 ογὰ ἀυσίης 
της δυάδέάδῃ βίογῃ. Ῥδββοηρεῦβ οὗ ἀπ ποιοῦ 
Π51Ὲ ΓΟ αἰϊονγοὰ ἃ ρίδοθ οὐ ἴδε ᾳυδγίει- 
εςκ.; 

εαγει! ἐδοι ποὶ.}] ΓῊΪ5 οχργεδβίοη, ᾿ξ ποῖ 
Βογάοτγίης οὐ ἱστεουογοηοθ, γοῖ Τεγίδιηγ ἰη- 
ἀϊοδίίηνς ἱπιραῦθσηοο, 18 σμαγδοίεσ 5: 1. Δ]1Υ[ Τὸ - 
ςογάεά ὉΥ 81. Μαγκ. 8ι. Ῥεῖοι---Ὀχοῦδοὶυ, 
85 υ80.8], ἴε ϑροϊοϑβημδη---ψουὰ ποῖ ἔογρεῖ 
Ἦ8 οὐ τνογάβ, οΟὐὁἨ ΤΏ6 ΟΥ̓ΟΓ.ΠΔΘΟ ἰοΠΊΡΟΣ 
ὙΜΕϊςἢ ΤΠΕΥ ἱπαϊςδίοά, 

39. “454 δὲ αγον6.}] Οτ, δῃεἃ Ἦο ν 88 
δι'ινοκοιθᾶ. ΤΠΕΓΕ ἰ5 ΠΕ ἃ 51. ἀΙ ογθηςσς 
ἵπ (ἢς ογάθγ οὕς παύγδίγτο. 81. Μεῖζον ρὶνοϑ 
ἤχϑε ἴῃς ποσγὰ οὗ σεῦυκε; 851, Μδκ δηά 
81, [υκὸ ἴῃς ψοτγὰ οὗ οοτητηδηδ, «ΤΊ ἰβ 56 5 
Τύοτο δοσυγαῖα: ἴπ6 τοῦυκο ννουϊὰ (6}} νι 
ετεδίεγ ἔογος αἤεσ [6 ἐ6Ἰνογδηςε. 
τ. Ῥασταῦ ἀννεῖβ ὕροὴ ἴπε ρἱοϊυγοϑαυς 

ΔΟΟΕΒΘΟΣΙ65 ΟΥ̓ [ἢ]58 πχίγαςϊθ. [8 {{6 ἱπ|"» 
Ρογίδηςς ἰ5 (μᾶῖ [ἴ ΤΊΔΓΚα ἃ ΠΕ (150] 0 ΓῈ 
οὗ θινίηθ βρονεσ. ΑδῸσ ἴδε ἀϊϑεὶρ]ο5 δυα 
Ὀδεη ἰποίγυςϊοα ἰπ [86 τηγδίοτίοβ οὗ ἔμ6 Κίηρ. 
ἄοπι, [ΠΟΥ ἃγὸ το β865 οὗ (6 ροννεσ οὗ [6 
ΚΊην. 

41. αὶ »ιασππεν οὗ »ιαπ ἐς ἐδὶς 7 Ἀλδίπογ, 
Ὑ8Ὸ0 ἴμποι ἰδ ἰδὲ ΤῈ νογὰ “πηδῃ ἢ 
ὙΘΆΚΟΏ5 {πε οχργεβϑίοῃ. αΑἴογ (6 ἤγϑθϊ 
Γηΐίγαοϊα δ Οδρογπδυπι, (6 αυθϑι!οη Ὑγ48, 
ἦγ ῃδῖ Τρ ἰ8. (115 } " ((ἢ. ἱ. 27); αἴϊεπείοη 
ννᾺ8 1Π6η ἀϊγοςίρα ἴο {ΠῸ δεῖ: Ποὺ “Ψ}0 15 
[15 2 αἰζοπιίοῃ ἰβ [δεϊίεηθά ὕροη τῃ6 Ῥεζβοῃ, 
Εγλα 8}}} πιακίην Η ἰπιβοὶ ἔοὶῖ ᾿π Ηἰ8 Α}]η658. 

πα το πο, ἐμἐμέος πμμμμὐδι, οππομϑδι -  πἰϑΝμνωνοι, μῶν, ἀμ ον, το πῶ ὦ. ἀμ ἐμέδο.,". ἀῶ τὰ» ἢ 
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ἐ αι, 
8. 28. 

ΓΟΗΑΡΤΈῈΚΒ ΡΥ. 

1 ΟΑνένε δαδῥυερένερ τάς βοεεεεεοά οΥ ἐᾷφ ἰαρίονε 7 
ἀευεὶς, Ὸ ἐρ167 ἑμίο ἐΔΦ σιυΐπέ. 25 4712 
ἀεαείλ. ἐλέ τυοπαρ οὗ ἐδέ δίροαν ἔστε, Ἂς απά 
γα γον ἀραίὰ χαίγες ἀὶς ἀαιεράζε. 

Λ ΝῺ ἐτδεγ σλπὶς ονεῦ υπΐο τς 
ΟἴδεΙ 8146 οἵ τῆς 8εᾶ, ἰηίο ἴπε 

ςουηίγΥ οὗ τε (ὐδάλγεπεϑ. 
2 Αμπὰ ψδεη ἢες τᾶϑ οοπὶς ους οὗ 

τῆς 8}1Ρ,, ᾿ηπηοάϊλίεῖγ τΠαγα πλεῖ ἢϊπὶ 
ουκ οὗ [Π6 τοπιῦϑ ἃ πχδλη ττἢ λη ἀη- 
οἰθδη 8ρί Πῦ, 

2 ὟἯὈο δεαὰ δὲς ἀνγε!!ηρ ἀποηρ 

9Ὶ. ΜΑΚΚ. ΚΜ. ἶν. 1--ὐ. 

τς τοιῖδϑ; ἀηὰ πο αἰδῃ οου]ά Ὀδὶπά 
Βίηι., πο, ποῖ ψχιτἢ ΟΠ ΔΙ}8 : 

4 Βεολιβε τμδὲ ἢς Παά δεεη οἤξεῃ 
θουπά τ ἐειζεῖβ δπά Ἵδαῖῃβ, δηὰ 
τῆς οἤλίπ8 μδά Ὀδθεη ρὶυςκαά δϑυπάοσ 
ὈΥ͂ δἰπι, δηά τῆς ἐξεζετβ Ὀγοζκοπ ἴῃ 
ΡΙΘΟα8: πειῖμογ οουἹὰ ΔηΥ »ιᾶρ ἴλης 
Ὠίη. 

5 Απὰά αἰνγαγβ, πίρῃς δηά ἄγ. ἢς 
νγὰϑ ἰη τῆς τπιουηϊδίη8. ἀπά ἰπ τἢ6 
τοπιδ8, οἸγίηρ, δηά οὐξίπρ Πἰπηθα 
ψΠ| οδἴοη 8. 

6 Βυῖ ψβθη ἢς εν [εβ08 δία οἵ, 
ἢς γᾶπ δηὰ τγογβϑῃὶρρθά ἢϊπι, 

ΟΗΑΡ. Υ----1-20.ο. ΤῊΕ ὨΕΜΟΝΙΊΑΟ ΑΥ 
ΟΕΒΑΒΑ. 

1, ἐδὲ «ΟἸΉΓ7 90 δὲ Οαάαγενε:.1 80 
δῖ. Μαεαίϊζῃηον υἱῖϊ, 28, νοτα 866 ποΐο. οΓῸ 
ἴῃς ἴτυς τοδάϊηρ 18 ὑγοῦΔΟΙΥ ““ Οὐεγάβοηοβ," 
τῆς ρΡεορὶε οἵ (5ο αὶ Β Ὁ, «πὰ 
τοδί ἰαΐϊε δὐϊΐοβ) Τὴ τᾶς ἐουπιοτὶῦ 
Γεϊεςϊεά, θεσδυθε [6 ΟὨΪΥ Οὐοτγαβα ἴθ Κποννη 
ννὰ8 5βἴυδίο 2 ἔγομι 6 864, οὐ ἴα δογάθγβ 
οὗ Αγαδίὰ Ρείγαδβ. ὙΤηῈ ΒΔΡΡΥ ἀἰϑοουεῖῦ οὗ 
τ. ΤΒοπιθοη (866 ὁ Τῆς 1,απὰ δηά [86 ΒοοΚ;᾽ 
1, 8. 25), ΟΝ ΚΘΏΘΓΔΙΥ δἼοςερίεὰ (ΥΝ εἰβ8, 
ΜΟΙ Κπλαγ, Τ ἰβίσγαπι, ΕἌΥΓΤΑΤ), ἀρρϑᾶγϑ ἴο βείεἰθ 
ἔπε φυεπίίοη. ΤῊ τυΐηϑ οἵ ἃ οἰἵγ, ποῖ ἴᾶγρο, 
διῖ νι σοηδίεγαθ]ο βυῦυγῦβ, οδ]οὰ Κογβᾶ, 
οΥ Οεγβᾶ, ἅζε ἕοιυπά οἷοϑε ἴο ἴῃς 96ᾶ, ὁρροϑβίϊε 
ἴο (δρογηδυτὴ :-- ὨΙΓΘΟΙΪΥ ἀθονα ἴ᾿ 15 δὴ 
ἱπηήθηβθ τηομηίδλιίη, ἰῃ τῆς ἅγὸ δηςίεπἪ 
τοῦθ. ὙΠ ἰδ 18 80 ΠρΑΡ 106 Ὀ456 οὗ [86 
τπουπηπίλίη [μας [ῃς 5ινίπο τυβηΐηρ τηδά]γ ἀοννη 
οουϊὰ ποῖ δσἴορ, Ὀυΐϊ ννου]ά Ὀ6 Βυγτοα οἡ ἱπῸ 
[806 νναΐοῦ δηά ὕε ἀγονυννῃοά." Ακχαΐη: “ἼΤᾶκο 
ΥοΙΓ ϑἰδηά ἃ {Ππ||6 ἴο [6 δου οὗ [5 (ἢ οΓ52. 
Α στοδῖ πογά οἵ δυγίπε, χὰ ὙἹ]}} διιρροβς, ἰ8 
οραϊης οὐ [ἢϊ8 τηουηϊδίη, ΤΠ ΠΟΥ͂ ἀγὸ βεἰζοὰ 
ἢ ἃ δυάάξφη Ῥδηΐς, 5 τιδαγ ἀονη {Π6 
Αἰπηοϑὶ ρεγρεηάϊουϊδν ἀφο ν᾽ γ--- [ἤοϑα Ὀοδί πὰ 
Τυγ Ὁ ς οὐοσ ἀηὰ {πγυπίπρ ἕογνναγά [μι οϑὸ 
δεῖογε ; πὰ 85 ἴΠπογὸ 15. ΠΟ [ΠΟΥ {ἰπ|6 ΠΟΥ 5ρᾶσθ 
ἴο ΤΟΘΟΥΟΣ ΟἹ ἴΠ6 ὨΔΙΤΟΥ͂ 586} δεΐνγθοη [Π6 
0496 δηὰ {δε ἰαο, {6 ἀγὸ σγοννἀθά Βοδαϊοηρ 
ἱηῖο (ς ννδῖεσ δηὰ ρβογ3"." Ὁγ. Τυϑίγδηι 
ςοττοδογαῖοβ [18 δοςουπηῖ οΟΥὗἹὨἁ Τῃ6 5σἴδερηθϑβ οὗ 
186 Ὁ] θείη δηά οὗ [Π6 Ὡδύτόνηθβ8 οὗ ἴπ 6 
δίογο, δηὰ οὔϑεγνοβ, “" ἴΠ6 βἰδίθπιοπί οὗ Οτίβϑη 
ΕΧΑΓΕΥ ὑοαγβ οὐἱ ἴἢς αἰβοονεῖ οὗ τ. Τμοπι- 
δοη. Αἴἶοσ οὐβογνίηρ ἴΠδἱ Οδάδλγα ννᾶβ ποῖ 186 
β.εῃα οὗ ἴδ πιίγαςϊς, ἔοσ ἴπογ νγ88 ΠΟ δϑῖθορ 
ἴαςς [Πογα ἤθᾶγ {πε 868, 6 βίαιθβ (αὶ ΘΟ οΥροϑᾶ 
Οεγῶβ88) ἰ5 δ δηςσίεηϊ ΟἿ οὐ ἴπ6 βῃογα οἵ 

ἴδε ἰακςε, ΕΥ̓͂ νὨϊςῖ [ΠόΓε 5 ἃ βίεερ ρὶδος [δδὲ 
Τὰ 5 ἄοντῃ ᾿ηἴο [᾿ (Τ γβίγαπι, " [Δηὰ οὗ [5γ86];, 
ΡΌ. 46ς, 466). τ. ΕΑΥΓΆΓ ἄρτθοβ στ (8, 
δηὰ δα ἀ5 (μαΐῖ, ἰη ἴ[ΠῈ ἀδγ8 οὗ Εἰ υδοῦῖ5 δηὰ 

]ετοπῖο, ἃ δῖεερ ἀθο ν} πρΑΓ ΟὐοΥρόβὰ (ΟΣ 
Οὐετγα5384) νγὰ5 ροϊπίεἀ ουκξ 45 ἴπε6 5εδῖ οὗ ἴδ 
τηΐγαοϊθ. Ηε μοὶ 8 αἷβο παῖ Γεργεσήνων Ὁ͵Ὰ8 
ῬΓΟΌΔΟΙΥ πο τπόγὲ Ἴοη)εςίυγε οὗ Οτΐρε, δυϊ 
ἴῃς ἴσιο τολάϊης ἱπ δῖ. Μαϊζοεον. Οδάδγα 
ΤΠΔΥ δανα Ὀσεη {π6 Ὀεϊῖοῦ κηοόνσῃ Ὠδηιο οὗ 86 
ἀϊδιτῖοι (566 “1,16 οἵ Ομγῖϑῖ, 1. 311). 

2. ομ Γ᾽ δὲ ἰο;κπδ..1] 866 Ὧτ. ΤἩβοιηδοη β 
δοοουπί ἰῃ [86 ρῥγεοδάϊηρς ποῖος. δῖ. [νὐκο, 1655 
δοςυγάίοῖγ, 25 “ουῖ οὗ (ἢς οἰ." 8:1. Μαῖ- 
[πον πιεηοὴδ ἵχὸ ἀεοπιοηΐδοβ. 866 ποῖε οὔ 
Μαῖζ, νἱῖϊϊ, 28. 

8. ῥο ῥαά ῥὶς ἀευείϊηρ. Α φροϊοϊ κυρν- 
ξεοδίοά, υυΐϊ ποῖ εἰλίεά, ΌὉΥ 5{. Μαῖ(ιεν. [ΐ 
παρ ἰ65 Βαδίτυδὶ τεβίάθπος, δηὰ ἰοηρ δϑϑεηοδ 
ἔγτοπι {6 Βοπηο8 οἵ ἴΠ6 ᾿ἰνίηχ. Εἶν ΟΣ υποίοδη 
δΡΙΓΙΒ ἃΓῈ ΡΘΏΘΓΔΙΥ Γεργοϑεηίθα 88 δυηϊην 
τνλϑίε ἀεϑοϊδίε ρῖδοεβ δηά τογηῦβ. ὙΒΕΥ͂ οΔΙΤῪ 
ΔΌΑΥ ἴο86 νοι ΠΟΥ ρΟ55658 ἴο [ΘΓ οὐ 
διδιηῖ8---ὦ ροϊηΐ ποίεαὰ ὈΥ Κείπι. Ψο στιν 
Τογαγὰβ {15 τηῖγαοϊα 88 ϑυτηθο οὶ] οὗ (ἢ 
διδῖς οἵ ποδί βϑηΐδπι; 9566 ποΐξ Οο Υ. 9. 

ανά πο "πᾶπ εομδ διπά δῇη] ὙὍὙ8ΠῸ6 δεβῖ 
Μϑ5 δηά ἰδῖο οὐϊογβ, δὰ "δὴ ἸΟΏ( 61." 

4. πεῖ δεν εομί 4.7 »ιασι αν δέρῃ.) ἘἈαἴδοσ, 
διὰ πβοῦλὸ δ δίσοπ ἡ ΘΟ ἢ ἰοδυθάπο 
δὲ. 

ΤὮο λςῖ5 τοϊαϊεὰ ἴῃ [15 γθῦϑε ἅγὲ 
ΟΥ̓ΟΣ ἰπ πα βυςςίηςξϊ δοοομυηῖΐ οὗ 851, Μαεαϊίζπον, 
ψΐο, Πονγονοσ, ποίϊςο8 οὔ Ροϊηΐ οπιίοά 
ΌΥ 851. Μαγῖκ δηά 81. [μὐΚὸ--- ηο οπς οου]ὰ 

ὉΥ ἰδὲ ννᾶγ. Τῇ γρταρῆϊς ἀείλὶ]8 
ἸΏ ΥΕΙΘ6 5, δος οδδγδοίογιδες οὗ ἔγθΏΖΥ, 
ἃτε Ρϑου Γ ἴο δῖ. Μασκ. Τα Ἤγιηρίοπιδ οὗ 
δοῦτνο πιδηίΐδ ἀγὸ οιιηά ἰη 411] δοοουηίδβ οὗ ἀ6- 
τιοηΐδο8---ἃ ρΡοϊπΐ Δ] τεσορτιίθοα ὈΥ ἴποϑὲ 
ΥἹΈ ς8 ψῈο δοςερὶ [86 Οοβρεὶβ ἴῃ δεῖν ᾿πογδὶ 
86η86. Το Ὠαίγρα οὗ τηδη, ἴΠ6 μαίγεά οὗ 861 
ἅτε βρὶγῖυδ] δθοϊοη5, νυ ἢ ΡΗγϑίςδὶ 8οίθηοα 
ῃποϊοβδης ἀφδ]5 νν" ἙὨ]ΕΒῪ ὈΥῪ ποσὰ] ἰηβιςῆοςε, 
δυϊ ψΒΙΟΒ ἴ ἀοεβ ποῖ ῥγοΐεβϑϑ ἴο Ὄχρίδίη, 

8. δὲ γα ϑ8ῖ. Ματῖκ τενεσίβ ἴο {πὸ ἢγϑϊ 
Ρατί οὗ ἢδἰ5 Ὡδλγγαῖϊνε. Ης Πᾶς ἰοἱὰ υ {[ᾶὶ 



ν. 7-ς15.] 

7 Απά ογδά τ 4 Ἰοιιά νοίοε, ἀπά 
οαἰά, μαι μᾶνε 1 ἴο ἀο ψῖὰ τῆες, 
]εϑ08, ἑἄομ ϑδοὴ οὗ τς πιοβῖ Πρ 
Οοάὴ 1 δάϊυγε τὰδε ὉῚ (Οὐἀά, τδλς 
του τογηδηςϊ πὶθ Ποῖ. 

8 Εοτγ δα βαἰά ιιηῖο πἷπι, ὕοπις ουζ 
οὔ 186 πηδη, ἑΐοι ἀπο δᾶῃ δρ  γιζ. 

9 Απά δε δϑεἰοδά ἢϊπι, ὟΝ μδῖ 1: ΤΥ 
παροὺ Απά με δηϑιγεγεά, βδγίῃρ, 
ΜγΥ πᾶς ἐς ἱερίοη : οὺσ χὰ ἍγῈ 
ΤΏΔΠΥ. 

10 Απά ἢς δὈαβουρῃε δίπι πιςῇ 
ἴλας ἢῈ σψουϊὰ ποῖ βεμά τἢδηὶ ΔΥΤΑΥ͂ 
οιξ οὗ [ἢ6 σοΙΠΌΥ. 

11 Νονν ἴΠεγὰ νγδδ ἴπεγα ηἰρἢ υπἴο 
τῆς πιουπίδίηβ 8 ρτοδῖ Πεγά οἵ ϑυγὶῃθ 
[εβαϊηρ. 

12 Απά 411] εἴθ ἀεν}β Ὀαβουρῆι 

51. ΜΑΚΚ. Γν. 

ἢΐπι, βαγίπηρ, ϑεηά 15 ἱπῖο τῆς ϑιχίης, 
τλὲ γγχὲ ΠΔΥ δηΐεγ ἰηῖο πε). 

12 Απά ἐν ἢ [ε808 σανε ἔπεη) 
ἰεανθ. Απά ες υὑποϊδδῃ βρίγϊδ τνεηΐ 
ουῖ, δΔηά εηϊζεγεά ἰηΐο τῆς βινίης : δηά 
τῆς πετγά γδη νἱοϊίθμο  ἄοννι ἃ βἴεερ. 
Ρίδος ἱπῖο τῆς 8εᾶ, (8 Ὲγ νγεσγε ὅδοὺΐ 
ἴννο τδοιιδαηά ;) ἀηά τγεγα Ἵποίκοά ἴῃ 
τῃςε 868. 

14 Απά {πὲῈγ τμδῖ ἐξά τῆς δνσίης 
βεά, δηὰ το] ά :ὲ ἴῃ τῆς ςἰζγ, ἀπά ἴῃ 
1Π6 σουπίγ. Απά {ΠεῈΥ ψεηΐ ουΐ ἴο 
8ε6 ψὮδὶ ἰΐ νγᾶβ [πὶ νγὰβ ἀοης. 

Ις Απά {ΠΕῪΥ̓ οοπιε ἴο 7εϑιι8, δηά 
866 ἢΐπὶ [ἢδλὶ νγὰβ ροβϑεββεὰ τ ἢ τῆς 
ἄεν!], 84η4 δά {πε Ἰερίοῃ, 5ἰετίηρ, 24η4 
οἰοιμεά, δῃά ἱπ ἢϊ8 πρῇς πιϊηά : δπά 
ἴΠεγ Ψεῖε δίγαϊα, 

οὐ [ογὰ νγᾶβ τηεῖ ΟΥ̓ ἴδε ἀειηοηΐδο τΐθῃ 
Ηε οςἄπιε ἴο ἰδηὰ : Βς ἢονν δοςοιηῖβ ἴοσ μαΐ 
ἴαςϊῖ. ΝΆ σαρίηρς οἡ [π6 τηουηϊδίη, [6 τηΔη 
δά θδεη [6 511.8 δία οἶδ, δῃὰ γδὴ ἄονῃ ἴο πιϑεῖ 
Ηϊ. 81. [ὰυκΚ6 οὔθ [18 ροϊηΐ δηὰ Ἵοπι- 
ΡΙΈ5868 {πὸ πλιτδῖίνε, ὩΣ μχδῖη8 τλιοῦ ἴῃ 
Οἰοδγη 688 ΌὉΥ͂ οὖν Ενδηρο 5 5 δοοουηῖ, 

Ἴ. 1 αὔγωμγο ἐδεε ὁγ Οοἀ.1 ΤΙ 8 νεογὰ τηῖρις 
δϑοῖῃ ἴο σοῦ ἤοτῃ ἴἢ6 πηδη, τερον ἢ» 
δ: ΠΠ ΕἸ Ο ἔγοπι [Π6 ρῬβδῆρβ οὗ οοηνυ ϑθῖνο 
διγυ ρίε5.; Ὀυΐ, 45 ἴδ6 ποχί εοἴδυδὲ 5ϑβενγα, ἴἴ 15 
[8ε υποϊεδη βρὶγϊ νπῖ ἢ Θρθακϑ, ἰη ἀγοδὰ οὗ 
ἰογΐυγε δον Ἴχρυϊβίοθ. δί. Μαίζδιενν [48 
“1.5 (νἱοο, Ὀυζ Ὧδ Βροᾶκϑ οὗ ἴννο ἀδιηοηϊδο8. 

8. ον δὲ :αἰά.) Νοῖ, 48 δΒοῖδ σοϊῃχπηθη- 
ἴδίογβ ἴδε ἰξ, “ δὰ βαϊά," δυΐ “' τῦῦῊϑ βαγίηρ, 
ἐ. ε. ὙΆ5 Οοἡ ἴδε ροίηϊ οὗ βαγίης ; (6 δα͵υγω» 
τίοη οὗ ἴῃ6 ἀετηοηίΐδς δῆ οἰραϊοα ἴ[Π6 υϊίεγαηος 
οὗ [δ ψοζά οἵ ροννεσ. 

9. “π"4 δὲ “α:ἐεάδ δὶ».} 1 1το γα] γ, “ τᾺ8 
ἀ5κιης Ὠἰπὶι." Οὐ ]οτὰ ψνοηΐζ Οὐ δβκίηρ ; 
ἴλυ5, ἰΈ ΠΙΔΥ͂ Ὀε, δεοϊϊπρ ὑροῦ ἴδε πιδηδβ 
ΓΟη ΒΟ Ου5Ώ655. 

7 Α Βοβέ, 5ο ἴο βρβᾶκ, οἵ εὙ]} ρούγεσβ. 
Α οοἸϊεσῖνε πουῃ ἰ5. δε, ἀεποίίης υηϊϊεὰ 
δείίοη, ΤΒε ἴοη ΕΥ̓ ἃ πιυϊκυάς οὗ 
ΕἾ] βρ  Γβ [88 οἵ ΠῈΣ Ἐχδιηρίοβ, οἴ, οἷ. χνὶ. 
9, ΔπηΠ4 οὖγ οὐδ βαγίηρ, Μαῖϊ. χὶἹ. 45. 
ὟΝ εἰ58 Ὄχρ δίπβ (ῃ6 ψγογὰ 1685 ϑδι βίδεςοΥ ν : 
“γε ἅτ ΤΊΔΏΥ, 5475 ἴΠ6 ἀετηοηΐας, δἰηςε (ἢ6 
ἔεδγ] ρόοννεῦ ἢ τυ ἢ τῆς ἀδηηοηΐδο ἔοτος 
Οὐϑι τ δϑίουβ δἰπὶ ἰ5 Γ δ 1564 ΌΥ πὶ 45 τβουσὰ 
ἃ Πο]ς Πμοβὲ οὗ ἀθπλοῃ8 ἴλκθη ὑρ {Πεἰγ 
δϑοάς ἴῃ δἰπι. ΨΟΪΚΙΊΑΣ βυρροβῖβ {παῖ 86 
οὐοςσυρδίοη οὗ [6 ΘΕ γε αἰδίτιςς ὈΥ ἔα]5ε σοΐβ 
158 Βυτη 566, 

10. “414 δὲ δετοι δέ δἰ». ὍὨΘ ἀδμηοηΐᾶς, 
δρολκίηρ 8235 {πὸ ὑσορδεῖ (μάντις) οὗ (ἂς ἴἰη- 

ἀνε! ]ΐης βρίγι 5, θεδουρῆς Ηΐτ οὶ ἴο δοηά 
{ποτὰ οὐἱ οὗ [6 σουηγ ; Πὶ νν85 ἃ μΒοδί ῃοηβἢ 
ἀϊδιτίοῖ ; [ΠΕΥ του γεπιδλίη μετα δ ΔΠῪ 
οοβῖ, δὰ {ΠΕΥ ᾶν {ποὶσ τυῖβῃ, 866 ποῖος οὔ 
ςἈ. χΧΥΐ. 17. 

11-18, ΎὝΒε56 νεῦξοᾶ Οουτεβροηα ὨδΑΣΪγ 
νεσδμη τ 81. Μαῖίβον δηὰ δῖ, {,0Κ6. 
Οὔδεσυο, μονόνοῦ, (ἢ6 δοουγαῖς ποῖϊςο οὗ 
δῖ. Μαγκ “Ἠὀῃ ἴδε τηουπίδιη," Ὡς", 85 νγὸ 
ἢαγθ βϑθῆ, νγὲ8 Ἃἴοϑα ἴο ἴδε 568; [6 βινίηρ 
ἔεεάϊηρ οἡ ἴδε Βίρβον ἔσαςῖ νου ]ά, 45 81. Μαῖ- 
ἴδενν τεπλᾶσ 8, 6 δἱ ἃ σοῃδίογδῦϊο ἀἰδίδηςο. 

12. ἐδΩ: «ὑεέ »ΜΩ δπδεγ ἐπ!ο ἐδερι.) ΤῊΪ 
ΕΥΪἀΘΏΓΥ τηοδὴ8 μπᾶ [6 υποίθδη δρὶ δ 
δουρῆϊ ἃ ἢονν Ὠοπηδ 'ἰπ ἴπ6 ὑποϊοδη ὃ6 
τς ἢ, ΠονΟΥΟΣ, ΤΕΟΟ ἔτοσῃη τῆς οοπίδεί. 
Ὗνε Κηον ποίην οὗ [6 χοϊαϊίοησ Ὀοϊνθθη 
ἸΡΌΓΕ ϑΡΙΓ 8 ἀπά {δε πδίυγεβ --- ΒεῖθεΣ 
ΓΑΔ], δρὶ γζυδ!, ΟΥ ΠΕΓΕΙΥ͂ ΔΗΪΠΊΔΙ.-- ὙΠ 
ψῃςὰ ΠΟῪ ΤΥ δὲ Ὀτουρῆϊ Ἰηἴο οοηΐδοῖ, ἴο 
δῖ 8 ἴῃ (Ποὶγ υἱοῦ ἀερτδαδιοη (ΠΟΥ͂ ΤΛΔΥῪ 
ἰανς ἃ οετγίδιη δῇ γ. 

18. α “1τεΡ ῥίαοε.) ΟΥ Ἐ8ὸ δίϑονῃ; 866 
Ὡοῖδ ΟἹ Υ͂. 1. 

αδοιμ ἑαυο ἐδοισαν 1 ἰτωτοθηβα δογάβ 
οὗ 5υνΐῃθ ΨΕσΟ Κορῖ ἴῃ ΤΏΔΠΥ Ὀγουΐης68 οὗ [6 
Ἀοπιδὴ δ ρίγα ΒρΘΟΔ]  ἴοσ ἴδ 6 ῥγονϊβιοη- 
τηθηΐ οὗ (Π6 ΔΙΤΩΥ͂ (566 ἴΠς δ Υἰ Κίηρ δοοοιυηῖΐ ἴῃ 
ῬοΙΪΥΌΙ 18, 11. 15.) ΧΙ, 4,11). Α ΒΟΑΝΥ 1088 νυδῷ 
ΠΕΓΙΔΙΏΥ τεοοξηϊθοά ὈΥ ἴδε Ρεορὶε οὗ τὰς 
ΟΕ. 

14. αμὦ ἱπ ἐδὲ εοισ)γ.} 8ι. Μλιίδεν 
ΟΠΪΥ οὗ ἴδε οἰ; [86 5 ηοῃοσγάβ 

νου πδίυγα! γ θ6 ἀϊδρειβοὰ ἴῃ 411 ἀΐγεο 
[ἸοΏ5. 

156. “Πρ. Α5 51. [κε ποῦος5, αἱ [86 
ἔδεϊ οὗ 6508. ὙΠο ἐχοθοάϊηρς δοδι γ οὗ (818 
Ρἰεΐυγε, οοπίγαβίεα ἢ ἴδ Ργεοεαϊης ΒοΙ- 
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16 Απά {Πεγ τπαῖ 8ἂνν ἐΐ το] ἃ {πε ῖὰ 
ἢονν ἰτ Ὀείε]] ἴο ἢἰπὶ (παῖ νγὰβ ροβ- 
8ε88ε4 στ τῆς ἀεν]}, ἀπ αὐρο ςοη- 
οεογηΐηρ ἴῃ ϑσίης, 

17 Απά {δεν Βερδη ἴο ῥΓΔΥ Βϊπὶ [0 
ἀερατῖ ουὖῖ οὗ τῃεῖγ Πςοδϑῖβ. 

18 Απά ψῆεη ἢς νγᾶβ Ἴοοπης ἱπῖο 
{Πε 5381|Ρ, ἢ τῆλ δά Ὀεδη ροβϑεββεὰ 
νὰ τῆς ἀδν}} ργαγεά δΐπι τπδὶ ἢς 
ταϊρς Ὀς ἢ ἢ π]. 

19 Ηονῦεῖξ [εβ8ι8 βϑυβεγεά ἢΐπι ποῖ, 
θυ 5:1} τπῖο Ηἰπι, ο ἤοηπια ἴο (ὮΥ 
ἔποπα, δηὰ τ6}} [πε πὶ μουν ρτολῖ [Πϊπρβ 
(ἢς Γ,ιογὰ ἢδίῃ ἀοης ἔογ ἴπεε, δῃά Βαῖῃ 
Βιά σοπιρδϑϑίοη οη ἴΠ6ς. 

20 Απά ἢε ἀερατγίεά, δΔηά Ὀερδη ἴο 
ῬΟΝ]5ἢ ἰῃ [εσᾶρο 8 ἤονν στεδῖ τ πρ8 
[6808 μὰ ἀοης ἔοτ Ὠΐπιὶ: δηά 41] γιθπ 
αἀϊά πιλγνεὶ. 

ΤΟΥΙ͂Β, ΒΕ ΓΚ68 ΟΥΕΙῪ τοδάογ; ὃδυῖ ἴπ6 οἰδςϊ 
ὍρΡοΩ ἴμ6 Ῥεορὶε οὗ ἴῃς ἀϊδβίσὶςξ νγᾶϑ δἰ ΠΡΙῚ 
ἴΟΓΓΟΓ. 

16. “πα εομοογ πίη! ἐδε “«υἱπθ.) Α ποίλθϊς 
οἰἰπιὰχ. Το ρεορὶε πὸ δὰ τυἱζποϑβεὰ {μ6 
τυ δηβαςοπβ [611] (ἢς οἰ 26 η5 τρδὲ μαὰ Ὀδθη 
ἄοπο ἔου τς ἀοπιοηΐδς δηὰ δϑουΐ ἴῃς ϑυνὶπηο 
---Ἴὐδεὶγ 5 106 ; τιαῖ Ξες|δἀ [Πεῖγ τα 9. ΤΏοη 
ἔμεν θεξάπ, 85 81. Μαγῖκ β8γ8, ἴο επίγοδί Ἡ ἰπὶ 
ἴο ἀερατὶ ἔτοπι {πεῖὶγ ἀϊδίσιςῖ. δυςἢ νγὰβ ἴῃς 
εὔεοϊ οὗ οὖν 1,ογά δ ἢγϑοὶ σοηίδοϊ τ Ποὰ- 
τΠδη 51). 

186-20. Τἷ5 τους ίηρ δοςουηΐ, τεϊαϊηοά 
ὙΠ δἰ γεγθδὶ σμδηρεβ Ὁγ δῖ. [ὐυΚο, ἰ5 οὗ 
ξτεδὶ ἱπηρογίδηος ἃ8 τορᾶγάβ (ἢ ἱπιπιεάϊδία 
ταβϑυϊς ἀπά [26 σεοηογαὶ θεδγίηρβ. ΤῊ τηϑῃ 
οὐιδιηεα 858 νυ βῆ, Ὀυϊ ποῖ ἱπ δ18 οὐνῇὴ ΨΑΥ. 
Ης νουϊὰ δὲ ἃ Ρεγβοῃδὶ ἔοϊονγεσ οὗ 658, 
᾿κς [86 ἴγος ψῇο δὰ δρρ θὰ ἴο ουὖγ 1 οτὰ 
7υδὲ θεΐοτε [δ]58 (ϑες Μαῖϊ. υἱῖϊ. 19-22). 1|ΚῸ 
τ[Πδπὶ ἢς δὰ δὴ δηβινεῦ ποῖ δῖ οὔοθ της ην 
Ὧ18 ἀεδῖγο, Ὀυϊ 5ρι γι} 7 Ἀ6 καϊηθαά 4]}: Β6 
Ὀεολπλθ ἃ Π|ἰ5ϑΙΟΠΑΣῪ ἴο ἷς οὐ Ρθορΐο, ἴδε 
ἢγϑί δροϑβίὶς, 850 ἴο ϑρϑᾶκ, ἴο {Ὡ6ὲ Οδης 65, ἃ 
ἴγρε οἵ δῖ, Ραυ]. ΤΠ Οτοββ νγ85 ἔδυ ρἰδηϊοά 
ἴῃ (ἢ ἐἰϊϑίτίςῖ, νος οὐχ μοζὰ βθοπὶβ ἴο ανθ 
Του 5 οἀ τονγατ 8 ἴ[Π6 οεἶοβε οὗ Η 15 τι η!ΞΊ ΤΥ ἴῃ 
Οα]}1|66. (δθὲ ὑοῖεβ οἡ οἷ. υνἱῖ. 11, πὰ οἱ 
δ. νὴ. το.) 

21-41. ΤῊΕ ΤῊ ΛΟ ΜΙΒΚΑΟΘΙΕΒ ΑΈ ΟΑΡΕΒ- 
ΝΑΟΜ. 

1. ΑΠοσ (ϊ58 τοῖβο 81, Μδαίδμον ἰηβοσίβ 
8Δη δοςοιιηΐ οὗ οἸΓΟυΠδίδηςοο5 νον πᾶνο Ὀδθη 
ῬΓΘΥΙΟΊΒΙΥ τοοογάθα ὈΥ 851. Μαγκ. Οἡ (δς 
ογάοσ οὗ πιο, βθ66 ἢοΐθβ8 ου 8, Μαιίϊδον δηὰ 
[6 ζεπογαὶ ΒΑΓΤΩΟΏΥ. 

51. ΜΑΚΚ. ΡΥ. ἰν. 16---25. 

21 Απά ψῆσθη [6808 ννᾶ8 ραδϑϑοὰ 
ον ἂραίη ΒΥ͂ 5η10 υπῖο τῆς οΥδεῦ 
846. πιιςἢ ρεορίε ραῖμεγεα υπίο ἩΪΠῚ : 
δηά Πε νγἂβ πίρῃ υπΐο ἴῃ6 862. 

22 ἘΑπά, δεμοά, ἔλεγε σοπιετῃ οης ὁ Μακε, 
οὔ τῆς συ ]εῖβ οὔ {πε βδγπάροόριε, [αΐγυβ ὅ᾿ 
ΌΥ͂ πδηϊε ; ἂπὰ ψῇεη ἢς 8ἂᾳνν ἢΐπι, 6 
ἔε]] δὲ ἢἰ8 ἔεεϊ, 

22 Απά δεβουρῃς δὶπὶ ρῥτΘδίΪγ, 
δΑγηρ, ΜΥΊΥ [πιὸ ἀδλιρῆτεῦ [᾿ετὰ 
δὲ 16 ροίπτ οὗ δά: 7 ργαγ ἐἦτε, 
ςοιης δηά ἰΑΥ ΤΥ ἢδηἋ48 οἡ δεῖ, [δῖ 
" ΤΛΆΥ ὧς Πελὶβά ; δηά 8ῃ6 5021] 
να. 
24 Απάὰ Ἅειη: σψεπὲ ἢ Πίπι; 

ἀηἀ ταὰςἢ ρεορὶς (Ὁ]]ονγεὰ Ηἷπι, ἀπά 
τῆγοηρεά Πίηι. 

25 Απά Δ οεγίδίη γοιηδη, ψΏΙΟἢ 
μά Δη ἰβϑιι6 οὗ δ]οοά τνγεῖνα γϑᾶγβ, 

ὃν «δ. ἘἈδίδεγ, πὶ 89 δβρ. ΤἼε ρδ55- 
ΡῈ Ὀδοῖκ 1ῃ [6 δᾶπι6 8ῃϊΡ ὑτίηρβ υ5 ἀζαϊπ ἴο 
[δε 5ῆοσε οὗ [ἢς ρἱδίπ οὗ Οδηπεβαγεῖ, θᾶ 
Οδρεγῆδυπι. ὙΠεῖε γὰ8 ἃ στεᾶῖ τυ τυάς, 
ἃ5 81. [ὑκ6 5ΒΑγ5, ΔΩΧΙΟΙΒΙΥ δυνδιῦη. Ηἰπι. 
ΤῊ ΠΊΔΥ͂ δᾶγθ Ὀδθη ΘΑΓΙΥ ἴῃ ἴδε δἤογῃοοη. 
Ουγ 1 ,ογτὰ μά οτοββοὰ ἴο [ἢ ορροὶίε οοαϑὶ 
ἰαῖθ ἰῃ {86 δυθηπῃς ; α ψδῖ ἤουγ Ηε ἀγχίνεα 
ἴδοσα 15 υπςοογίδίη, ργοῦ δου δἱ ἀδγῦσγεακ. ΑἹ] 
τδλί νγᾶβϑ ἀοῃς ἴδβοσε τιϊρμξ ΟΟΟΌΡΥ ἃ ἔεν 
Βουγ5. 

ΔΩ. οπε Ο7 ἐδ γωΐγς φΓ ἐδ τγμαφοριο. 
ΤὮιυ5 ἴοο δ[.ὄ ὺκο; δῖ, Μαίίζδεν 845 5 ὩΡΙΥ 
“4 οετίδίῃ συ ον. 

«αίγειΣ ὁγ παρις. Τὴδ πδιὴθ δἷγ οσουγβ 
ἴη ἴε Ῥεοηϊδλίευς! (Νυ δ. χχχίὶϊ, 41.). 1{ ἰ5 
ΘΙΏΡΌΪΔΥΪΝ δἀαρίοθιὶ ἴο [π6 εἰγουπιδίδηοοϑ, 
τηοδηΐϊηρ “ Ηδ ν}}}} ἀνναῖκα ;" Ὀυΐϊ οοἰποϊάςηοοδδ 
οὗ 1815 Κηά ἅγὸ σοπηηοη ἰῃ ΗΟΙΥ ϑογὶρίυγε, 
δηά, ἃ5 δ εῖβϑ8 5ῇθννβ, ἀο ποῖ οχουϑε (Π6 
ϑυϑρίοοῦ5 οὗ 5.8} οΥἰτἰο5 45 ϑίσαυβ8 δηὰ 
ψοΪκπιασ. Τα πιοδηΐηρ οὗ [Π6 Ὡδπις ψουϊὰ 
ΠΟΓΙΔΙΠΙΥ͂ ποὶ ΟσςῸΓ ἴο δῖ, Μαγκ᾿ 8 σοδάφγβ: 
μδά καὶ ἢ Ῥγεβοηῖ ἴο ᾿ἷβ οὐ τιϊπά, ἢὸ 
νου] ργοῦ δ μανα δά ἀθὰ δὴ ᾿ηϊογρτοϊδιοη. 

48. Πείό αἱ δὲ ῥοίπί οΥἹ ἐεα δ. ΤὨΪ5 ἐχ- 
ῥγεβϑοβ (ἢ6 ϑϑηῆβὲ οὗ ἴπε Οτεεκ, τ Ὡϊοῖ, 85 .5 
οδαρβ νιον (86 οᾶϑςε ἴῃ δῖ. Μασγίκ, ςουγοβροπάβ 
ὙΘΙΥ͂ ὨΘΔΙῪ ἴο {86 1,δἴϊη ἰαϊοπι, “ πῃ οχιγοπλ 8 
εβ8ι "᾿---ἰ85 ἴῃ οχίγοεπλ γ. 81. ΓὺΚὸ δ ά5, “386 
ἸΔΥ 4- ἀγίηρ." δῖ. Μαίζπεν 45, "18 [υδὲ ἀεΔ4,} 
ΟΥ̓ “ ἀϊοὰ υ8ὲ πον." Ὑδα οοπέυθοα υἱῖοῖ- 
ΔΠο68 οὗ ἴῃς ἔδίπονῦ, πον 5ἰδι πο τβδὲ ἢδ 
Κηονν--- 58ῃ6 5. 411] ὃυῖ ἐερά," πον ϑαγίης 
δὲ ἢς Ὀεϊϊενοά ἴοὸ θὲ ἴθ ἴδεϊ---“ 586 15 
αἰγοδαυ ροηθ," ἅγε ἴοο σὰς ἴο πδῖυγε ἴο 
πορά ἀείοηος. 

84. απά ἐδγοηφεά δὲρμ)] Ασοῖυδὶ, δηὰ ἐνθῃ 



ν. 16---36.] 

26 Απά δά ϑ8ιιεγεά τπδηγ πη 
οὗ ἸΔΩΥ Ρἢγϑιοίλη8, Δηά Πδά δρεηῖ 
τῃδῖ 886 ἢλά, Δηἀ νγᾶϑ8 ποιΐηρ Ὀεϊζετεά, 
δῖ τί ρον ὑγοῦ56, 

27 νη 8δε μδά πεαγά οὗ 76βϑιι8. 
σλπῖς ἰῃ τῆς ργε88 ὈΘὨϊπά, Δηἀ τους ἢ τα 
ἢ]8 ραγῃπιθηῖ. 

28 Βὸοτγ 8ἢε 82ἰά, {1 τῆλ τουςἢ Ρυϊῖ 
ἢ]5 οἰοί 8. 1 5.411} Ὀ6 τ ῃοΪο. 

29 Αῃά γα ρμενναυ τῆ6 ἐουηΐξαίη 
οὗ μοῦ ὑἱοοά νγαβ ἀγπιεά υρ; δηά 81Πε 
[εἰς ἰπ δεν Ὀοαγ τῆλῖ 8ῃε νγδδ μελίεὰ οἵ 
(πὶ ρίαδριια. 

20 Απά 6808, ἱπιπιοά δῖε! ἵκηον- 
ἵπρ ἰπ Βἰτηβεὶῇ τπδὶ νἱσπῖυα ἢδλά ροης 
ουξκ οὗ δίπι, τυτηοά πὶ δδοιΐϊ ἰῃ 
[Π6 ργεβ8, δΔηἀ 8414, ΠΟ τους δά τὰν 
«οἰοιῃεβ ἡ 

51. ΜΑΚΚ. ΚΓ. 

21 Δηά ἢϊβ ἀἰβοῖρ᾽ς5 854 τπιηἴο Ἀΐπη, 
ἼΒου βθεβὲ τῆς πιυἰτυάς ΓὨτοπρίη 
ἴδεε, δη  βαγαβίίμου, ΚΝ ο τους ἀ πης 

22 Απά ἢε ἰοοκεά τουηά δδουῖ ἴο 
866 Βεγ [δῖ δά ἀοης {ἢ 8 τπΐηρ, 

23 Βυῖ τὴ6 τγοπηᾶη ἐεαγίηρ δηὰ 
{γει Ὀ] ηρ., Κηουγίηρ ψηδλὲ νγᾶ8 ἀοῃβ 
ἷῃ Βαῖ, σδληὶς δηὰ [6] ἀουνῃ δεΐοτα 
ἢΐπι, δηά τοἹά ἢΐπὶ ἱ] τῆς ττιτῃ. 

24. Απά Πα 8114 υπίο πεῖ, Ὠδυρῃζογ, 
τ διε δῖ πχλάς {πες σσῃοὶα ; ρὸ 
ἰῃ ρεᾶςε, Δπἀ4 ΡῈ ψοἷε οὔ τὰγ ρίαριιε. 

25 Ν ὮΙς ἢς γεῖ βρακε, [ἤδγα οδηλα 
ἔτοπα ἴῃς γι ϊεγ οὗ ἴῃς βυπαροριιε᾽β ζοκε 
ζ4γ1 αἱ]; ὙΙΟΝ 864, ἼΥ ἀδυρἢτογ 18 
ἀελά : ψὴγ τγουδίεϑι τθου (ἢ Μδβίεσγ 
ΔΩ ὐπΒογὶ ᾿ 

46 Α8 ϑοοῦ 48 |6βϑι5 μελιά ἰῆς 

συάς, 56 ᾿τηρ θὰ, δηά ἰ5 ν.}} εχ- 
ἐλεαπέ; δ ἐνῶ τς νογὰ “τιγοηρεοα,"» 

406. ΤΐβΒ σεῦβε, 8:10 5.ΔΠ|12}}}7 ἀρτοοίης 
στ 81. Πυκο, δά ἀκ βενθγαὶ ροἰηῖβ ἴο 81. Μαῖ- 
(πενν 5 δοοουηΐ, βυςἢ 88 ἴΠ6 ἱπουχαῦϊο οἷἶδ- 
Γλοῖοῦ οὗ (Πὸ ἀἴϑελϑο, δηὰ [6 ΡοΥ ΤΥ ἴο τυ οἢ 
16 δι δ γῈΓ ννὰ8 τεάιοςά, ὅδε ἰγεδθηρηϊ οἵ 
(ἰδοαϑεβ δἱ {πδί {{π|Ὲὲ, ποῖ διθοηρ ἴῃς ῥεννβ 
οἷν, δυῖ (Ὠγουσδοις (6 Εδεὶ, νσὰ8 ὀχοοο- 
ἰησὶγ Ὀγίηρ ; Ῥαϊηῆι δπὰ Ἰοαϊϑογης σε θα ϊθβ 
ὍΟΤΕ ΘΟΠΊΤΠΟΠΙΥ Επρ] ογεά, δηὰ [86 Ἔχρεπϑο 
ὙΔ8 ΒΟΠΟΓΔΙΥ͂ ὙΘΙΤῪ ΠΟΔΥΥ͂ ἴῃ δΌΓΝΠ (2568 85 
Ἐι1ῖ5. (8εε ἰκοοῖ, “ Εχεγοϊ δου ὕροη 
δῖ, Μασίκ." 

48. 1 :δα}} δὲ τυδοϊ. 1 1ςτοτΑ ΙΥ, 1 581} ὈῈ 
δβατοί, ὁ. ὁ. τηδάς Ἰνδοΐο. 

[ξ ντᾶβ πδίυγαὶ [μδὲ εχροδίϊουβ οὗ ΗοΪγ 
δοτίρίυγα 8ῃπουϊὰ δεαὲ ἴῃ {Π18 ᾿νοϊηδῆ ἃ ἴγρὲ 
οὗ ἴα [εν ΟΒατγοῖ, Ὀ]οοάϊης ἴο ἀδαίῃ, 
δηᾶ ἰογυτεὰ ὃν 50 ροΣϑ οι 5, ἱποῆοδείοι!8, 
(εαΐουβ, Δηἀ ςΟΞΕΥ ἰτεδιποηί. 

40. Το ἱπηπιεάϊαῖς εἴεςϊ νγᾶ8 (6 ἀτγίης 
ὉΡ οὗ ἴδε δουγος οὗ ΠΕΡ πιδίδάυ. Ὑὶβ 5μὲ 
τι ἱηΑΓαΪΥ, ἃ ϑ8θηβδίίοη δϑϑυσης ΠΕΣ (παῖ 
[Π6 οὐὑγὸ τγᾶβ. οοπιρίεῖθ. 8ῖ. Μαγκ ρίνεβ ἀ6- 
121]5, ξυςἢ 45 8ι. Ρεῖοσ τηυβὲ πᾶνε ἀννοὶῖ ὕροη 
ἔγοαυςηῖνγ, Ὀοῖ ἔογ {Ποῖγ οἰ ξηϊδοδηςο δηὰ [ΠΕΣ 
Ταβο Ὀδληςο ἴο τηϊγασυΐουβ οσκ5 ττουρῃῖ 
αἴεγνναγὰβ ᾿Υ Ηἰτηβο] ἴῃ [πΠ6 Ὡδπλὸ οὗ 6518. 
(Υ Αοἰβ 111, 6, 7; Υ. 15: Χ, 34, 18. 

80. “44 ὕει... ξοηδ ομὲ Γ᾽ δὲ». ΟΥ, 
“ΑΒ ἱπιτηθᾶξδίθ! 798886, δαυΐπᾷ Ῥοτ- 
οοἐνοᾶ ἐπ δἰτι8017 (ΟΥ Τεσογηϊϑοα ἰηνναγα γ) 
18δι 180 νἱτέπο (ΠΟ ΥΆΪΥ, ἴ[Β6 ρον ογ) Βδὰ 
,δοιο ζοσίδ ἥσοιι ἘΠῚ," ὍΠ15 βἰδϊοιηθηΐ, 
ἴλκοη ἴοστὰ οὖν 1Ἁ,ογά δ οσσὴ νογὰ (1ἐυκὸ Υἱῖϊ, 
46), ἴγοννβ βοῖα ᾿ἰρηϊ οὐ ἴἢ6 παίυγο οὗ ἴῃ6 

ἱ οὐ οἤοηοα ὥΌσῃ ἴπ6 Ῥεύδοη οὗ ΟΣ 
ϑαυουσ, [1 ΜΔᾶ5 ΡΠ γϑίςδὶ ἰη 15 ορεταίοη--- 

ἴ!ς ψοπιδη ἔθ]: [Π6 ταϑιϊε ἰῃ ΠῈῚ Ὀοάγ---Ὀυῖ 
δρ᾽ Γῖι.4} ᾿π 5 βϑουγοθ δηὰ οοπαϊϊίἼοη. Οὐ 
1 οτὰ τεοορηΐϑεὰ (πὰ δες (παῖ ἴῃς ἱπάννο] ης 
υἱγυς μλὰ Ὀεοη ἀσγᾶυνῃ ἔοσίῃ ΟΥ̓ Ὧη ἃςῖ οὗ 
ἔλι ἢ. 

81. “π4 δὲ ἀμεὶῤῥίε.. 851. Γυκο ποίΐοοβ 
(δδὲ δῖ, Ρεΐεσ ννᾶ8, 85 ιιϑ0.8], ἴῃς βροϊκοδιηδῃ. 
ἼΤὨδ αιιοϑίίοη νν88 πδίυσαὶ, θυῖ ᾿Ἰηϊογοβϑίηρ 85 
Ρσγονης ἴμαΐ ὯΟῸ τῆεγε δΟΟΠΥ βοηβαίίΐοη οδ]]οὰ 
[δς διϊοηάοη οὗ [685 ἴο δῖ νγὰβ ἀοησ. 

82. “1π4] δὲ ἰοολεά γομπά αδοι.} 866 Ὠοῖδ 
ΟὨ ς«Ἀ. 1. ς. 

898. μὲ ἐδὲ ευο»αη.}] ἘΔοΐ τογὰ ἰηάϊςδῖο8 
(86 ἰηνναγὰ δβδίγυρεῖς οὗ ἴδ νοϊδη. 8586 
Κπενν [αἴ ψμδῖ μδά δεθὴ ἀοης ἰπ ΠΟΥ νυᾶϑ ἃ 
ΤΕΒῈ} οὗ ΒοΓ ον δεῖ, στ ουΐ ρογεηϊββίοη ἔγομι 
[εϑυ, δηά 58:6 οουὰ δοᾶγοεὶῦ μορὸ [δὶ τῆς 
Αἰ(ἢ δὶς ϑυρρεβίοα τα ψουϊὰ 6 δοοεριοά 

858 δοηιΐπο; ἤδῆσο ἴΠπῸ ἸΟΙΙῸΓΣ δηὰ {γε θ᾽ ης, 
[86 δυάδάδη ρῥγοβιίσγαίίοῃ, δηὰ [ἴῃς ζ0}} οοη- 
ζοββίοη. 

84. “μὦ δὲ «υδο.}] Α ἀἰβέτοηϊ ποτὰ 
ἤγοτῃ ἴμδί υδεὰ ἰῃ ν. 28, γί νην δὴ δϑβιγδηςο 
οὗ τεϑίογδεοι ἴο ρεσγίεςϊ ἤρα] ἢ, βυςἢ 85 τγᾶ8 
51}}1 ποεάθρά ὉΥ ἴῈ ψοῆδη. ΤὨΐβ 5 Γὸ- 
οογάθα ἜΧρυοβϑὶυ ὈΥ 81. Μαγκ δἵοηῃθ, δυῖ 1 ἰ8 
ἱρὰ ὈΥ Οἴδοῦ νογάβ οὗ ουὖῦ 1 ογὰ ἰη 8ί. 
Μαῖίμον δηά 81, [υΚο. 
ὙΕ πατταῖϊνε ἴῃ 851. Μδίῃεν 15. Ῥγοῦϑ ]ΥῪ 

8δῃ αὐυγενϊδῖθα ἕοστῃη οὗ [ἢ δροβίο]ιςδὶ {γὰ- 
ἀϊοη. δῖ. [υκὸ 15 ΔΙ]Π]οτ, ἀρτθοίηρ βυϊδϑίδῃς 
(ἰΔ}}γ νὰ 81, Μασ, τ Βο ϑθεπιβ ἴο μάνα δά ἀδὰ 
Β6ΥΕΓΆΪ ἀεἰ2 115, νυν πῖον θεῶν τρᾶγκβ οὐ ἢ 15 5[γ]6 
--5οπῖο, ἰξ οἰ δ τοὶ οχρ δηδίοσῃ, δυῖ οἰ ον 
βΒ ἢ 45 πε νου] ᾿Ἰοᾶσγῃ ἔγοῃ 81. Ρεῖογ, ἃ Κϑϑῃ 
οὐϑεῖνεσ, δηὰ 1} ἴοπὰ οἵ ἀνε! ]ϊησ ὑροι 
ἱπα!ςαιοηδ οὗ 15 Μαβίεσ᾽β [θη ἜγΏ 688. 

36. 4: “οοη α΄ ὕει: δεαγά.1 ΤῊΣ ποσὰ, ἃ5 
εἰνεη ἰῇ ἃ ἕεπνν Μϑ88, πιοδῃ5 “" ονευδεασγά," . 
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νγογά τῆλε νῦδϑ βροΐζοη, 6 φα ἢ υπίο 
τῆς τυΐες οὗ τῆς βυπάρορις, Βς ποῖ 
δἰται 4. οἣ]Υ δεῖϊϊενα. 

47 Απὰ Βε βιυβειεά πὸ πιᾶῃ ἴο 
ἔο]ονν ίηι, δᾶνε Ρεῖει, δληὰ [Δπ|68, 
δῃὰ Τοδη τῆς Ὀγοίδεῖγ οὗ [λπ|68. 

28 Απά ἢε Τοπιεῖῃ ἴο τῃ6 Βοιιβε οὗ 
τῆς τυΐεσ οὗ τε βγπδροριυα, Δη4 ββεῖῃ 
τῆς τυπιυϊτ, δηὰ τἤεπι τπλῖ ψερί ἀπά 
νυ ]]εαὰ στο] γ. 

29 Απὰ ψἤδη ἢε νγῶϑ σοῃα ἴῃ, ἢς 
84 ἢ υπῖο {παπὶ, ΝΥ τλᾶκα γε [18 
δάο, λπηά ψεερὶ τῆς ἀληγ86ὶ ἰ8 ποῖ 
ἀελά, Ὀυῖ 8ἰεερείῃ. 

40 Απά {Πεγ ἰδυρῇ δά Πΐαι ἴο βοογῃ. 
Βυῖ ψῆεη πε δά ριιῖξ δαὶ 41} ουῖ, 
ἢς ταἰκεῖἢ τῆς ἐΔΠΕῚ δηά ἴμῈ πλοῖα 
οὗ τῆς ἀληθεῖ, ἀπά το ἐμὲ νεῖ 
στ Πίηι., δηἀ ἐεπίεγοι ἢ ἴῃ γἤεγε τῃς 
ἀλιηβ6] νγὰβ ᾿γίηρ. 

41 Απά [εξ ἴοοΚ τῆς ἀληγϑεῖὶ ὃγ 
(ἢς ΒαΑηά, δῃὰ 8αϊὰ ὑπο ἤεγ, ΤΑ} 188 

μβολσάὰ, 45 ἰἴ Ὅσο, ΟΥ̓ δοοίάοπί, νογά8 δοΐῖ 
Βροκεη ἴο πῖπη. Αποῖδοσς τεπάοτηρ 15 ρσὸς 
Ῥοββεά, 9ς., ποῖ ὀεεδίηρ; 80 Οὐστα, .. Ὁ. 

87. “πά δὲ τεγεά, ο... ὙΤ δ βἰλϊοπιοηὶ 
8 οπγϊἰοἀ ὃὉγ 851. Μεαίζῃεν ; 8(. [υ Κα τείϊδιηβ 
ἴϊ, ηά 1 υηἀουδίεοα!γ θοϊοηροά ἴο [ἴῃς οτρ!ηδὶ 
δοοουηῖ. ὙὍΠδ 5οϊοςίοη οὗ [6 (ἢγες α}5- 
αἰρ 68 15 ἊἸϑεηςἘἸῪ πιλγκεὰ ου οὐ] οδὶ οςοᾶ- 
Βίοῃ5; [115 τᾶβ (6 ἢγϑοξ γγεδῖ ργεϑδλρε οὗ 
ἴῃς Ἀοϑυττεοῖίοη. ΜοΥΟΣ 88γ5 ἰπδΐ 8ῖ, [ὐὺκ6 
ἀἰδεσβ Βοτὸ ἔτοπὶ δῖ. Μαῖν, Τεργοϑοηίηρ [ἢς 
βοραγδίοη οἵ ἴπ6 ἴθγοε ἴο ὅδνυθ ὕδθη τηδάς 
νη ἴῃς ἤουθ6. ΤὨΪ8 15 ποῖ ςοτγτοςῖ, 81. 
{ὺκ6 ἈΠ ἴ1ῆαϊ Πα ἀ!ά ποῖ δἰΐονν δὴγ ὑυΐ 
(ἤδπὶ δηά ἴπΠ6 ραγθηΐβ ἴο δηΐοσ [π6 Ὠοιι86. 

358. ἐδε ωπμ ΟΥ, “6 ἔυπι]ῖ, δᾶ 
ῬΘΟΡΪθ ψϑορίπβ διὰ ψδὲϊἱπρ 519041]γ." 

39. 2δί4 α40ο.1ὺ ΟΥ̓, “ζυπιυ," 85 ἴῃ υ. 18. 
40. μὲ ἐδονε αἱ οἱ. Ὅθα οχριιδίοη οὗ 

ἴδε σγοννὰ 15 ηοῦςοα Ὀγ ἴμ6 γος ὝΥΘΟΡΠΣΕῚ 
[Π6 δάηιίϑδίοῃ οὗ [Π6 ραγοηΐ5 ἰ8 τεοογάθα ὃγῪ 
δῖ. 1κο, θυϊ τοῦ δοςιυγαίειΥ εγε ΟΥ̓ δῖ. 
Μαγκ, ν πο σοϊδῖοβ 1ἴ 45 δβανίπς οσουτγτο δεν 
[86 εηΐζσδηος ἱηΐο ἴδε ουϑθ6. ὙΠ6 τροῖδποσ, 
οὔ οουγδο, νγὰ8 νη, τπουρ ἢ ποῖ βοὴ ἴῃ [δα 
σα θΟΓ Βεγε ἴδε ἀοδὰ ΤΠ] Αγ. 

41. Ταἰδα εὡνῃ.}] 81, Μαγὶς τ Ἀγὸ- 
δοῦνυθβ [ἢ6 οτἱρίηδὶ ἔοστηῃ οὗ οὐν 1, ΟΥ̓ σοπ- 
τηδληά ἰὴ ἴδε τνϑγηβου δῦ ἰδησυδφε οὗ Ῥα]ο5» 
Ὅη6. Ομρπὶ, οἵ ει, νυϑοἢ Τἰβοπεπάοτε 
Εἰνεβ, ἰ5 [86 {γ16 δηὰ ρταπηπΊδί!ςδὶ τγοδαϊηρ. 
ΤΙ ψογά οὗ ροννεῦ πιιδί ἤδνα Ὀδθη ρεοβοηῖ ἴο 
δῖ, Ρεΐογ᾽ Β πιϊπὰ ἤθη μα δαὶ ουοῦ [ῃ6 θΟάΥ͂ 
οἵ ϑογοδβ, “" Τῦὶῖδδ, αγίϑε ! "ς Αςΐδ ἰχ. 40. 

51, ΜΑΚΚ. ν. ΥἹ]Ι. ἶν. 37-- 1. 

οὐπιὶ; τψΒΙΟΝ ἰδ, δεῖηρ ἱπιεγργεῖεα, 
Παπιβεὶ, 1 841Υ υπῖο ἴῃ εε, Δ.ῖ86. 

42 Απὰ βιεγαίρῃοναυ ἴῃς ἀλπιδεὶ 
ἅτοβς, ἀπά νγαϊκεὰ ; ἔοσ 5βἢε νγἂβ οὐ ἐἦε 
ἄρε οἵ ὕχεῖνε γεασβ.Ό Απά πεν ἡγεῖε 
φϑιοηιϑῃθὰ νυ ἢ ἃ ρτολί δϑϊοη βῃηχθηΐ, 

43 Απά δε οδαισεά τΠδπὶ 5.ΓΑΥ 
τλξ πο τρϑδὴ βδοιιϊϊὰ Κηον ἰτ; δηάὰ 
οοπηπιδη δά τΠδῖ ϑοπιεϊῃίηρ; «μου Ὀς 
δίνθη δεῖ ἴο θᾶλῖ. 

ΓΗΑΡΤῈΚΒΚ Υ]Ι. 

ε Οὐνίεέ ἐς εονεζενιριεαῖ Φ7 δὲς ερμεμέγγιεη. ἢ ΗΣ 
σία ἐξέ μποελυο  οααεν συέν τρείρααε “9έγ". 
14 Φίυεγε Τλοθϑ 9 Οὐγί. 27 άπ 
δαῤίἐεέ ἐς , 29 αμαὶ δμγιϑά, 10 724 
σῤοοίίξς γείμγ ,0ὺ2η: 2γεαολίηρ. 34. 7ΆΑε 
«ἰγαες οΓ ἥυε ραν; σκα πῦο τά. 48 
Οἀγέεί τοαίξείά οκ 444 σεα : 53 αμά ἀεαίεα 
αὐ ἐλαέ ἐομελ ἀξένε. 

ΝῺ 4} ψεηΐϊ οὐυἵ ἔτοηπι τῃδηςα, “Με 
Δη ἃ σΔΠ16 ἰπῖο ἢ 8 Οὐ ἢ ΟΟὈΠΓΓΥ ; 

Δηά ἢϊ5 ἀἰβοῖρ 68 ἔοϊ]ονν ἢ! η}. 

Ῥα» "οἰ. 81. Μαγκ 8858 ἴμῈ αἰπηϊηπενε, 
Θχργοβϑίηρ ἰοἀθγΓ 688, ὁ {16 πιδι θη. 

44. αεοηδεδεά «υἱ ὦ σγεαὶ αείονλεδινοπξ.} 
ϑῖ, Μαυκ ἀννεῖ 8 ἐπι ρ ΒΔ Έ ΔΙ ὑροη ἴδ δαῖο- 
ὨἰΒὨπηοης [ες ὈΥ (Π6 Ῥαγθηίδ (δες 8ῖ. [,0Κ6), 
Ὀυΐ βάτο ἀουθδί]ε58 Ὁγ με τγοθ δροβέϊοδ. 
Ι. ψῶϑ ἴῃς γαῖ τηίγαοϊα ψνϊοἢ τηληϊοϑιοά 
[οῖγ Μαβίοσ 85 1,ὗσγά ΤὌυοῦ ἀδαῖὶ δηὰ ἰ1ἴπ, [86 
ἤγϑι πιο ρῥγοραγοὰ {δπεῖγ τηϊηάβ ἴοσ 186 
Ἀσδυγτεςίοη. 

48. δὲ ἐῥαγγεά ἐδεορι.) Τῆς ραγεηΐδ δηά 
186 ἴἤγες αἰδοῖ ρ θβ, βρθοῖδιυ ἔμ ἕοττηοσ. Τῆς 
ΤΟΆϑῸη ἔογ ἴμ6 ργοδιί[οη ννὰ5 ἀουθε 688 ἴο 
ἃνοϊὰ 4 ποίοσίειυ, ψνῃιοῖῆ τϊρδΐς ἐχοϊϊς ἴδς 
Ρθορὶα δῃὰ χῖνε οοςδϑίοη ἔου [υγα τυ Δ ΣῪ Ῥτον 
σοράϊηρΒ. Τῇ ἀϊβοῖρ]ο8 τποι]ά, οἵ Ἴσουζϑο, 
ΟΌΘΥ ; δυΐ [δε ραγεηΐβ οου]ὰ βοδγοοὶῦ σοησθαὶ 
(Πεῖσ ἔθε!ης;8 οὗ σγαϊυΐθ. [ἰ ἰ5 ὁ ΔὈΪ6 
[Παῖ ϑυςἢ ῥγο  ὈΓ [0 ἢ8 ἀγὸ σοηβηρά ἴο οςοδ- 
ϑίοπβ οὔ ΨἝϊοΝ τηίγαςϊθς νοσε στουρῃΐ ὑτὶ» 
γΑίοΪγ, δηὰ τπδὲ πὸ 5ἰ ΠΏ} ]ΔΓ ΡΓΟὨΙ ΙΠΙΟη ννᾶ8 
οὐοΥ ξίνθῃ ἰὴ γοίογοηοα ἴο οὖσ 1 οτὰ 5 ἰοδοδίης 
(Μέεγεγ). Τα ρηναῖς ἰηϑιτυςοη νι ϊςἢ Ης 
ξᾶνα ἴο ΗΪ5 ἀϊϑο! 0168 ννγὰβ ἱπίθηἀδὰ ἴο τηλκο 
(ποτὰ Τοδοἢο 5 οὗ ἴῃ6 Ρθορὶθ. δ66 ποῖ68 οἡ 
(ἢ. ἷν. 21, 22. 

ΓΗΑΡ. ΥἹ].---τι-6. ΤΗΞ ΨΙΒΙΤ ΤῸ 
ΝΑΖΑΒΕΤΗ. 

ὙΠ δοοουπί Ποῖα ρίνεη οὗ [δος νυἱϑῖξ ἴο 
ΝΑζδγοῖῃ ἄρτεοβ δι δι ΠΕ Δ} ἢ 851. Μαῖ- 
(Πονν 8, θο 858 ἴο {π|6ὸ δηὰ οἰγουμηδίδῃςοδ: 
Ὀυϊ ἰξ δ 5 βενθσδὶ ροϊηίβ, ῃο οηδῦϊα υ8 
Ὀεϊίεσς ἴο υπάοτϑίδηα με οὐ͵οςῖθ ἃπὰ εβδοοίς. 



ν. 2-3.} 

2 Απά ψῆεη τὴς βλθῦδςμ ἀΑΥ ννγὰϑ 
οοπῖα, Βα Ὀσρδη ἴο τεδοῇ ἰηῃ [ἢ δγῃδ- 
ἔοργε; ἀπά τηδηῦ ἤοληίηρ ἀΐπε γεγε 
δϑιοηϊβηοα, βαγίηρ, Ετοῦι νγθηος μλῖἢ 
(8 γπισπ ἴμεδε τὨηρβὶ δηὰ ννδδῖ 

[τ τοβοσηῦϊες ἴπῸ δοεουπί μος 81. Γυκο 
εἶτες (εἰ. ἰν. τ6 8.) οὗ ἴδε ἤγεβί ῥγεδοδίηρ δ 
Ναζασεῖδ, δο οἰοϑθεὶγ ἱπάεοά (μαΐ ϑοπὶς οἶς 5 
ἄρ χα ΗοἰΖελδηῃ, Ν᾽ οἰ κτδγ) μοϊα ἰἢδλι θοὶΒ 
τΔη 6 1515 τοΐεσ ἴο [Π6 βδηὴ6 ουοηΐ, δὰ ἴδαῖ 

81. [κα δηὔοὶραΐοβ ἴῆ6 τε] ἴπ86. Βυϊ ἃ ἰδ 
δατηϊτεα ὉΥ οἴδεν οὐ ς8 [δὲ ἃ ϑεςοῃὰ νυἱβὶϊ 
ἷς ποῖ ἰῃ 1196} ἱπηρτοῦδθϊο, ἀπὰ ἴμοτα ἃστὸ κοοῦ 
ΤΟΔΒΟΏΒ ἴοΥ δοςορίης ὑὈοῖ δοοουηῖδ. [ἰἴ τνῶδ 
αυϊῖε ἠαΐωγαϊὶ [πλὲ (ἢς ἤγεϑξ βούβϑοῦδ ἡ Βοῖα ΟἿΣ 
1, ,οτὰ δαἀάγεθοοὰ οὐ ἮΪΐ8 τεϊυσῃ ἴο ΟἿδ]}οε, 
ΔΡΟΣ [οἶδ ἱπιρσγιβοητηεηΐ, δδουϊὰ ὃς Ηἰα 
οὐσῇ ἰουνηπήδη; δηὰ α͵50 (Πδὲ δἴϊον {ἰνεὶν γεὐεο- 
ὕοη οὗ κῃ Ης 5δμοιυ]ὰ τεσμδλίη ἃ ςοῃβέἀογδαυὶθ 
ἔπιες εἢ ἴῃ πη 155 ΟΩΔΙῪ οσκ Ὀείοτε Ης 
του εϊοὰ το. ὙΒῈ ψοσκϑ στους ἴῃ (86 
ἰηΐετναὶ, ἰἢς εἴἶδεςῖ οὗ ΗΪ8 ρεγβοηδὶ ἱπβιυθοε, 
[86 Ργοξγοδδ πιδάα ἰη δρίΐε οἵ 41} ορροοίοη, 
τηΐσῃς ὃς οχρεςϊοὰ ἴο ψοσὶς ρου ἴῃο πλϊηάδ 
οὗ ἴῃς ΝΑΖΔΥΘΠ68 50 ἔζγ 45 ἴ0 ρίορασε ἴποῖὰ 
ἴοσ ᾿ἰϑιοηίην ἴο Ηΐπι, ποι Πδιδηάϊης [Ποὶγ 
ἔοττηδν τοὐεσϊίοη. Ναδἴωυσαὶ ϑυτιραῖῃυ πνου]Ἱά 
ἄγαν Ηἰἷπι {μπον, Ηἱ8 δἰδίεσθ, Ὀγο Δ Ὀ 
τλυτιθὰ ἴο ΝΑΖΑσθΏ68, 5}}}} ἀνε ὶῖ πόσο. δι. 
1ρὐὺκε ρᾶ8565 οὐοσ με ϑεςοῃὰ ΤΕΣ ΒΡΘΟΣ 
Ὀεσδυδα ἰξ ψουά μᾶνα ἱηνοϊνεά ἰδάξουβ τεν 
οΔρίτυϊαϊίΊοη. 8ι. Μαγὶκ ἀοεβ ποῖ κίγε δὴ 
δοοουηΐ οὗ ἴῃς ἔχϑίϊ, ἔοσ ἴῃς οὈὐνϊουβ γεάϑοῃ 
(δὲ δὲ δεχίηβ ἷ58 παγσγαῖΐνε οὗ οὖν 1, ογ β 
ΨΚ σἱτ 8. ΡΌδ]1ς τα ΙΒ δπὰ ἴδε ἤγδὶ 
ΟΔ]] οὗ ΗΪ5 ἀἰ5ο:ρ]ε5 δ (δρεγῶδυ ; δλη οὗὔ- 
βογυδύοη δρρ ϊοδθὶε ἴο 8ῖ. Μαῖδεν 4150. 

1. ““π4 δὲ «υεπὲ οἱμἦ ἤονε ἐδεηεε.) ΤῊ8 6χ- 
Ργοββίοῃ, 485 υὑδυδὶ, ἱπαϊοδίοϑ ἴῃ σοϊῃπιθηοθ" 
Ιιοηΐ οὗἩ ἃ ΠΟ ΤΙ 5ΒΙΟΠΑΤΥ ἸΟΌΣΏΘΥ. ΤΟ 

ἴῃς, εἰγουϊ ννὰ8 ψουηὰ ὑρ, Δἤον (Ὡς 
τεΐυσῃ ἔτοιῃ ΠὨ ΘΟΔΡρΟ 15, Ὁ. ἴμ6 σταλῖ τηϊγδοὶο 
ἦυξὶ τοοογάρδ, Ὑμὰ σνογὰ “ἋῺ8Ὠεηςς ἢ τεΐειβ, 
(Πετγεΐογο, ἴο [Ὡς οἰ οὗ σδρεγηδυπι, ποῖ (85 
ΜέεΥοΣ 8475) ἴο {6 ουδὲ οὗὨ [Αἰτιι8, βετα 
(εγα ἰ8 ΩὩ0 ΣΕΔΘΟΏ ἴο0 δυρροβε ἴμαϊ ἢθ 80» 
ἡουγηεά, 
απ εα»..} ΟΥ 85 ἴπ6 οἷάεγ Μδ5 σελά, 

δηά "Ξ:.9 οοοῦδ;᾽" [6 οσἴληρε οὗ ἴδῃβε, 85 
υ802] ἱπ 81. Μαγκ, τλᾶσκδ τποῦς αἰ σΈ Π Εγ ἴδε 
αὐτῖναὶ αἵ ἃ ἀϊπἔἜογεπὶ δοεης οὗ δοϊίοῃ. 

απά δὶ: εἰν “ὐλμῷ ,“ήοαυ δίκαι.) Τΐδ, ἴοο, 5 
ποξοοδδίοθ. Ἴἢε ἔνεῖνε ἀἴ5ς.1ρ165 γεγο ἠοῖ 
νὰ Ηἰπὶ πε Ης οηϊογεά ἴπε Ποιδο οὗ 
αἴτυβ, δυῖϊ Ἰοϊποὰά ΗἩπη, οὗ οουγβε, ψβεῦ 
6 ν8 ἰεανίης Οσδρεοσγηδυση, ΤΕΣ Ῥγοβεηςο 

δ Ναζάγείῃ 8 ΚΟΥ ἴο ῥγοάιιοθ ἃ δίσοηξ 
οἴεδος. Ουγ οτὰ οου]Ἱὰ 0 Ἰἰοῆρσεσ ὃς τὸ- 
ξατάἀεὰ δ5 δὴ υπκηονῃ γουῖι  ὯῸ ΤΕ: 
εἰϑοὰ ροβίου, Ης οδηια ΨῈΠ ἃ βυϊε οὗ 

51. ΜΑΚΚ. ΥἹ. 

νδη ιιπῖο 

Ὕ νοῦ 
τ Ἰξάοηι ἐς (8 ννῆϊο ἢ [8 
Βῖπι, τῆλϊ ενθὴ ϑδιςἢ πὶ 
ἅ.6 τους ΟΥ̓ ̓ ἷ8 ΠΔηἀ8 

4 [5 ποῖ [ἢ|8 τῆε σλγρεηζΐετ, ἴῃς 50η 
οἔὗ Μάδιῃ, ἴδε Ὀγοῖμοσ οὗ [δπιε8, δπὰ 

Βογεηίβ, ϑοὴς οὗ μοῦ τηιδὶ ἤλυθ ὕδθθῃ 
Κποννη, ἰξ ποῖ ῬΕγΒΟΏΔΙΥ γεῖ ΟΥ̓ τερυΐο, ἴο 
[δς Ναζάγοπεβ. ΑπΟΙΒΟΙ δρθοϊαὶ γοβϑῸἢ [ῸΣ 
ποξοὶπς {ΠΕΙΓ ργεβεηςε νᾶ [μα ἰὴ ἴῃ σουγϑὲ 
οὗ Ηἰς ἸΟυΣΊΕΥ ἴῃ6 ἀϊ9ς 1065 γε γε ἴο Ὀδ δεηΐ 
ἔοσγῖ ἔογ ἰμ6 βγϑῖ ἴημα 85 τι ϑϑιοηδσίθβ (566 
Βοῖδ οἡ ὑδῦϑα 7). 
Τῆς ἀϊγνεςξ) ἔἴτοπι Οδροσηδυτῃ τυουϊὰ 

ΟΟΟΟΡΥ ὅδοιΐ ϑενδη ΒΟῸΣ: δου τ νναγάβ Ὁγ [86 
δἴοτε ἴο Μαχάδα : {βεη, ἰυγηΐηρ ἰδληάνναγάξ, 
τ[ὔγουχὰ δὶ Ηυτηπιαπὶ ( - Ὠονθάδ!6), 
τλαδν Ασγδοῖα, Κοσης Ηαίἰίπι, δηὰ ᾿ἰοανίηρ 

οὐυπί Τάῦοτ οὐ ἴδο δουϊῃι ννεβῖ, ἴο ΝΔΖΑγΕΙΝ, 

Ω, “κά «υδέη ἐδὲ ταὐδαξ 447 «υα: εο;»πε. 
ΤΉΙ5 ἐπ ρ᾽ 168 [παῖ οἣς ἀδΥ ΟΥ̓ τῇοτγε οἰδρϑεά δ6- 
ἔνεεη Η]58 ἃγτῖναὶ δηὰ Ἦ 8 ρυδ]ῖς ἰεδοδίηψ. 
Κοῖπι 5ὺ (δὲ {ΠΟΥ ΟΓα ἴῃ Η!8 
ΤΟΙ ΠΟΙ 5 ΒΟυΒΟ; δυΐ Η15 πιὸ δηὰ εἰάεγ 
Ὀγοῖμοῦβ μιδὰ Ἰοῆ Ναζαγοῖῆ---ἃ ἕδεῖ ψ Ὡς ἢ 
τη ῃς δανα Ὀδεὴ ᾿ηξοετοά, πδά ᾿ἴ ποῖ Ὀδθη οἶβον 
ΠΟΓο σἰδιοά, ἔγοση ἴδε αἀϊσιϊηοώοη τηδάθ ἴῃ 
γοῖθα 3 δεΐνοοη δεῖ δηά Ηἰδβ 53ἰϑίοσβ, 80 
ἍΕΙΘ 58.1}}} ἴη ἴῃς εἰἴγ. ΤῈ {ἰπια ΤΊΔΥ ᾶνα 
Ὀεεη ραϑϑοὰ ἰῃ ῥχγίναϊε (ϑεε ποχὶ ποΐθ) ἱπίοσ 
οουγθα Ὑ] ἢ ἔοστηοσ δοαυρίπίληςαδ, ἜϑΡΘΟ Δ} }Ὺ 
ΜΓ ἢ 6 ἔστη 68 οὗ Η!5 αἰϑσίεσβ. Η 8 ἀρρεᾶγ- 
Δης6 ἴῃ 16 δγῃάχζοχυε νου]ά (υδ ὃς Ἰοοκοή 
ἔοῦ ψὮ Ὧονν ἰηϊεγεδῖ ΌὈΥ ἴο55 80 δὰ ὑχθ"- 
ὙἹΟΌΙΥ σεὐεςϊεά Η!π. 
ὀεζαη ἰο ἰοαεδ) Α Ῥοΐηξ ῃοϊεὰ Ὁγ ϑί. 

Ματζγκ, ἱπαϊοδίης ἴδ Ης μὰ ποῖ ρῥγευϊουδὶγ 
ἴδυξῆξ ἴῃ ρυδὶὶς. 

απά :πῶν7.} Οὐ, κἴ8ὲ ἸωΔΏΥ,᾽ 2. Φ. ἴδῃς 
εολῖεσ ραγί οὖ ἴἤοβε ργοϑεῆῖ. ϑοὴδ ͵1Ὸ- 
τολϊηοὰ 5ϊἸθηῖ, οἴδεσ δοςερίπης Ηἰἷ ἰοδοδίηρ 
ΟΣ ΒΒοΙἀΐης 411 εχργοββίοη οἵἠἨ δϑβυγργίϑα. 
Τα τεδάϊηρ, δούσενεσ, ἰ5 ἀου δῖ, δὲ ΑΙ Ο Ὁ 
δηὰ ἴπ6 Οορίς νεγϑβίοη οπιῖῖ (86 ἀγΈΪς 6. 

«ὐεγε αὐἱοπεδεά Ὧῆἢα βᾶπιο ψογὰ ἰς υϑοά 
ἴο ἀεβοτῖθε ἴῃς εἴεςϊ οὗ ΗΪβ ἢγϑὶ ρυδ)ῖς 
(οδοδίης (ολ. ἱ. 22). 

«αυδεπες δαί ἐδὲξ γιαπῦ ϑ8ῖ, Μαυκξ δο» 
ςουπῖ 85 1.55 σοποῖϑε ἴΒδὴ 851, Μαιίμονβ. Ηδ 
τερϑδίβ ἴῃς Ἴοηϊειηρίιουϑ οχργαβδίοη, “ [18 
ΤΆΔ η,᾿" τόσο [ἤδη οὔςε. Τῇα νογὰ “ εἰν "ἢ 
5 5σἰ τ κίηρ, ᾿Ἰητἰγλδίησ ἃ ΠοΝ εἰῆ. 

ἐδαΐ ξυεπ, ὦ). ΟΥ, "Απᾶ δβ008 τ 1 
ὝΟΙΚΒ ἃ8 δΔ΄Ι0 ῬΣΟΌΘΕΙ ὉΥῚ Ηἰΐε Βδι δ." 

8. 2δε εαγρεμίεγ.)] ΤΠ ἰ8 ἴῃ 6 ΟἿ]Υ Ρ49» 
δᾶδε ὙΠΙΓἢ ΕΧ Υ 5ιἰλῖεβ τπδὲ οὖν 1 ογὰ 
νν28 Η ἰπ96 1 ἴῃς σαγρεηίεσ οὗ ΝδΖαγείῃ. ΤῊΘ 
7εννβ, νυῖβϑεσ 1 [815 τεϑρεςῖ τμδὴ πιοδὶ ΟἿ γδ5 
[λπ8, τ ΒΟΥ Βεϊὰ τηδηυδὶ ἰδδουν ἴο Ὀς ποῖ 
ΤΑΘΓΟΙΥ οοτηρδίθις 8 [16 Εἰκμοδὶ Ρουθοδὶ 
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ὁ Τοδη 
4. 44. 

7οβεβ, ἀπά οὗ 7υάᾳ, ληὰ δίτποη ἡ ἀπά 
ἀγα ποῖ ἢΪ5 8:ϑἴθιβ ἤθε ψνἢ ουδὲ Απά 
{Πεγ ψψεγε οἤεπάςά δἵ Ὠΐπι. 

4 Βυῖ Ϊ|εβι5 824 υπίο {πειῃ, δ Α 
τορδεῖ ἰ8 ποῖ ννίμουῖ Ὠοπουγ, δυζ ἴῃ 
ἧι οὐ σΟΙΠΕΥ. πὰ δηηοηρ, Π΄8 οὐγῃ 
Κίη, δηά ἱπ ἢἰβ οσσῃ ἤουβα. 

ς Απά Βε οου]ά [Π6γε ἀο πο πιΐρῃ 
ψοῦκ, βᾶνε ἀπ ες [ἰΑἱ4 [8 ἤδη 

ἐϊκεποιϊίοη, Ὀυϊ ἰη  ΒροΏβ80]6 ἰῃ δοῦλα ἔοστω 
ἴο πε σοπάϊτοη οὗ 4 ρου ]ς τοϑοθοΓ. 

ἐδ :οη ὁ} Δαν ὙΠῸ τιοῖμεσ δἷοης ͵5 
τηοητοηοδά---ἃ ροίηΐ ποῖ 50 ΕΠ ςσΙ ἜΠῚῚΥ δοσουπίοα 
ἔον ὉΥ ἴδε βιιρροβί(ίοη, ὑγοῦυδοῖγ οοττεςῖ, παῖ 
7οβορῇ νγὰβ ον ἀεδί, ἔογ (ἢς ϑοὴ ψουϊά 511] 
πλίυγα!γ Ὀς οΔ]]οὰ «αὔοσ ἢἰπι, ὙΤὮ6 οχργοϑ- 
δἰοη νγῶϑ οἰζπεν οοηίϊεπιρίυουδ (ς, “ 9015 οὗ 
Ζετυΐαιι, 2 88π|. 11}. 39), ΟΥ̓ ΤΊΟΤΟ ῬΓΟΌΔΟΙΥ 
ἰϊ ἰραϊοςαιοά 4 αἰβετεηος Ὀεζγεεη Ηἰ5 ροϑβῖ- 
ὕοη δπὰ [μα οἵ τῆς Ὀγοΐπεγς δηά 5ἰδίοσβ ὈΥῪ 
8Δποῖποῦ τποίμεσ, ἘἈσδηδη αυοίεβ [85 ἰεχί ἴο 
Ῥύογνε ἴπαῖ οὖν [ογὰ νγὰ8 Κηόνῃ ἴῃ Ναζαγοῖῃ 
88 ἴδε ΟἹΪΥ οἰ] ὰ οὗἩ {πε σἱάονν, “1.65 ἔνδη- 
εἰϊεδ, Ῥ. 542. 

ἐδε ὀγοιδεῦ 97 ὕανιει, φ ς7 ϑ8ε6 ποῖβς οἢ 
Μαῖίι. χιϊὶ, ςς. 

δέγε.} ΑΔ ψογὰ δαάδαά ἴῃ (δἰ5 Οοβρεὶ. [ἰ 
ΤΏΔΓΚ8 ἃ ἀἰϊδιϊηςοη Ὀεϊννοθη ἴΠ6 5ἰβίειβ 5111] 
ἰη ΝΑΖασγεῖμ δηά ἴδε Ὁγοίδετβ ψῆο δὰ ἰοῆ. 
δῖ. Μαϊμενν μὰ5 “ 411" (6 ἰβίεσβ ὍὙΒΕΥ 
ΘΓ ΡΓΟΌΔΟΪΥ πιλτιτιοὰ ἴο ΝΑΖαγθηςβ. 

4. α»"οηρ δἰ: οαὐη ἀἰπ. ὍΠε ψογὰ ᾿Ρ}1685 
ΠΟΔΓ ΓΟΪΔ ΟΠ 5 ΠΡ, δηἀ Τςοηῆγτῃβ ἴΠ6 δἰδίεπιθπὶ 
(δαὶ ΝΑΖδγεῖῃ νυ ἴδε οὐ σίηδὶ μοπης οὗ [οβερῆ. 

ἐξ δὶς οαυπ ῥοι..} ΤὌὨ8 ΤΏΔΥ ἱτΡῚῪ ἴΠᾶὲ 
ΟἿΣ [οὐ β ἡεαγοϑὶ σεϊδίϊνοβ, ὈΧΓΟΌΔΟΪΙ Η 5 
δἰδίογς, υν ἢ} {ΠΕῚΓ ἔτη 165, οσσυρίοα ἴῃς Ὠοιι56 
ἴῃ ψ Βὶο Ης πδὰ θεεη Ὀτουρπῖ υρ. 

δ. “454 δὲ εομά ἐδέγε 4ο πο »εσ δἰγ «υογὶ. 
ΤῊ 5 εἰσί κίης ἐχργεββίοη, ρεου ᾶγ ἴο δι. Μασγκ, 
ἰηνοῖνοβ ἴπὸ στοδὲὶ ἀοςίτπο [παῖ ΔῈ 8 (Πς 
ῃ οοηαϊξίοη οὗ τεςείνιηρ μοῖρ ἴῃ Ὀοὰγ 
οὗ δοὺ] (τοτὰ [6515 Οσὶϑῖ. 

α,βεω εἰεἰ ,οἰ1.1 81. Μαξδον ἱπιρ 1168 ἴδπαὶ 
δΟΙΏΘ ἔενν ΟΥΚΒ εσο ἄοης; 81, Μασὶς ποῖεβ 
1ἢε ᾿ἰπιΔοη. ϑοῖηθ, ῆο ψεῖο ποῖ ρτίεν- 
ΟἸΒΙΥ 11, δουσῃϊ δηὰ οδίδιηθα τσεϊοῦ; δυΐ 
ΠΟΓΟ ὑΟΓῈ ὯῸ ΟΧΙΓΔΟΓΟΙΏΠΔΤΥ (8365 Οὗ Γοδβίογα- 
[ἰοη τεαιυϊσίην σους δ (ἢ, δυο 28 ἅγὸ σὸ- 
ςοτγάσα οἰϑονῃογα. 

Θ. “54 δὲ »ιαγυεϊ οἱ δεεσιμο 97 ἐδεὶγ της 
δὲ 2.) ΤὨ15 βἰδίοτηςπῖ, ποῖ 1658 Γολα  ΚΑΌΪ6 
ἴλη ἴδιο ἔογεροίηρ οὔθ, ἰμἀϊοδῖο8 ἃ πιονεσηθηΐ 
οὗ οὔὖγ 1,ογα δ δριγῖϊ νι ἢ τας 5θθηὶ ἰη- 
ςοηϑίϑίεης ἢ} Ηἰ5 ᾿ηϑσῃϊ ἰηΐο το Πυπηδη 
ποαγί; ςἔ, Ϊοη 11. Ὡς : δι ι5ῖ ἴῃ Ρῥγοροσίίοη 
ἴο ἴδῃς οἰδάγηθ88 οὗἨ σϑάβοῃ ἰβ [6 ΒΌΣΡΥΙΞα 
οδιιβοὰ ΟΥ̓ ὈΠΓΟΑΘΟΠΔΌΪΘΏο88, ΟἿΥ 1 ογὰ ἰδ 

51. ΜΑΚΚ. ΓἹ. ν. 4-7. 

ὉΡΟΠ ἃ ἔεν βἰοἷκ (ΟἹΚ, ἀπά ἢεδὶςὰ 
ἑδεηι. 

6 Απά ἢες πιλινοϊ θὰ Ὀσδοδυβε οὗ 
ποῖ ἀηδο τοῦ, 
δῦουϊ τῆς ν]]Αραβ, τεδοῃίηρ. 

η 4 “Αμπά δε ολ]1]εἀ κπέο λέγε τῆς ἡ μμα. 
Ὀνεῖνεα, ἀπά Ὀερᾶη ἴο βοηά τῆεπι ἐογτῇ το. τ. 
ὉΥ ὕνο ἂπά το; πὰ γψζαᾷνς ἔδπθη 
ῬΟΥΨΕΓ ον Γ ὉΠΟ]ΘΔΠ 8ρ, Γ8 ; 

Ὠοῖ ΟὨΪΥ Ὠϊνίης, Ης ἰ5 ἴῃς Ἰάοαὶ οὗ δυπιδη 
5686. [ἰ βου ]ά 4150 Ὀ6 ὕοσις ἰῃ πιὰ 

[δὲ βυγργίϑε δ ἴῃς οὐϊυδοηεαβ δηά υητολϑοῦ- 
ΔΌΪΘΏΘΞ8 οὗὨ δίῃ 15 ςοῃϑβίδηςξ Υ δι Πυυϊεὰ ἰο 
Οοά ὃγ ἴδε ὑγορδείβ. 

δε υἱαεν.) ὍὌἈΣ ταδίη ροΐηξ ἴῃ {Π|8 80- 
σουπὲ ἰ8 ΠΟΤΊΔΙΏΪ [ἢ 6 ἤηδ] τεὐεςτἰοη οὗ ΟὐΓ 
1ογά ΌΥ ΗΪβ οννῃ ἰονγηβιηςῃ ; Ὀυῖ ἰη εἰοκοδὶ 
ςσοπηοοῦου ἱτἢ (18 οοιθ5 ἴα οχίεπβίοη οἵ 
Ηἰϑνοσκ. Ψν δι ἴππῸ τουνπϑίοῖκ οὗ Νδζασεῖμ 
ψου]ὰ ποῖ τοοεῖνο νγᾶ8 ἱπηπηο 216 }7 οἴετγοα τὸ 
[86 ν᾽] οὗ [πὸ ἀϊδισς, Ναζδγεῖδ νγᾶϑ 
βυττουπάσα, 45 δἴ ργοβεηΐ, ΌΥ̓͂ Ὠυτηεγοιιβ ἀ6- 
ἰλοβοαὰ υἱ αροβ, βργελὰ οὐδοῦ ὑπὸ σίς ἢ! δηά 
Ρορυΐϊουβ ρἰδίη οὗ Εϑαάγδεϊοη. 

7--12. ΤῊΞΕ ΜΊΒΒΙΟΝ ΟΕ ΤΗ͂Ε ὈΊΒΟΙΡΙ ΕΒ. 

81. Μαγὶκ Ὀυγίηρϑ [Π18 ὀνεηΐ ἰηἴο ἱπηπηεάίαῖο 
ςοπῃησοϊίζου τὰ [π6 ργεσοαϊηρ ἰΥδηβδο ἢ. 
ΑἾΕΓ ἃ οουγϑο οὗ ρεΐβοῃδὶ τεδοδίησ ΓΟ Ρ 
τῆς ἀϊΞπιτγίςϊ, ουγ 1,ογὰ, ἔογ 186 ἤγδὶ {{πι6, δεῖ 
Ηἰ5 ἀϊβεὶρ!ε5 ἔοσίἢ ἴο 411 ρᾶσίβ οὗ ἴπε οουπῇγ. 
ΤΕ ογάοσ ἴδ ρῥγεβεηϊτεὰ ἀἰἔἴογβ ἔγοπι ἴμδὶ 
οὗ ὅ8ι. Μαῖίπεν. Ουτγ Ενδηρε δὶ Ὀερίῃ 8 οὔθ 
ετοαῖ βοσϊίοη ἢ [δ 5εἰεςοη οὗ ἴῃς Τ εΙτα 
( 1. 7:19), ἀηὰ τεγηχϊηδῖοβ ᾿ἃ 1 {δμεὶγ 

ἴ τ! βϑίοη. 
7. “πώ δὲ εαἰϊεά, Φ..7 ΤΉ ἐχργεββίοη ἐ6- 

τοῖο8 ἃ ἴοπηδὶ ἀοί. Ης οδ]Ἰεά ἴδε ψῃο]ς οὗ 
[6 ἀἰδεῖρ᾽65, δηὰ εξ ἴο βεπά {πεπὶ ἕοτα 
(ὦ. 6. δοπξ ἔδοῖὰ ἔοσι ἢ ἕοσ ἴΠς ἢγϑὶ ἔπι6) ἵνο 
ὉΥ ἴἵἴνο (ποῖ ποίοά ΟΥ̓ 81. Μαίζιονυ) ἴο 
τνοῦὶς ἀρατί οὶ Ηἰπὶ: [15 νγὰ8 ἃ ἀϊδηςϊ 
βίᾶψε ἰη {πεὶγ ὑσερδγαίοσῃ ἰταϊπίηρ. 

σηδ σαυε ἑάεηι βοαυεγ.) 5851. Μαυκ υ5685 
Βοτὸ [δὲ ἱπηρεγίεςϊ ἴξηϑε, ΡΓΟΌΔΟΙΥ ἴο ἱπαπιλίς 
(αὶ Ης δοςοιηρδηϊοά {πε σἂ τ τῆς 6χ- 
δογίδιίοηβ δαὶ ἰο]ονν (ὟΝ εἶ88). Το εἱἕἔ νγ8 
Ἰδυναύ νι ςοηνεγοά ΟΥ̓ δοπ!α ἕοσπι, νεῖ 
ἐδὼ ον οη οὗ δαηάβ (Μεγεῦ) οἵ ὑγοδλιἰης 
(θὲ ὟΝ εἴθ), 5. υποογίδιη. 

ουεν ὡποίεαη σῥίγ.. Ἡρτε 81. Μασγκ ποῖδβ 
[8]5 ΡοΟΎΟΓ ΟἿΪγ; 8:1. Μαίϊδεν δά ά5, " ἴο Πᾶὶ 
41] ΤΩΔΏΠΟΓ οὐὗὁἨ 5ἰοκησββ, δηὰ 411] τρλπποσ οὗ 
ἀΐϑεαϑο." ὙὌΠ[5 ἰβ ἰπ δοοογάδηος ἢ δ1, 
Μαγκβ υὑδιιαὶ 5(γ]6: θυῖ ἰἴ [28 4 ἀϊδπος 
οὐ)εςῖ, Αχίης αἰϊοηῦθοῃ ὕροῦ ἴῃς ςθηΐϊγαὶ 
οὐ]εςξ οὗ [6 ψοτῖ---ἰο ςοπίεηα ἀραϊηδὲ οΥἹ] 
ἴῃ ΟΥΘΣΥ͂ ἴοττη, 5ρθςῖδιν ἰῃ ἰΐ5 τλοϑῖ ΤοΏ- 
δρίσυουβ ἴογηι (ςἴ, οἈ. χνὶ, 17). 

ς«Δηά δ ψοηξ τουηά “ Μεῖε. 



ν. 8---ἰς.] 

8 Απά Τοοπιπιληάεᾷ (Πςφπὶ τΠδῖ ἘΠ ΕΥ 
8δου]ά τλκε ποιμῖηρ ἔογ ἐῤ δὴν ἸΟΌΓΠΟΥ, 
ϑᾶνα ἃ δῖ ΟἿΪ]Υ ; ΠΟ 8. ΓΊρ, ΠΟ Ὀγοδά, 
ὯΟ ᾿ΠΊΟΠΕΥ ἰῃ ἐδ δὶγ ρυΓ86 : 

9 Βυῖ δὲ 8ῃοά ψ 84ηἀ4]8 ; δπά 
ποῖ ρΡιζ οη ἴννο Τοδίβ. 

ἐπ ναί Ο Απά ΒΕ 824 υπἴο ἔπεπὶ, [η τνβαῖ 
ἐρτι ἕλακα ὨΪΆΟΘ 806 Γ γα Θηΐοῦ ἰηῖο 8λη ἤοιι86, 
,“ανέλὲνρ, 

! ΤΉς νογά 
εἰχηίδεῖῃ 
4 2έεεν ο΄ 

Ζ 

Μαῖν τὸ. ἴπεγα δϑίάς Σ1}} γε ἀεραγὶ ποσὶ τῆδί 
Όυι ετε ὈΪἷαςα. 

τ ἷς ταΐϊεοῃ 

ἱπ ἄειετ 11 Απά ψῇῆοβοονοῦ 504] ποῖ γὸ- 
ἜΜ Ο, εἶνε γοῦν, ΠΟΥ Βεᾶγ γοι,, ψγθθη γε 

ἀεραγὲ τπεηος, 7 8ῃακα οἱ τὰς ἀιιϑὶ 
7 Αεῖβ 1.3. ιηδεγ γουγ ἔεεξ ἴογ ἃ [ἘβΠἸΠΊΟΠΥ δραίηβῖ 
ἰὰ 1εὰ. Δ ΕΠΙΥ 1 8Δ4Υ υπίο γου, ἷὲ 
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88} Ὀς πιοτε τοϊςγαῦ]ςε ἔοσ ϑοάοπι δηά 
(ὐοπιοσγῆα ἰῃ ἴῃς ἀΔΥ οὗ Ἰιπάρτηερηῖϊ, 
τῆδη ἔογ δῖ οἰ. 

12 Απάτπεγνεπε ουξ, ἀπά ργελομοά 
1Πδῖ τπεη 8δουϊά γερϑηῖζ. 

13 Απά τΠεΥ ολϑῖ ουξ τηδηΥ ἀον!]8, 
Ζαπὰ δηποϊηιεα τνῖτ ΟἿ] πΊΔΩΥ [Πδῖ “ ]απιος ς. 
ψγεῖς βἰοἷς, δηά Πεαὶθά ζ΄ερι, Ἴ 

14. ᾿Απά Κίηρ Ηετοά μεαγά οὐ λΐπι ; ἃ Μαιι. 14. 
((οσ ἢίβ παῖε νγὰ8 βργεδά αὐγοδά :) “" 
ἂηά ἣς κά, Τηδλὲ ]οδη (πε Βαρτϑι 
Δ8 Γίβοη ἔτοτῃ ἴῃς ἀελά, δπά τῃεῦο- 
ἴογε τσ Π γγογκβ ἀο 5πενν ἔογί [Π6ηι- 
86 |νεβ ἱπ Ὠϊηι. 

Ις Οἰδεοῖβ βδλά4, Τμαῖ ἴξ 18 Ε]ϊ128. 

8. Τμοϑθε αἀἰϊγεςίίομβ ἄστοο Ὑἱτἢ ἴΠο86 1η 
δι, Μαϊμον, νι ἃ 51χϊ αἰ εγοηςς, “ δῶν 
ἃ 5} .οὨἹγ. ὙὙΉΟΥ ψοῖς ἴο 9Ὸ ουξζκ Ρτὸ- 
ρῬατεά ἴοσ ἴθ ἤχει ἀδυ5 ἸΟΌΓΠΟΕΥ, ἀρ μὴν νι 
δῇἰεγνασγαὰς ὕὑροῦ {πεῖς ΜαβίογΒ ψ1}1Ἁ, ὙΠΟ 
δίδβ ρεγηεἀ νγᾶ5, οὗ οουγδβο, ἴῃ 6 ΟΥΑΙ ΠΑΤῪ 
διδῆ οἵ ἃ ἴγάνθὶϊοσ [δὲ πνλὶςὶ τνῶ5 Ἰογυἱάθη 
ΤΩΔΥ͂ πᾶνὸ ὈδΘΠ ἃ ΘΔΡΟΗ. 

9. “πυο εοαἱ..} ῬεΥβοῦβϑ οὗ αἰ πο Ὀη 
ὈΒΌΔΙΥ ποσὰ ἴνγο τὰπΐς5, [6 ὑπύοῦ οης οὗ 
ἢηο ᾿ἰποη. 

11. εν 1 “αν... ὃν δαὶ εἶν} ΤὨΐβ 
Οὔθδυβε 15 ογηοα ἴῃ β8ονογαὶ οἷά Μϑ98, δηὰ 
ὉΥ͂ πιοβὶ εὐϊΐοτβ. 1{ ΠΊΔΥ ἤᾶνε Ὀεθη ἴδκεη 
ἔγοπι Δποίθεσ ϑγηορίίδῖ. Ηστε ἰΐ βίδηάβ οἡ 
[16 δι ΠΟΙ ΟΥ̓ οἵ ϑοπια ὑηςίλ]5, τοδὶ ουγεῖναβ 
δΔηά δηοίθηϊ νογϑ ΟΉ8. 

12. “μά ἐδέν «υεπὲ οἱή, απά ῥγεαοδεά.1 ἘΣ 
ΒΆΙ6 νος ἄγ ὰ Γἢ, χυΐ. 20, ΘΓ 566 
ῃοῖθ. ὙΒῈ Ἔχργαββϑίοη ΟΠ ΡΠ ΔΈςΔΙΪΥ ἀεηοῖοβ 
186 πιδίη οὐ͵εςξ οὗἁ [ΠΕἱΓ πηϊδδίοη, ἰο νϊςἢ [ἢ 
Ῥονγοῦ οοηξεγτοά οἡ ἴμ6πὶ ννγὰ8 βιι 05: Ἰατγ. 

18. ΤΠ15 σοῦϑα σἷνοβ ἴνγὸὺ ταδὶ 8 ποῖ 
ἀἰγεσ!! Υ ποιϊοεα ΟΥ̓ ἔπε οἴδεῦ Ενδηρε 18(8.--- 
[8ς ἐχρυϊΞίοη οὗ εΥ1] 3ρί γι [5 (566 ῃοΐβ οἡ γϑῦϑα 
7), δηὰ πελϊϊην πῖἢ (ἢς ἴοσγτῃ οὐ υποείίοη, 
τηοηοποα ΟἿ]Υ ἰη [95 ρδϑβᾶρο δηά ἴῃ [81π|65 
γ. 14. “Ι]ηοίίοη, 511} Δρρ!ϊε 88 ἃ σγεηθαγ 
ἴῃ ἴῃς Ἐπδὶ, νὰβ εἰϊοδοιουβ ὉΥ νυἱγίυς οὗ 
{Π6 ΡονοΓ ρίνοη ἴο ἴδε αἰδβεὶρίεβ. Τδδὲ ἴἱ 
ννᾶ5 Δρρ ἰοὰ ννῖἢ Ῥγάγεσ, δηὰ ννὰ5 οοπηροϊοα 
1 στάςθ δηὰ ἔογρίνεησϑϑ, ΠΥ ὃς ἰηΐεττοά 
ἔγτοπι δῖ. [δ πὴεὸ8. Α ϑυγθο 1.8] ΟΥ Ξδοσγαιηθηϊδὶ 
σβαγασῖεσγ 15 δϑϑίρῃθεὰ ἴο βυςῃ υὑποίίοι ὉΥ 
τούσδ 85 Ὑ’:6}} 2458 δηςίδηϊ ογιίοβ.» Ὀυΐ [ἴ 
ΤΟΥΊΔΙΏΪΥ νγᾶ5 ποῖ δάῃηϊηϊξίοσγεά 45 ἃ υἱδί:συπὶ 
ἐμ, ἐχίγερ 9. 
ΤὨ5 τηϊϑδίοη ΤΏΔΥ πᾶνο οσουρίοθἃ 50Πὶ6 

Ὑε 5, ἀυην δῖος Οὐγ 1 ογὰ τυ οηραροά 
ἴη Ηἰ8 οὐ ψΌσΚ, ΡγοῦδὈΪΥ νἱϑι ἢν ΟἿΠΟΣ 
Ῥίδοεβ, ἀιοης ἴβεῖὰ Ναδίη, νἤογο Ηδ ἀοο8 
ποῖ δοοῆλ ἴο δᾶνθ Ὀδοη δοςοιηρδηϊθα ΟΥ̓ 186 
ΎΜεϊνα ; σοσρατο {ὕὺΚ6 Υἱἕὲ τι ἢ ΥἹ]1. 1. 

1,4-.-20. ΗΕΒΟΌΒ [ΝΟΌΙΕΥ. 

14. Μκα ἀὶπρ Ἡργοά} ΟΥ, [89 κὶπρ 
Ἡοτοὰ. ΤΙ 5 ὉΠ}6 αἰὰ ποῖ ῬγΟΡΕΣΪΥ Ὀεϊοης 
ἴο ἴδε ΤοΌΔΓΟΙ τ ποῖθ οὐ Μαζί. χίν. 1), 
Βυῖ ἰξ νᾶϑ ργοῦ Δ ΟΪγ ἀρρ θὰ ἴο ᾿ϊπὶ ΟΥ̓ οοπ- 
τηοῦ υϑᾶχο, δηὰ 1 25 ἃ 5ροςΐα] Πίηθϑ5. ἤοΤΟ, 
ὙΏογο τῆς εἴεςί οὗ [6 πικἰϑϑίοηῃ δὲ (6- 
βοσ θεά, οχίοηάίηρ ἐσεη ἴο ἴπα οὗ {6 
κίηγ. Τμαῖ ΗἩεγοά βῃουὰ (θη ἤἢγβί πᾶν 
Βαά ἢ15 δι(ϑηζίοη ᾿δ θὰ ἴο οὖγ 1ογὰ β τοσκ 
18 54 [5 ϑοίου δοοουηίοα ἴον. Ης ννᾶβ δυδεηῖ 
ἰῃ Ἀοηδ ἀυγίην 16 βγϑὶ ρατί οὗ οὔγ [οΥα δ 
Ρυδὶὶς τη βίσυ, δηά οἡ ἢ15 γεΐϊυσῃ, δἴον Μ|Ιά- 
ΒΌΠΉΠΟΙ Α.Ὁ. 29 (866 1 ον, ΒΕ. 8. Ρ. 185), 
[6 τᾶϑ οσουρίεα ΟΥ͂ ἴ[δ6 φυδ]]ς δηὰ ὑγίναϊε 
ὉὌΟΟ 165, Τα ἀελίῃ οὗ [ομη Βαρίϑῖ ἰοοῖκ 
Ρίδοθ ργοῦδο!υ ἴῃ (6 νἱηῖοῦ οὗ Α.Ὁ. 10, ΟΥ 
[86 ΦΑΣΙ ϑργίηρ οὗ 4.0. 21: οἵδε 1 ἱ 
δἰοῖν δεῖοτε οὐ ἀυτίης (π6 δάνοηξ οὗ οὔὐζῦγ 
Ιογὰ ἴῃ (ἢ ἀϊδίγὶςϊ ἀδρουῖ Ναζαγεῖῃ. Αἱ {18 
{{π|Ὸ Ηἐγοά ἄρρϑᾶΐβ ἴο ἢᾶνε Ὀθθη οὨΙ ΕΗ Γὸ- 
δἰάϊης αἵ [0125 'η Ῥεγῶδ. 
)ῶν δὶς παρι τὐὖαν “ῤῥγεαάδ αδνοαά.) ΟΥ̓ 

ἯΔ8 ὈΘΟΟΙΏΘ ἕδτηΟ 115 ; ̓ΠΟΓΑΙΪΥ, τλδη 68, 
απά δὲ “αἰά.1 ΤῊΪ5 τεράϊηρ 16 ξυρρογίοὰ 

ὉΥ τπ6 πιδ᾽ συ οὗ Μϑ85, δηὰ δάοριοὰ ὃγ 
τηοβὶ οἶς (Μεγεν, Τιβομβεηδογῇ ; οἴδμετθ 
Ὦδνο “Ἅ 821, ὁ. δ. δ. Μ)ὰβ ἴῃς ῬΟΡΟΪΆΣ' 
Τυπιοῦῦ ; δυΐ [6 οἴεςϊ οἡ Ηοτούΐβ τοϊηὰ ἰ8 
ΒρΘοΐ ΔΙ ἀνγεὶς ἀρο, Ποῦ 5 ἴῃς εταρηδες 
ΤΡΠΕΤΙΠΟΒ ἰπ γεῦϑα 16 σοῃΊΓΑΥ ἴο δῖ, Μασγκ᾿β 
δῖ γ]6. 

16. ὙΠεθς οοπ͵εοΐαγεβ ἅγε οὐ ἰοὰ ὉΥ 
δῖ, Μαεαίζιον, ψῆο, 885 υ5υ4], σοηάροηδβε5 [6 
ὨΑΙΤΔΌνΘ. ὙΠΕΥ ἅτγὰ ἱπιροσγίδηϊ, 45 ἱπάϊσδίην 
(1ὴ6 χεποσαὶ ἱπούοᾷϑα οὗ ουν 1 οταβ ρογβοηδὶ 
ἰηῆυδηςα. ΕἸ) ἢ νγᾶ5 Ἰοοκοα ἕο σ 48 (ῃς γστοδῖ 
τοβίοσου οὗ δὶ] τϊημ8 δἱ [86 ἀρργοδοὶ οἵ [6 
Μεβϑιδὴ ; 9866 ποίς οὐ Μαῖί. χχυῖὶ, 47. 

ὦ ῥγοῤῥεί, ον α’ ὁπό 47 δὲ ῥγοῤρδε..}] Μοτε 
οο Υ͂, δοςογάϊηρ ἴο (ες δεβῖ Μ585, “ἃ 
Ρτγορῇεῖ ἃ8 οὔἊς οὗ ἴῃ ὑγορδμοῖβ;" δαυλὶ ἰῃ 
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19 Τμεσγείονε Ἡογοάϊαα πδλὰ 14 " θτ, ασ 

υάλτγεῖ ἀραῖπϑὲ δίπι, δηὰ του] πᾶνε χγμάρ. 
Ἀπά οἴει 8ἰά, δε ἰτ ἰ5 ἃ ργορδεῖ, 
ΟΓΥ 48 οπς οὔ πε ρῥγορἢοῖβ. 

16 'Βυῖ ψῆεη Ηετγοά πεαγά δ έγεοῦ 
᾿ε βαἰά, [ἰ ἰ5 [οὔπι σἤοπὶ 1 Βεμελάσά : 
ἢς 5 τίβεη ἔγτοτῃ ἴῃς ἀελά. 

17 Εογ Ηεγοά πιἰπιβεῖῖ Πδλὰ βεπῖ 
ἔοστὰ ἀπά δὰ μοϊά προ [ομπ, δηὰ 
Ὀουπά πὶ 'π ργίϑοῃ ἔοσ Ηεγοα δϑ᾽ 
88Κε, ἢ15 Ὀγοῖμογ ΡὮΠ]Πρ᾽ 5 νἱς : ἴοσ ἢς 
ἢλδά πηλιτίεὰ πεῖ. 

18 Εογ [οῇη διά 8αἰά υπίο Ηετοά, 
ἜΤῸ ἰ5 ποῖ ἰδυνῖι! οσ τῆθε ἴο μάνα (ΠΥ 
δγοῖ πε β να. 

μοΪ 

[ν. τ6---42. 

Κι Ποὰ Ηἰπι; Ὀυζ 56 ςου]ά ποῖ: 
20 ον Ηετγοά ἐεαγεὰ [οδη, Κηον- 
ταὶ ἢε νγαβ ἃ Ἶυ8ῖ πλδλῃ ἀπά δη 

δηὰ ἢελγά ἢϊπι ρἰδάϊγ. 
21 Απά σῆεῃ ἃ οοηνεηίθηϊ ΟΥ̓ 

τνᾶϑ Τοπα, (πλὶ Ηεγοά οἡ ἢ 8 ΙΓ ἀΔΥ 
Γλλὰς ἃ βΌΡΡΕΙ ἴο ἢϊ5 ἰογάβ, δίψῃ σἂρ- 
τΔἰπ8, δηά ςἢϊεῖ ε:: σε: οὗ (ὐλ11|6ὲ ; 

2λ Απά ψῆςεη τῆς ἀδυρηίεν οὗ τῆς 

ΕἸΣ δά ρούγεῖβ ἴο ἴῃς “οἱ ῥιορδεῖβ " οὗ 
ἴ. {υΚο. 

16. Ηργοά... «α'4.7 81, Μεαίζπεν δά ά8, ""ἴο 
Ἦ5 βϑεγνδηίβ." Ἡογοά, οἡ ἢοαγίηρ ἴ86 υδίουβ 
ςοη͵εςίυΓοβ, 58 γ5 οὐἱ υυδῖ νὰ 1ὴ ιὶβ πιά: 
ἢς ὑεϊενεβ [πδὲ Ιοδ [86 δῖ 15 ᾿οπιθ 
θαςκ ἴο ᾿ἴ6. 1 ,αἴς οἀϊΐϊογα δάορι ἃ δσμα Υ 
αἰ ογοηῖ γοδάϊηρ, “ οδη «υδορι 1 δεῤρεαάεά, δὲ 
ἐς γάμο." ΑἩ ἰηχεηϊουβ δδὰ ᾿ἰοασγποὰ υυτίζεσ, 
Μ. [1,υἴζεγοιβ, μοϊἀ8 ἴδὶ Ηετοὰ δαορίοά, 
ὙβεῖθοΣ θα] ονὶπρ ἰἴ ΟΥ ποῖ, ἃ ΤῸ διρεΓ- 
5 ἰοη πὶ τπς Ξρι τ 5 οὗ ἴῃς ἀεραγίεά βοπιθ- 
{1Π168 ἴοοῖκ ρΡοβϑεϑϑίοῃ οὗ ̓ ἰνίρ ρεγβϑοῃϑβ, ἀνεὶς 
ἴη ἴδοπὶ, δηὰ δες τὨγουρὰ ἴδοι. ΤὍἈ18 
ΚΠΘΟΥῪ πιϊξῃϊ βυ1ῖϊ [86 Ἔχοϊαπηδλίίοη ἴῃ νΈϑ6 
14, Ὀυῖϊ 16 ποῖ Τσοτωρδίθ]ε τνἱξ τ 6 ὌΧργοϑδ 
διδλίειηδεης ἰπ 1ἢ}8 ψ ΟΝ σ8Ὡ ΟἿΪΥ 
τοῖεγ ἴο ἃ γεβιιβοϊίδίιοη οἵ ἰδς Βαρίϊεῖ. 

10, 20. ΤἼηἷ5 δοοουηῖ οὗ Ἡογοῦ 5 ἔδει ηρ 
δηά τηοῖτοβ ἀϊῆἔἜετβ ἔγοιῃ ἰδδῖ σίνεη ὉΥ 81. 
Μεῖζον, 51] ποτὲ ἴγοπι {πὶ ΌΥ [Ὀβορμα8. 
ΤὮΘ ἔοστηοσ γοργεόϑοηίβ Ἡοζοά 85 ᾿ ΒΠϊηρ ἴο 
δΑΥ 2055, Ὀυΐϊ γεβίγαϊποά ὈΥ̓͂ ἔδαγ: {πῸ ἰδεζετ 

[δὲ δα ρυῖ [οδη ἴο ἀεδίῃ, Ὀεΐῃρ 768- 
Ἰοὺυβ οὗὨ 818 ρΡοριυ δι δηᾶ ἴῃ δῆ ἰη50Γ- 
τες[οη, Ὠἰπίοτίςδ! ἕδςξ ἴὩλὶ δὲ αἰὰ 
ταυγάοῦ ἰοδη ἰ5 ἢοΐ οοηίεδδιεά: ἰΐ νῶδ πιαῖζον 
οὗ ρυθ]!ς ποίογίεῖγ. Ηἰ5 πιοίϊνεδ τηυδῖ, οὗ 
ΟΟΌΓΒΟ, ἴο ἃ τοδὶ οχίρηϊ βάν ὈΘΘῺ τηδίϊοῦ 
οὗ οοη͵οοΐυγε; ποῖ τᾶ [οϑορἤμδ, πυ ΠΊΔΠΪΥ 

ἱῃρ, ΚΟΥ ἴο Ὀ6 Ὀεῖϊζος ἱπέοσπιθά τῃδη 
Ἐνδηχεο  ἰβῖβ, ὈοΓἢ οοηζεταρογαγίεβ, δνὰ οἢς 

ἃ Βυν)]εςῖ, οὗ Ηεγοά. 8:1, Μαῖϊον ψου]ά ηοἱ 
δὲ ᾿ἰκοῖν ἰο δηΐοῦ ὕὑροη ἃ ἀεϊαι]οὰ ἱπηυ Υ ἰηἴο 
ἴῃς τλοῦνοϑ οἵ Ηογοὰ: μεζο, 45 οἰϑοῃοσε, ἢ6 
ἀετοῖς ἢ} Ὀγοδὰ ςἴ8. Ηδ υ65, Πουευοσ, 
ἴῃ σὑεῦϑα 9, Δὴ Ἔχργοβϑίοῃ ὙΔΙΟΝ ἀστοοβ τὶ (ἢ 
δῖ, Μαγκ᾽β δοοουπῖί 80 οἰοβεὶγ [μὲ [ἃ ἢ45 θεθη 
Βεϊὰ ὉΥ 5οπὴο (ΥΥ εἰ55, Η οἰ Ζιηδηῃ) ἴο Ῥσγονε 
(μδἱ 51. Μαΐζίδμον σοταρ!]εά δἷ5 οὐγ πδιταῖνο 
ἔτοπι ἰἴ. ὙΤλμδὲ Ἡεγοῦϊδ5 νν28 [τς {Ππ||6 ἰη511- 
ξΑῖοΟΥ ἰ8 ἴοο παδίυγαὶ δῃηὰ σοδβοηδῦϊο ἃ σοῦ- 
αἰυδίοη ἴο 51} ἴπς Ὠγροίοβὶβ πὶ ἴὰ νγὰβ ἃ 
ΤΏΘΤΕ ΡΟΡυΪΑΓ Γυϊ ΓΤ. 

420. Μιαγεά ον} Ἠξςε ἴπλιεὰά μἷπὶ 28 ἃ πιδῃ 

οὔ Οοά, νῆοβο ἀοδῖι πουϊὰ ὕε δνεηρεά. 
ΤΗς Οτεοκ 888 “ἴμ6 [οδη"--εαυϊναεπὶ ἴο 
“86 τηδῃ Ϊομη. 

ἴυς πηραηίηρ ἰ5. αίνθη ὉΥ 
ξυδνάεά δίπι " (ευδιοάϊεδαῖ) ; ἩΗἩετοά᾽β πδίη 
οὐ᾽οςς ἰὼ Κοορίης [οδὴ ἴῃ ἴδε ἰοτίγες οὗ 
Μδοδξσιβ, αἱ ἃ σοηδίἀεγδῦϊο αἰοίδηος ἴΤΌΩΣ 
μὶ5 οσσῃ σεβάδηςο, θείην ἃ Ἐν ἴο Ῥγοίεςϊ 
πὶ ἴτοτῃ Ἡογοάΐδθ. 80 ξεὶ πὰ ὨδλΥ 
411 Ἰαΐς οὐ ο8. 

δσ ἀϊά »"ανὉ7 ἰδία. Τἰ8. ᾿παρ|} 68 [Βαῖ 
Ἡετοὰ δοϊοά, ἴο βϑοῦια ὀχίεηϊ ἠ51}7, υηάος 
ἴδε ἱηβπιοηοε οὗ Ϊ]ομη: 84 ργοῦδθ]α γε! Α 
ΕΓ ἀἰβεγοπὶ τεδαϊηρ μᾶ5 δεεη δέάοριο 
ἰαῖο οαὐϊῖοῦβ δηὰ σοτηγηθηϊδίοσϑ, "' ἢ6 νγ88 τὴ 

ἰεχοὰ :᾿ ἃ δἰδῖίοτηεηϊ τυ βῖο ἢ 96 615 ΒΟΔΓΟΟΙΥ͂ 
ςοηβίβίοηϊ ἢ ἴΠ6 ποχί οἶδιιδο, “ Βα ἢεαγά Πἴπα 
Ἰλά]γ. ΑΔ τοδη ᾿ἰκε ΗἩεσοὰ νουϊὰ ποῖ ὃ6 
ἸΚεὶγ ἴο ἐουγέ ρεγρίεχγ. 8εε τοῖς δἱ επά 
οὗ οδαρῖογ. 

21.529. ΈΑΤΗ ΟΡ ΙΟΗΝ ΤῊΞ ΒΑΡΤΊΞΤ. 

ΤΙΐβ δοοουπὶ ἀἰεγ 5 ΟἿΪΥ ἱπ ροϊπί5 οὗ δῖ} ]6 
ἤγοτῃ [μδὲ οὗ 8ὲ, Μαξίδεν ; 81. Μαγκ, 85 υβδυδὶ, 
εἰνίης 116 ἀεἴλ118. 

41. »παᾶε α σεν 0 δὲς ἰογά:, (5.2 51, 
Μαιίδονν 5 ΠΊΡῚῪ αἰϊυά68 ἴο ἴδε ργεβεῆσε οὗ 
{πὸ στοαὶ οἢῆοεῖβ οὗ βἴδίε ἃ5 ἰδ συεβίβ οἵ 
Ηετοὰά; δυὲ ἴδε δρεοῖδὶ στηεπίίοη οἵ ἴδμε 
“εὐἰς  εαρίαὶπε," οὐ 89 ἔσλρθαποθ8, 15 πηροσί- 
δηῖ; [ἴ 1165 σὰ τδ6 βυρροπιοη ἴδλὶ 
Ἡετοά νν85 δὲ (αὶ ὕπιε Ἵςο]εσίηρ δἰ5 ἔογοεξ 
ἴο πιεεῖ Ατοῖδϑ, ἴῃς ἐδῖμοῦ οὗ ἷς τερυάϊαϊοά 
νἱοθ. Ηὸ ννᾶβ8 ὑῬγοῦ ΟῚ οἡ [δὶ δοοουπῖ 005 
οσυργίης ἴδε ἰοτέγεβα οἵ Μδοβασυδ, οὐ ἴδε 
Ἔχίγτοπιθ δογάογ οὗ πἷ5 ΤεἌγΟὮγ. ὙὍΠὲ ἐχ- 
εἰϊοιηςηὶ οὗ πε ποῖον δηὰ ἀδυρδίεν πηυϑῖ 
βᾶτε {πε τίβεῃ ἴο ἰΐ8 μἰρμεδὶ ροϊπί ; δπὰ 
Ἡετοὰ πιρμς 6 ἀϊξροβοά ἴο Ὀἰἱϊῖετ ἔδεϊ ἢ ρ5 
δραϊηβὶ [πε 8αἰπὶ ψ8ο μιδά ΟΡΈΠΙΥ ἰΑ κε ρατί 
ΜΙ 1)6 ἔογβακοη στο. 

εδίςῦ ε:ἰα..7] Ἀλδίδοσ, οδίοζ 98. 

γ) Δπά ! οδβεγνοά ἢΐπῃ; δηὰ ἢ ΘΠ 1 Οτ, ἔε 
ἢε Βεαγά ἢΐπι, με ἀϊά πιϑηγ ταΐίηρβ, ἀξοκόλων 



Υ, 23---22.} 

54 Ηετγοάϊαθ οάπις ἱπ, δηὰ ἐδηςεά, 
δηά ρἰελβδεά Ηετγοά ἀπά τ επὶ αϊ 5αὲ 
σι ἢΐπι, τῆς Κίηρ 5214 υπῖο τῆς 
ἀδηηβεὶ, Αϑὶς οὔ πὲ ψηδύδοανοσ του 
Ὑ1Π0| Δη4 1 νν}}] γίνε ἐξ πες. 

22 Απά ἢε βύγᾶγε υπῖο πεῖ, ΝΥ Παῖ- 
ϑοενεῦ ἴδου 80ῃ4}: 28Κ οὗ τῶς, 1 νἹ}} 
ξἰνς 1 ἴῃε6, ππίο τῆς δα] οὗὨἨ ζΥ 
ἰηράοηι. 
24. Απὰ ες Ψψεης ἰοσπῆ, δηὰ βδιά 

ὑπο ἤει πιοΐδοσγ, δῖ 51.811} 1 δοκὴ 
Απά 8ῃς δλἰά, Τς ἢεδά οὔ Ϊοῃ τῆς 
Βαρτίϑβι. 

Ὡς Απά 8}6 οδηὶς ἰῃ ΠΡΟ 
ὙΠ Παβῖθ υπίο τῆς ἰεΐπςς, ἃη πλτο 
ϑαγίηρ, 1 ν}} τῆλε του ρῖνα τς ὉΥῪ 
Δηπὰ ὉΥ 'π ἃ σδβάγρογ ἴΠς Ὠελά οἵ Ϊομη 
ἴῆς Βεαρεῖβι. 

26 Απά {πε Κίηρ νγαᾶϑ εχοεοδίης 
ΒΟΓΓΥ͂ ; γεῖ ἔογ ἢϊδ οδἵἢ 8 βάκε. δπὰ ἔου 
ἘΠεΙΓ βα κα ψῃοἢ 84ὲ ἢ Πῖπι, ἢς 
νου ἀ ποῖ τε͵εςῖ Βέγ. 
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27 Αμπά ἱπιπγεαϊλτεῖγ πὲ Κίηρ 8εηὶ 
ἐΔῃ εχεοικίοπεῖ, Δη 4 ςοπιηδηάθά ἢΪδ " Οτι ον 
Βεδά ἴο δε Ὀγουρῆς : ἀπά ἢς νυϑηξ ἀπά ζωωνα. 
δεπεδάεά πιπὶ ἴῃ τε ρῥγίβοῃ, 

28 Απὰ δγουρῆς ιΐἰβ πεδὰ 'ἱπ ἃ 
σἤλγρει, δηά ράνε τ ἴο [Πς ἀδηιδεὶ : 
δηά τΠς ἀδηλβεὶ σᾶνε ἴἴ τὸ Ποὺ τοῖΠοσ, 

29 Απά ψῇεη ἢΪ8 ἀἰϑοίρ᾽ε5 Ὠελγὰ δῦ 
ἐν ΤΊΟΥ οδτης δηά τοοῖς ὉΡ [8 ζοΓρβ6, 
δῃά ἰαμὶ ἰξ ἴῃ ἃ τοῃῃῦ. 

10 “Απά [(ἢς δροβίζεβ ρδιίδεγοά “ 1μικο 9. 
1πεπαβεῖνεϑ τορεῖθεγ ὑπίο Ὦεδιι8, δηά ᾿δ 
το] ἁ Πΐπι 411 τηϊηρβ, θοῖἢ νας {ΠΕΩΥ͂ 
᾿δά ἀοῃς, δηὰ ψῆδῖ ΓΠΕῪ δά τλυρῆϊ. 

21 Απά ἢ 84:4 υπῖο {Πεη, (ὐοπιὰ 
γε Ὑγουγβεῖνεβ ραγί ἱπίο ἃ ἀεβεγί 
Ρἷαςε, πὰ γεβῖ ἅψῃ]: ἴογ {ἢ οΓα 
ὍΟΓΘ την Τοπηΐηρ δηὰ ροίηρ, ἀπά 
(ΠΟΥ Παά πο ]είδιυγα 80 τλυοὶ 48 ἴο 
Θδἴ. 

32 Απάὰ ἄδεγ ἀεραττεά ἱπίο ἃ ἀεβεγί ὁ Μαῖὶ. τῷ: 
Ρίαςε ὉῪ βἢϊρ ργναζεῖϊγ. ᾿ 

0. 120εὲ ἀαυρδέογ 97 ἐδε «αὐλὴ Ἡεγοάία. 
ΤΒγες Μ55 Βδνε “ δίβ ἀδυρεῖες Ἡεγοαϊΐδϑ, 
8 τολδαϊηρ τς σδπηοῖ Ὀ6 δοςερίοα, 

48. ππίο [δὲ ῥαξ οΥ νη’ ἀίσιρ ὅο»ι.} γα αν 
ῬΓοΟΙ 865 σὰ Ὡο(ςεα ἴῃ οἰδϑϑῖςαὶ ᾿υτιῖο 8, οἷ, 
“ΠΠἰ1ἀ,᾽ χ, 612; Ἡγείη. " Βαδ. 84. 

24, 86. ὅ5:. Μαίϊλιονν ϑΌρΡρτεδθεβ [686 
ΕΥΆΡὨΙς ἀεῖαῖα, Ὀμὶ βἰαϊοβ (6 σϑϑυϊ ἴῃ 
ΟὨ6 οχργοξϑίνς πόσα, “" δείηρ ἰῃηϑβίτυςίοά ΟΥ 
γγοτηρίοα " ΌῪ ΠΕΡ τοοΐδοσ. Ὅὕ86 ΑΟΥ͂. ἴδετε 
τοηάεῖβ ἰἴ ἱποοστεςγ, “ δεΐογο ἰηδίγυςίοά," 

26. δὲ «υομἝ ποὲ γείεοῦξ δὲν. 1 ΔἸΟΓΑΙΪΥ, 
ἔγυϑιγαίς οὐ ἀἰδαρροϊηϊ, 45 ἰὴ 5. χν. 5, ΡΥᾶγοῖ- 
θοοκ Μεγβίοη, ξοϊοννίηρ ἴῃς δερίυλρίηϊ. 
7. απ δχεοιδοηεγ.) δῖ. Μασκ 1565 ἴπ6 

[αἰ ννογά, “ βρθουϊαῖον," ὁ. ὁ. οἠς οὗ (86 
Ὀοάγ-ρσυδγὰ, ννοπὶ ἴθῈ ΟἸΡΕΤΟΥς μδὰ ἰδίου 
ἰἸηϊτοάιυςοα 45 αἰϊεηάδηϊθ, πηοϑϑοηροῖβ, δπὰ 
Θχοουζίοποεῖβ. ὙΠΟΥ ἅτε οἔεῃ τηεδηιὶοηοάὰ 
δῦοιυϊζ 1815 {τη6. ΟἸδιιάϊυβ 15 8314 ποῖ ἴο μᾶνα 
αἰϊεπάοα θαπηυοῖβ πὶ πουῖ ἃ πυϊῖο οὗ “βρϑοι:-» 
Ἰαΐοτβ," διτηϑοὰ τΠᾺ ἰάποοβ. ὙΠῸ τογὰ ἰβ 
ἀεγίνεά ἔγοπὶ “ῥεεμίον, ἴο Ἰοοκ ουΐ, ἴο ννδϊςἢ : 
Ἐ. δοπῖα, ἴα 1688 Ῥυο Ὁ], ἔγοσγα “ρίσωδοη, ἃ 
δΡΟΔΥ. Ιἴ νν»ὰ9 δάορίοα ΕΥ̓ (ῃς Ἠοῦτεν, 
δυῖ 5ρϑοία!ῦ ἴῃ ἴῃς ϑεηϑ6 “ Θχεουζίοπεν, ποῖ 
ὉΠοοπλοῦ ἴῃ ἴῃς Ταϊθὰ (οἕ 1 ἱρδεοσῖ, 
δοδαιροη, ἀπά Βυχίοτέ, [,6χ. (ἢ. 5. ν.). 

29. απ» ἰοοξ τ κα εο}..7 ὙὍὌδαὶ Ἡογοά 
δηουϊά σίῖνο ὈΟΑΥ͂ ἴο ἰῃς ἀϊδείρ᾽εβ οὗ 
τε Βαρεϑι ἰθ ἃ βίγοης; σοστοβδοσζαίϊοῃ οὗ ἴῃ 
δοοουπῖ οὗ δὲ5 ἔξεϊϊπρ8 σίνεη ὉγΥ δ8ῖ, Μαγκ, 
ΎΤΠοῖο ἰ5 πὸ τουηά ἴογ ἴα ἰτδάπίοη ἢγσοὶ 
τισῃοησδαὰ ΕΥ̓͂ εζοπις (ς. Ἀυβηυπι, 11]. 412), 

[αἱ ΗἩεγοά ἥυηρ [86 Βοδα]ε55 ἔσῃ ονεσ [ἢ 6 
δι Ἰοιηθηΐβ. τ. ΕΑΥΤΑΓ βυιρρεδίβ [αὶ Μδηδοθη 
τη μάν Ὀδθ οὔθ οἵ ἴξο ἀϑοῖΡ]ε5 ψῇο 
ἴοοϊκ υὑρ ἴδε θοάγ. Τιὶ8 5, οὗ σοῦΓδα, 
δῖ]: δυΐ (πὸ ἐοβίογ Ὀγοῖθο οὗ ΑπΕΡΑ8 
5ῃο. ἃ ποῖ Ὀ6 οσοπξουπάεα τ] 8 Ὠληγοβακο 
ἰς Εβθοπο, ῆο, δοςογάϊηρ ἴοὸ ΓΟ βερ 05, ὑτῸ- 
ἀϊςοίεά {πε τίϑε οὗἨ ΑπΕΡ45. 

3ο-44. ΤῊΕ ἘΕΥΌΕΝ ΟΡ ΤῊΕ ΑΡΟΒΤΙΕΒ, 
ΑΝῸ ΤῊΕ ἘΕΕΡΙ͂ΝΟ ΟΕ ΤΗΕ ΕἸΝΕ ΤΗοῦ- 
ΒΑΝῸ. 

80. “κά δὲ ἀῤοσεΐευ, 6 ..} ἊΝ εἴδυβ τεζυση 
ἴο 6 ἀἰγοςῖ παιταῖνο, ἱπϊοστιρίοα δ γεῖϑε 11. 
81, Μαγκ, ἴος ἴπ6 ἤγϑί δῃά οὐἱγ {{π|6, πεσε ς 8115 
[6 ἀϊϑεὶρ!θ5 δροβίίθβ: ἂἃῃ δὌχργθβϑίοη νΒ]  ἢ, 
ἴΔΚΘ ἴῃ σοηποοίίοη 1 {πεῖγ δοσουηῖ οὗ ννμδὶ 
ΠΟΥ δὰ ἀἄοης δπὰ ἰδυρῃῖ, βθοτηβ ἴο ἱπάϊοδίθ 
ἃ ετοδῖ δηὰ ἀδοϊϑίνε βυσςθβθθ. Τδα ρἷδος οὗ 
τηθοῖίηρ ἰ56 ποῖ πιοητοηεδά, Ὀυϊ νγᾶϑ Ῥγο Δ ΌΪ 
Οδρεογηδυπι, ἡ ΕΓΟ, 85 υ5ι.], ἃ στεδὲ ἴσος 
νν88 ὈὉγουρδί τορεῖθοῦ οὐ .ἷ5 τγεΐυγη ῸΠπὶ 
ΤῊ 55 ΟΠΤΎ ἐχου 5 8. 

81. ρ»πὲ »ε γοιγσίυε; αραγ!.} ὙΠ ποσὰ 
ἐέ ἀραὶ ᾿ 15 σομηγίοη ἴο ἴδε ἴὔγοο ϑγηοριδίβ. 
51. Μασκ δεείζῃα ἴμε γεάϑοῃ ΨῈΥ σε γεηγθηί 
νν85 πεεάοα. 

α ἐε:εγ ρίας. ΤὨς ἀδϑετὶ ρίαςο ἴ0 ΠΣ 
τεῦ γοα ννα8 ἐν ΠΕ ἴδε αἰδοῖ ἴο τπ6 

εδϑὲ οὔτε ἰογάδη, ου ἴΒὲ ποῦ βῆοτγε Οὔ 6 568 
οὗ Ολ]1|ε6, τη, 85 Ὥονν, 5ἰηρυ τυ ἀοϑο]δῖο. 

82. ὦν 4}. 1π ἴ80 651}, Κορῖ, 45 υδιιδὶ, 
δῖ ΟΣ [,οτὰβ αἰσροδαῖ, ου ἴΠ6 δβόσε εᾶγ 
Οδρεγηδυπ). 
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ς Μαῖῖ. 9. 
436. 

ὧν. 

ἡ αῖι. 14. 
᾿ξ 

22 Απά τἢς ρδϑορὶς εν ἴπεπὶ ἀε- 
ρδγίηρ, δηὰ τληγ παν Ὠίηι, ἀηα γδῃ 
δίοοϊ ἐμ Πεῖ οὐΐ οἔ 41} οἰτε5, δηά ουϊ- 
ννεηΐ ἴΠ πὶ, ἀπά ολπιθ τορεῖμοῦ υὑπῖο 
δ ϊπι. 

24 “Απά Ϊεϑβι5, γἤεη ἢς σλς ουξ, 
δᾶ τ Πἢ ρδορίθ, δηά νγᾶβ πιονεά 
ὙΠ σοπιραϑδίοη τονγαγά τπεῖὰ, Ὀε- 
οδιι86 ΤΠ6Υ γγεῖα 45 ϑῆδερ ποῖ δανίηρ 
ἃ δῃερῃεῖά : δηά ἢθ Ὀδερδὴ ἴο ἴθδοὶ 
τῃεπὶ ΠΙΔΩΥ͂ ΠΙΠρ8. 

25. Αηά ψῇεη τἢς ἀδΔΥ νγὰβ8 ΠΟΥ, 
ίλν βρεηΐ, ἢΪ5 ἀϊϑοῖ ρ]68 σδπα ιηΐο ἢ ΪΠ}. 
«πὰ 5414, ΤΙ 8 ἰ8 ἃ ἀδβεγί ρἷδοςθ, δῃὰ 
πονν τὴς εἶπα ἡς ἔΔγ ραϑββϑά : 

26 δεπά (Ποῖ ἄννᾶγ, [πὲ [ΠΟΥ͂ ΠΊΔΥ͂ 
θο ἱηΐο [ἢ σουπίγΥ τουηά ρου, ἀπά 

51. ΜΑΚΚ. ΥἹ. [ν. 33---.ςᾳ.:. 

ἱπῖο [ἢ ν]λρεβ, ἀπά Ὀυγ τπεπιβεῖνεβ 
Ὀγεδά : ἴογ 1Π6Υ ἢδνα ποίῃίηρ ἴο εδέ. 

427 Ηε δηϑυνειεά δηὰ 82:4 υηίο 
(Πεπὶ, Οἷνε γε ἵπεπὶ ἴο δῖ. Απά 
ΠΕ ΒΑΥ υὑπῖο Πΐπι, 58}8}} γε ρὸ δηά 
υ 
ὙΚΑῚ δηὰ ρἶνε ἴδ ἴο ολῖ ἡ 

! ὕψχο διυπάτεά " ρεπηγσόοῦ οὗ ΤΙΣ Ἐπὶ 
ἴα Ξξευεω- 

428 Ηε βδτἢ ὑπο τμςεπὶ, Ηονν πλΔΩΥ Ῥεοος μεῖς 

ἴοανεβ βανε γεὺ ρΡῸ πὰ 8δ6ὲ6.. Απὰ 
ψ με {8Ὲγ πον, [ΠΟῪ 8847. Εἴνς, ἀπά 
νο ἢ6ἢ 8. 

249 Απά δε ςοπιιηδηάοά τΠεπὶ ἴο 
τιᾶκα 41] 815 ἀόνγη ΟΥ̓͂ οοπηρδηΐεβ ὑροη 
της στξεη ργαϑ8. 

40 Απά δὲν 8κ4ῖ ἀονγῃ ἱῃ σγδηΐβ, 
ὈγΥ Βυμπάτγεάβ, δηά ὈΥ ΔΙΕ8. 

41 Δπά ψβεη δε μδά ἴδκεη τῆς 

38. “154 ἐδε ῥεοβίε, ὦ. Οτ, διὰ πιδὴγ 
ΒΔ ἴποπὶ ἀοραχίΐη, δηὰ ππὰογχοίοοᾶ, 
ἦ.ε. Ῥετοεϊνοά ἴῃ ψϑδί αϊτεςοη [ΒΟΥ ὙψοΓς 
δοίηρ. ϑοῖῖῆς ἔδν Μϑ5 οχὐγμΊι “ {πεπὶ," δηὰ 
οἴμεῦβ μάνα “ Ἀἰπὶ (δυ5 Α. Ν΄.); θυΐ {πέτα 
" ΔΏρΡΪς δυϊοσ ΕΥ̓ ἔογ {δε γχεδάϊηρ βοῦα ἔ0]- 
οννοά, 

οἱμδ 4 αἱΐ εἰϊϊε4.716 Ἐτοτι 411 180 οἱ ἶθ8, 
(αὶ 15, 41} 186 ἰαῦρε ἴονγϑ οὔ ΟΥ̓ΏΘΑΓ ἴῃ6 
ΔΎ. 

απ οὠμδαυεηὲ ἐδορι.. . . ὠπίο δέρμα] ΟΥ̓, ψΣῖῖἢ 
ἃ 51.581 ἀογοηςε οὗ οσάοσ, “διὰ οἱ ζοοῖ (οὕ 
ΌΥ ̓ ἰΔπ4}) ἤἔσοτῃ 811 [80 οὐεὲθε σδὴ [οΟΒΟΣ 
Ἐαἰίδοτ, πὰ δα ὈΘΖΟΣΧΟ ἔμ οπι (30 ΤΊΞΟἢ- 
οηάοτέ, νι τὰς οἰάεδὶ Μϑ5 διὰ δηςίθηϊ 
Μεγβίοηβϑ). Τθθ ραβϑαρε ΟΥ̓ 8.84 ψου]Ἱά ἴδκο 
ΒΟΠΊΘ να ΟΥ̓ 8]Χ ΒΟΌΓΒ; ἴδε αἀἰδκίδηπος ὈΥ ἰαπά 
ἔἴτοπι 186 Π5ῸῈ οὗ κίδγίίης ἀοθβ ποῖ Ἴχοοοὰ 
ΓΘΏΥ ταῖϊεβ. Οἡ ἴδε ἰποϊάφηϊαὶ σοπῇῆττηδ- 
ὕοη " δὲ, Τοδη (νἱ. 22) οὐὗἉ ἴῃς π5ἰδϊεπιεηΐ 
(παι τῆς τλδ58 οὗ [6 ρεορὶς σψεηΐ τουηά 
ὉΥ ἰαηά, 8εὲ6 ϑαπάδυ οὐ [ῃ6 Βουσίῃ Οοβρεὶ, 
Ρ. 126. 

84. «υδόη δὲ εαρπὸ οἕμδ.}] 1. ε. ουἵ οὗ 6 
ϑῃϊρ. Οη ἰδηάδίης Ης ἔουπά [Π6 τυ τυ 68 
νγδτηρ ἴογΣ Ηἰπι; Ηδς γανα ὑρ αἵ οῆςς ἴδ6 
Ῥύυγροβὲ ἴοσγ ποῖ Ης μδὰ τεϊ(τοαϊθὰ (ο ἴδ6 
ἀεβογί, απ, 48 Ἔνεῦ ςοπιραβϑίοηδῖο, Ης θεζδῃ 
ἴο ἰδοῦ πο. δι. Μαίζηεν δηὰ 51. 1κὸ 
ΒΡΟΔΚ Ποῖα οὗἉ 5οπὶὲ Ἷοδϑθβ οὗ μοαὶπρ; δὈυῖ, 
σοποίἀογίηρς ἴἢ6 ρτοδαῖ παϑρίς ψ τ ἢ [86 
ΡΕΟΡΙΘ εῦα 4356 0] 6(], ποῖ ΤΠΔΩΥ͂ σοι ὰ πανο 
περαρά βυιςἢ το εῖ. δι, Μαίμπεν οὐ ΠΟΓῸ 
[Π6 5ἰπη}]Ὲ οὗ ἴ86 βῆεο, δανηρ υϑεὰ 1 οὔ 
ἃ Ὀγενίουβ οςοδβίοη (ςἢ, ἰχ. 26); δθυΐ ἰξ Π45 ἃ 
δροςῖδὶ ἤϊἴποϑα ἴῃ γοΐογοηςα ἴο Ἵσονν 8 ΒΑ 5 
Ὀγουρῆϊ τορεῖμεσ ἔτοπὶ ΤΏΔΗΥ οἷδοεβ τ ουΐ 
Ἰεδάθγβ ΟΥΓ ᾿εδοβοῦβ. 

86. “44 «υδεη ἐδε ἀα᾽ τα! ποεὺ 7 “ῥεπ|.} 
Τλογα γ, “πὰ πὸν ἐξ οΐπς δ᾽ δύο βοῦς. 

11 πιυδῖ, πονρενεσ, παν Ὀδθη ϑοὴθ ΠΝΟ ΟΥ̓ 
(ἴγοο δοὺγβ Ὀεΐοσε βιιηβεῖ, δῖ. 1κο, “ (6 
ἀλΥ Ὀρρᾶη ἴο ΘΑ ΔΎ, 1. ε. ἴῃ (ἢς δῇοσ- 
Ὥοοη. 81. Μαί μον β “ ουδηΐηρ ᾿ πιιϑὲ 6 
ἴλκθη ὈγοΟδΩΪγ, ἔσοπι ἴὔγοθ οὉΪοςῸΚ ἴο διιηϑεῖ. 

σαηπα ποαὺ ἐδε ἐΐγιο ἐς Κατ ῥα “ε6} Απᾶϊ ἰδ 
ΠΟῪ Ὃἃ ἰδῖο βοῦσ. δῖ. Μδγκ τορεδλίβ (ὃς 
Ρᾶγδϑα υϑεὰ ἰῃ τς δορίηπηίηνρ οἵ (ἢΠ6 νεγβα. 

86. ἐδὲ εομπῖγ γομρά αδοι.}] ΤΏΕΓΟ ΤΑΥ͂ 
δανὸ ὕδθη ἃ ἔδυνν ἤουβ65 οὗ διιδθαηάπιοη βοδῖ- 
τογοᾶ ονὐοῦ ἴΠῸ δαάϊοϊηίης ἀϊσιγίςς ; Βυῖϊ, 45 [16 
ποχῖ ϑἰδίοπιθηϊ τ ρ]165, [Πογα νΟΓῈ ΠΟ ΥἹΠΑ 68 
ἰὴ [Π6 ἱπιπποάϊαϊο πο ῃθουτποοά. 
δὼ ἐδενιδείυες ὀγεαά: ζὸγ ἐδεν δαῦε ποίδίμηρ 

1ο τα. Δοςοτγάϊης ἴο Δῃοῖμεσ γεδαϊηρ, “ Βὺγ 
1λεπηβοῖνοβ δὶ {ΠΟῪ ΤΑΥ͂ οδΐ. 

87. Δα] «ὐε χο, 5.1 ΤὨς αυσδέοη [ηἀϊ- 
οδἴεβ ἃ {νοῖσἁ ἀϊβῆςυγ. ΤΠ αἴ5ς! Ρ|65 
ψΟυ]α ἤᾶνα ἴο 5Ὸὺ ΔΥΔΥ ἴο δοπιε ἀϊδίδληςε, δηὰ 
ἴο τρᾶκο ἃ ἰᾶγρε Ῥυγοβαθα : 2οο ἀθῃλεῖ 
ψουὰ Ὀ6 ἃ ἰάγροῦ βυπὶ (Π8ὴ {ΠῈ7 ψουϊὰ 
ῬΓΟΌΔΟΙΥ ΘΑ δοουῖ 1 {Ποπὶ; ἃ 5πιαῖϊεῦ 
δι.πὶ ψου]ὰ ποῖ ΒΥ Ὀτεδά ἔοσ ἅνε ἰμβουβαηὰ 
τθη. 866 Ϊοδη ΥἹ. 7. 

39. ἦν εογηραπε..} ΟΕ ἴνυκο ἰχ. 14. 

ἐδε σγεεπ σγα ἢ Α ποῖς οὗ ἔπη. ΤῈΣ 
455 ἴῃ ἰῃδὲ ἀϊβιίγιςξ 15 ηοῖ στθθη δήῖοσ Αρῃῖϊ. 
ἢἷ5 οὐεπὲ οσουγτοὰ ρῥγΟΌΔΟΪΥ ἰῃ Μδγοβ. 

ὟΝ εἰ58 .8}15 1ἴ ἃ σταρᾷῖς ἀεῖαϊϊ! : δαὶ ᾿ἴ ἰ8. οὗ 
ἱπηροσίδῃος 88 αἰδι συ ϊϑδίην [815 ἔἤτοπὶ [πε 
ΒΙΠ]ᾺΓ πιγδοὶα (ς. γῆ. 6), δηὰ 45 ἱπάϊοδίϊπρ 
ΔΏ Θγον ῖποβα; ἀου 1658, ἃ8 ὟΝ εἰ88 4180 σϑὸ" 
τολύῖκϑ, ᾿υϑὲ 25 81. Ρεῖεσ σου ]ὰ ἀσβοσῦς ἴα 
Ῥγοςθθάϊηρβ. 

40. ἐπ γαπλε ἢ ἘἈδίδογ, “ἴῃ βαᾳυᾶγεθ, ΟΣ 
ἀϊνίϑίοηβ ; ἴῃς Οτεεκ γννογὰ 18 δρρ θὰ 5ρὸ 
οἰ} Ὺ ἴο ξαγάθη- 6 ἀ8. 

41. Ουγ], οτάδ δοῖβ ἀτὸ ἀδβογίδοα ὃγ [86 
ϑγηορίϊδιβ ἴῃ ἘΧΔΟΌ τς δᾶπιε πογάβ, ἴοὶ"- 

; ἃς 
δι. τᾶ. 



ΕΟ τ, σοῦ ἴο 
ΓΤΟΣΙΝ ΤΙΣ 

ἐλκαίψα, Βειῃϑαίἀδ, ὑγῆῖΈ δ 8επὶ δυγὰν τῆς 

“ Μδλι:. 12. 

τ 

33. 

ν. 42---ς.] 

ἤνε Ἰἰοαᾶνεβ ἀπά ἰῃς ἴννο ἢἤββεβ, ἢς 
ἰοοκεά ἃρ ἴο μεᾶνεη, δηά δ]εββεά, δηά 
ὕγακε τῆς ἰοᾶνεβ, ἀπά ρᾶνε ἐδδηι ἴο ἢ ΐβ 
ἀἰϑοῖρ]ε8 το δεῖ θείοτα ἐἤεῃ; δπὰ τῆς 
ἴνγο 5:68 ἀϊν] ἀεἀ ἢε Δπιοπρ {θεαὶ 81]. 
ΠΤμη Απά {πὸ ἀϊά 411 εδῖ, δῃὰ νγεγε 

43 Απά τον ἴοοῖκ υρ ἔνγεῖνε θαβκεῖβ 
Δ}} οὗ τῆε ἱγαρπιεηῖβ, δηά οἵ" τῆς 
ἢ8868. 

44. Απά τῆογ τπδὲ ἀϊά οδὲ οὗ τῆς 
ἰοανεβ γγεγε δδουΐ ἔνε (Ὠουβαηά πηεη. 

45 Απά 8ιγδρβενγαυ ἢ σοηβίγαίηςά 
ἢἰ8. ἀ͵ϑοῖ ρ]68 ἴο ἰηῖο τῆε 8ῃϊ]Ρ, ἀπά 

Ὁ ἴο ἴδε οἵδεγ 846 δείοτε '᾿ υπῖο 

Ρθορ]ε. 
46 Απά σψῆεη ἢε δά 8εης τῆεπὶ 

ΑΥΡΑΥ, πε ἀεραγίεα ἰπῖο ἃ πηοιιηϊαίη ἴο 
ΡΓΔΥ. 

47 “Απά ψἤξη ὄνεῃ νγᾶ8 σοπε, [ἢ ς 
8ἢϊρ νγᾶβ ἱπ τῆς πιίάβς οὗ τὴς 868, ἀπά 
᾿ς ἰοπθ ου ἴδε Ἰδπά. 

48 Απά με βαὺνγ {Πεπὶ (οἰ ΐπρ' ἰῃ 
ΓΟΥΊΠΡ; ογ ἴμ6 υγίπά νγᾶ8 σΟΠΕΓΑΓΥ͂ 

51. ΜΑΚΚ. νΥ]. 

ἀηΐο ἴΠδπὶ: ἀπά δδουῖ {πε (ουγῇ 
νγαῖοἢ οὐ τῆς πίρῇῃς ἢς σοπηεῖῃ υπῖο 
Π 6 η}, να] κῖπρ ὕροη (ἢ 868. ἀπά νγοι 
ἢλνε ραϑ86ά ὈΥ τπῃεηὶ. 

49 Βυῖ ψἤξη τῆεῪ β8δνν ᾿ἶπὶ να ῖκ- 
ἵῃρ' Ὡροη τἢς 868. {ΠΕΥ βιιρροβαβά ἰξ ῃδλὰ 
δδθη ἃ βρὶ γϊ, δπά Ἵτδὰ ουῦ: 

50 ἔογ {πεν 41] 8βδνν Ὠἰΐπι, δηὰ γγεῖα 
του δ] εὰ, Απά ἱπηπιεάϊδίεὶγ ἢ6 ταὶκεά 
ἢ τἤδηι, δηἀ βαί ὑπο τῃεη, Βς 
οὗ ροοά σἤδεγ : ἰξ 8 1; δὲ ποῖ δίγαίά. 

51 Απά Πενψεηῖ υρ υπηΐο ἔδεηι ἱπῖο 
[Πε 8Π|Ρ; ἀπά τῆς ψυῖπά οεδϑεά : δηά 
ΠΕΥ σγεγα 8ογα ἀπιδζεά ἴῃ {ῃεπιβαῖνεϑ 
δεγοπά πιδάβυγα, δῃά τγοηάεγαά, 

52 Εογ {8ὲγ οΘοηβίἀετεά ποῖ 2} 
»πὶγαςοίς οἵ τὴς ᾿βΆλσαι ἔοσ τῃοῖγ ἢδατί 
ὑγαϑ Ὠλγάεηαα, 

53 ΓΑπά ψβεη {πεγ Βδὰ 
ονεῖ, {ΠΕΥ ολπιε ἰηῖο (ἢς ἰλπὰ οἵ Οεη- ᾿" 
Παβϑαγοῖ, δπά ἄγεν ἴο ἴῃς 5ῆογα. 

54. Απά ψῇεη {ΠΕ Ψψεγε οοπιθ οὐ 
οὗἨ τε 58], βιγδιρβευγαγ τπεγ Κπενν 
ἈΙ ᾿ 
τὶ Απά τγδὴ τπγουρὴ τπδῖ τ ΠοΪς το- 

ἰοννίηρ, ἀουδΈ165β, τὰς οσγαὶ {γα οη οὗ ἐδὸ 
ροϑῦοϑ. 

απά χαυε. .. 1ο “εἰ δεζογε 1δθη..}1 “Απά 
ξᾶνο (οσ ψψοηΐ οῃ εἶνί πε) ἴο ἴδια ας! ρ]65, [μδὲ 
ΤΒΕΥ͂ ταὶ δΐ βοΐ ΓΕ 1Π6πλ.᾿ ὙΤῆα ΘΧργοβϑίου 
15 ΨΕΙῪ οἰγουπηδίδητίαὶ, δγίηρίπρ οὐ ἀἰκείης Εν 
ἴδε πιϊηϊδίετίαὶ δος. ΤῊς υ86 οὗ [π6 ἰπη- 

ἴεηϑε, ποῖ “Ης ραγβ," θυΐϊ Ηδ νυὯ8 
Εἰνίην, βδεῖὴδ ἴὸ ἱπηρὶν τπαὶ [ἢ 6 τγαςῖθ ννᾶς 
οοπηρϊεἰεὰ ἴῃ Ηΐ8 δΒδηάπ, ὁ. ε. ([παΐ ϑαςἢ ἀΐ5- 
εἰρὶεῈ ᾿απὶα ἴο Ἀΐπὶ τερϑδίθαϊηυ ἴοσ ἃ Πεβἢ 
ΒυΡΡΥ οὗ Ὀγεδά. Θὰ ποῖϊοα οὗ ἴδε ἀ19- 
αἸἹδυθου οὗ [6 588 '5 ρεοι αν ἴο 81. Μαγκ, 

48. “κά ἐδέν ἐοοῖ μΡ, (5.1 Ἐδηάεγ δοσοσά- 
ἴηρ ἴο ἴδε τελάϊηρ οὗ {πε δεβὶ Μ58, “ Απά 
{ΠΕΥ ἴοοῖκ ὉΡ ἔνγεῖνα δαβίκείβ οὐ ζταριιθπία, 
{11} (οΥ, οοπηρἰεῖο) “ πιϑαβατνο 8." ὅεὸ Ρχοῦ. 
μὶϊεπεέοοϊ ὁπ (ο]οββίδῃϑ, ρ. 326. 

44. ῆηυε ᾿δοισαπά νιεπ 81ι, Μαῖϊϊδεν οχ- 
ῬΤΕΞ5Ιγ ἐχο υεβ τγοσηεη δηἀομ]άγοη,; Ὀυΐῖ, οοη- 
δἰ ἀετίης [μὲ Ἰεπρίμ δηὰ Παϑίε οὗ με ἸΟυΓΏΕΥ, 
ἙΟΣΠΡΑΓΔΕΨΕΙΥ ἔξνν οοι]ὰ μᾶνα θθεη ργεβθηῖ, 

45-56. ΤῊΕ ἈΕΤΌΕΝ ΤῸ ΟΕἘΝΝΕΒΑΚΕΤ. 

486. ε»70 ἀῤῥούρε οι Νοῖ Βεϊμβαϊ δ [0]185, 
οη ἴδε που -θαϑὶ οὗ [πε δίκα, θυξ Βειμβαίάδ, 
ὮΕΞΓ Οδρεγηδύτη. ΤῊΣ αἰδεϊποϊΐοη Βεΐνθοη 
ἴβεϑβε ἵνσο ρίδοεβ ἰ8 ΨΕΏΘΓΔΙΥ τεοορηϊϑοα, ΤῊΣ 
Ὡδτλε ἰηἀϊοεῖε8 ἃ ἤϑΐηρ Ὑἱ]]Πλρς, ἀῃὰ νγδ8 ὑγο- 
θΑὉ]Υ ςοτηηιοη. 

ἌΝ εῖν 7.:1.--- οι, 1. 

48. «υομά δανε ρω:4 ὁγ δεν.) ΤἘΘ ἰπ- 
ἰεηί 15 ννεὶ!} ἐχρίαϊηθὰ ΕΥ̓ ἮΝ εἰβ5 : οὖὐγ 1 οτ 8 
ἰηϊοητο νγὰ8 ἴο Υ ἴδεῖλ (πᾶΐ {ΠΕ 
ταῖρ Γ 5εὲ Βονν ἴῃ6 νυἱπά, ἀγαίπβὲ νυν ΐς ἢ ἔΒΕΥ 
ἣν: Ὀδθὴ (οι τς 411 αἰαῖ, δὲ οὔσας αὐϑαϊοὰ ἰῷ 
Ηἰ5 ργεβθηςο. 

δ΄ [18 γοῦϑο δῖ, Μαγκ οπιῖβ (ὃς δο- 
σουπὲ ρίνοη ὃὉγ δῖ. Μαῖζμεν (ςἢ. χὶν. 28-.30) 
οὔ 51. Ρείεγβ δεῖ οἵ ἢ. ὍῊ]5 15 ἃ γεπιαγκ- 
δος ἱΠ]υκίσαϊίοη οὗ ἃ ρῥγϊηςεΐρίς νυ πο ροτ- 
νδᾶςβ ἴῃς Ρείγίπε Οὐοβρεὶ. δι. Μαγκ πενεσγ 
εἶνε5 [Π6 ἤγβι ἀροϑβίὶε ἴῃς ργθ- οπηιίϊποηος πϑῖς 
ἴδς οἴδοῦ Εγδηρο ἰδί8 δϑϑίρη ἴο ίτη, ὀχοορῖ 
ψ ἤδη 6 γεϊδίοβ οἢοδ] δηὰ ρυ]ὶς δςῖϑ. 

52. 2δὲν εομείἰεγεά ποῖ.}] ΟΥ, ἘΒΟΥ υπᾶ901- 
βίοοἃ ποί, [πεῖγ πιϊη 8 μβδὰ ποῖ θέε ορεπε 
ὉΥ ἴδε πιίγδοϊε οἵ ἴδε ἰοανεϑ. ΤῊ '5 ἃ Ὑ ΣῪ 
δισ κίηρ δα ἀϊίοπ, δηὰ ἰ5 7050} τερατγαεά 25 δῃ 
ἰηαϊοδίϊοη οὗ ογἱ φίδι! γ. 851. Μαγκ ἰ5 δἰνγαγβ 
οΔγοὰ ἴο Ὡοΐς ΔΩΥ͂ διοτγίοοπιϊηρβ οἵ ἴπ6 
ΊΤνεῖνο, 

568-66. ὍὌΠε δρτεοπηθηῖ ἢ 81. Μαίδπον 
5 ΥὙΘΙῪ οἷοβα; δυῖ 50Πὶ6 ἐχργεββίοῃϑ, ἐβρε- 
οἶδ! ἴῃ γεῦβε 5ό, ἱπάϊςαίε πιογε ἐϊβείηο] 
[δὲ ἀυγαῦοη δηὰ ἐχίοπε οὗ ἰουγηογβ τ οὶ 
ταυβὲ δᾶνα ὀσσυρίοα ϑοιης σοῃϑίάογαῦὶο {ἰπ|6 
--- ῬΟΒΒΙΌΪΥ, 85 ΜοΟ]οἸ ἴλη (Ρ. 570) Βο]ά5, Τοπὶ 
Μαῦοβ ἴο Ϊυπε; 50 (δαὶ ἃ Ῥδββουεσ δηὰ 
Ῥεηϊεοοϑὲ ἰπἰετγεποὰ. 

Ἀ 

241 

οὐ 7 Μαιι. τῳ 



242 51. ΜΑΚΚ. ΥνἹἱ. 1]. 

δἰοα τουπμά δδουΐ, ἀπά Ὀερδῃ ἴ0 ΟΑΓΓΥ͂ 
ἀρουΐ ἰῃ δεάς ἴποβε {παῖ γοῖς 8ἰοκ, 
ψ θα τπεΥ Ὠεαγὰ ἢδ ννγ88. 

κ6 Απά ψΒΠεγθοενεῦ ἢς επῖοτγοά, 
ἰηῖο νἱ]]ρεβ, οὐ οἰ 168, οΓἡ ΘουπίΓΥ, ἴΠῈῪ 

[ν. 56---2. 

Ιαϊά τῆς ἰοἰς ἰπ τῆς δἰτεεῖβ, δπά δε- 
ϑουσῆς πὶ τη {ΠΕῪ πιρῃϊ τους ἰξ 
ἵἴτ σεῖς δῖ τῆς Ὀοτγάεγ οὗ ἢϊ8 ξαγιηεηΐ : 
ΔπΠὰ 88 ΠΙΔΠΥ 148 τουςμοά 'ἶπὶ σγεζε 1 Οσ, ὅ. 
ταδάς τ ῇοΐε. 

ΝΟΤΕΣ οὐ γόῖϑα 20. 

40.] Ἐογ ἐποίει, ἴα γοδάϊης οὗ 411 οἵδεσ 
Μ558, δὲ Β1, μεν ἠπόρει, δυρροτίοἀ ὈΥ Οὔδ 
δηοίοης νογαίοηυ, ἴπο Οορῖξις, πῆ Ποῖ ΠΘΑΤΙΥ 
ΑΙΑΥ8 δστοοβ τὰ ἴδεπι. ΤῊ5 τοδάϊηρ 15 
βἰΓΟΏ ΚΙ τηλίπιαίποά ὈΥ δοτίνεῃςγ, “Ἰηἰτοά.᾽ 
ΡΡ. 505, 5οό, δἀορίεὰ ὉΥ ΜοΟ(Ιεἰϊλπ, δά ὃ 
τοοοῖ Οοττηδη οτἰτςδ. [{ ΟεΥΙΔΙΏΪΥ νγὰ5 πιὰ 
ολϑίον ἴοσ ἃ οοργίεε ἴἰο βυὺυσ[ζυϊε ἐποίεε [ῸΓ 

ἡπόρει ἴδηι 86 τένεσβε : δαΐ ἔπε δυϊμβουεῖε 
5ετηὶ ἰδϑυΠιιεηί Ὁ υ5ΕΙ ΤῊΣ οἐ οἷἃ 
τολάϊης, ΜὨϊςΝ ἰ8 ποῖ ΘΑΞΙΥ͂ Ἰοῦς τ 
ἔπε σοπίεχῖ, [ἴ 15 ὁΠ6 ᾿ῃηϑίδῃοε ΔΙΩΟΏΡ ΤΩΔΗΥ͂ 
ἴῃ πιο ἴδε τοσεηβίοη ἕο ουγοὰ ΟΥ̓ ἴδοϑα 
(ἔσο Μ55 δηὰ ἴδε (υρς τεγβίοῃ 18 (01}» 
Ρἰεἰεὶγ ἰφοϊδίεά. 

ΟΗΑΡΤῈΚΒ ΥἹΙΙ. 

1 724 Ῥλανγίσεε; μα γσωΐ αὐ 1ἀΔς αὐεούῤῥῥεηε 70 ̓ 
εαέΐμρ' τοῦδ τρτυαελεε λαπάς. 8. 7.εν ὀγεαξ 
Ζ4ε εονανΝ προ Οσοά ὃν ἐῴε ἐγασέϊορς 
ΘΓ νη. 14 “ἴεαξ ἀσήλ ποΐ ἐδΦ αν. 24. 

“ ἀεα ζει δε ϑγγοῤδῥερπίσαν τοοναη": απ" 
Ζ6" Οὗ σα» Ὡρποίδαν τρί», 41 απαὶ οκε ἑλαΐ τᾶς 
ἦρα), αμαὶ εἰανεεν οἱ ἐρε ἀξ φρεοχά. 

ή Ι ἪἫΕΝ δολδπὶς τορεῖπεγ υὑπἴο Μἰπι ἐΜεῖε τς. 
1δε ΡΒ γίβεἽβ, δά οεγίδίη οὔτις ἡ 

βοῦδε8, νυ οι σαπια ἴτοπι [ ἐγυβαίςπι. 
2 Απὰ ψῆοη ΤΠΕΥ 88νν ϑοπὴς οὗ ἢ 8 

ἀἰβοῖρίεβ εἂὲ δγεδά στῇ ᾿ἀε ἢ] Θά, τῆδῖ ! τ ἐν 
ἰ8 ἴο 84υ. Ὑγιτ ἀηννάβῆεη, Βαπάβ, {ΠῈῪ 
ἰουπά ίλυϊε. 

ΟΗΑΡ, γΠη1..--1-11. ΟΑΥΤ.5 ΑΥ ΝΕΟΙΞΕΟΤ 
ΟΡ ΟΕΕΒΕΜΟΝΙΑΙ, ὙΝΆΑΞΗΙΝΟ. 

1. Τῆς ὕπιε ἀπά ρἶδοε οὔ 1818 ἰτδῃ8- 
ΔοῖίοΒ ἅτὸ ποῖ ἀἸ ΞΕ ΠΟΠΥ ἱηεἰτηδιθα: δὺς ἴὰ 
ὙΑ5 ΡῬΙΌΡΔΌΪ αἱ ἴῃς οἷοϑε οἵ ἴδε αἰγουΐϊξ 
{πγοῦυσῃ Οδ]εε, τίς ἐο!]ονγεὰ (με ἔξεά- 
ἴῃς οἵ ἴδε ἔνε ᾿πουδαπα. δῖ. [οδπ (ςδ. νἱ. 
66) 5ΆγΧ8 ἰδαῖ, αἴοσγ [ἴῃς τεΐυστι οὗἩ οὖσ 1οτά 
ἴο (δρεγπαυπὶ, ἵμέτε νγῶβ ἃ ἀεϊεςξίοη οὗ 
ΤΆΔΠΥ αἰ5ς 1 ρ 68, Δῃὰ ((Ὦ. Υἱῖ. 1) (δαῖ ἴδε [ενν8 
οὗ Ϊογυϑαίεπι ϑβουρῃς ἴο 5140 Ηΐ. ΤῊ 8 
γυλ8 50ΠῚ6 {{π|)6ὸ Ὀεΐογο ἴπ6 Ἐφαβδὶ οἵ Ταῦοῦ- 
Ὡδοῖεβ, δε ΗΘ ἀραὶ τνεηΐ ὉΡ ἴο ΓΘγιιβ] 6 πὶ, 
δυϊ ργίνδίεὶγ. ᾿ 

οαΉ16 ἐοροίδεγ... ἐδὲ Ῥβαγερ.. σοτὰθ ἴ0- 
ξοῖμον. 81. Μαγκ υϑ6ὲ8 ἰῃς Πἰϑίοτίοδὶ 
δεπί, (5 δεραγαίίηρ {με ἀγτῖναὶ οὗ τῇς ῬΒδ- 
τίβεε8 ὅοπιὶ ἴπα ργεςθάϊηρ οσουττεηςεβ. Ης 
4150 ἀϊδιϊησυΐθμεβ [πΠ6 ῬΉατῖθθες --- 80 Βδὰ 
Ἰοπξ βίης βουρξ οζολϑίοη ἴο ἀδβίσγου ΟἿΓ 
Ι,ογά--ἰτοπὶ 6 ϑογῖίθεβ, ΒΟ οδηὶς ἃρραᾶ- 
ΤΟΠΕΪΥ 25 ἃ ἀερυϊδιίοῃ ἴτοπὶ [6γιιβαίθηι ΤῸΣ 
(6 ἐχ Ῥύτγροβε οὗ ςοἸ]δοϊίης ενϊάθῃοθ 
οὗ βυςοὶ νυἱοϊδίίομ οὗ ἰῶνγ 28 σηϊξβί ἰπϑυσο 
ΗΔ ςοηδετηηδίίοη. 

ἃ. απὦ «ευδὲπ ἐδεῦ “440.1 ΟΥ, ἀοοοτγαϊηρ ἴο 
ἃ τελάϊηρ εὐ ὉΥ ν᾽ εβίοοι ἀπὰ Ηοτσῖ, 
δπἃ δὰ 6. Τ[ι5 1π|ρ}1658 οΐ πὲ [ἢ 
οὐδϑοσνυεὰ ἴπε ἂςΐ δῆδν οοπιὶηρ ἴο Οὐ Ἰνοσὰ, 
Ὁυξ (δὶ ΓΒΕ ολπιοὸ ῥγερασοὰ ἴο ᾳυσβίοη 

Ηΐπι, δανΐηρ σου ουΒ ποϊοοά 1. ἄἀυπὶ 
γι Ι5ϑοηΐ, [γόης 

ἐδαΐ ἐς 1ο “47, αυἱὴδ επταυαεδέηπ, δαπάς.} ΑΔ 
ἐχρἰδηδίίοη οὔ ἔπε Ἔἐχργοββίοη “ ἀδβ]οὰ " (6- 
τδιὶν, “ οουπθοη ἢ, ψδίο πουϊά δε πεοάεοὰ 
ὉΥ δι. Μαγκβ τοδλάεσβ. ὙἘῸῈ ᾿ναβϑθίης δδὰ πὸ 
τεξοτοῆςο ἴο οἰοδη]ποϑο. Ἀγ. Τβοπίϑοῦ, 80 
εἶνεβ ϑοπὶς ξοοά 1Πυδιγαϊοη5 οὗ ἴπ6 οσυπίοπι 
51}}} αχϊδιϊηρ ἀπιοὴρ (86 Μείλνηϊεβ ἴῃ ῬΒα- 
πἰοῖα, οὔβογνεβ, τμδὲ “ τβουσῇ δοῖμ ἔμεγ δηά 
ἴδε [εν ἅτε αἴγαϊά ἴο δϑϑοςίδὶς ψ} γοῦ, 
Ἰεϑῖ γου βῃου]ά ςοηίαπιϊπαῖε οΥ ΡΟΪΙυΐε {Πετλ, 
(ΠΟΥ ἅγε ἱπιοϊγδΌ Ὁ ΠΙΕΩΥ Ὀο(Ὰ ἴῃ {μεῖγ ρεύβου 
δηδ μευϊιδιϊοης" (' [,δπὰ δπὰ Βοοκ, Ρασί [. 
εἶν. χῖ!. 3, ,). ΤῊ , ῬΘου τ ἴο 81. 
Μδικ, «115 αἰξεπὕοη ἴο ἴῃε ἐχοεϑβῖνε 9ΟΓΌρτ- 
Ἰοβιγ οὗ ἴῃς Ῥμδιίβοαβ, ὑγο Δ ὈΙΥ στ δρεοίαὶ 
τοίογοηοο ἴο ἴῶε [υἀλίζετβ, ννῶο, δ ἃ νΕῪ 
ΟἈΓΪ Ρεγίοά, ξοσιιεὰ δὴ ἱμβυσςηδὶ ῬΑ αἱ 
Ἀοπιθ. ΤὮς οχίτεπης τϊηυΐεηεββ οἵ ἀείλ! 5 
δίονβ [πδὲ δυςἢ οὐϑεγνάποοβ οχοϊζοά δρεοὶδὶ 
ἱπίοτεσι ̓  1.15 πυϊσμε Ὀὲ εχρεοϊοὰ οἵ Ἀογλδῃ 
ςοηνογῖβ, τνῆοβο γεϊρίοη ἰπ μδαϊ εηΐσπὶ μδά 
οοῃίοιοα οἰ οΗὟ ἴῃ σεΓοιποηδὶ ἔοστοϑ. ὅ:εῈ 
Μ. Βοίβειος, "1.8 Κ ἰϊρίου τοτιδίπο, '. ρῃ. 14- 
11. ὙΒΟΥ που]ά τῖβιι ἴο ΚΠΟΥΣ Υνμδί 
ἔς [ετν ἀἰά, δά τποβαὲ Ομ γι διϊδης νου θὲ 
τοαυϊγοά ἴο ἀο. 

δὲν ισιά γα] ΤΈεθε τογὰβ ἄγὸ οπττεὰ 
ὉΥ ἰδῖε οἀϊίοτβ, ἕο] οσίης οἱὰ Μ588 οὗ ἀπϊεγεηὶ 



ν. 3--10.] 

4 ον τῆς ῬΒαγίβεαϑ, δπὰ 811 τῇς 
]εννϑ, ἐχοερῖ {ΠεΥ νγαϑὰ ἐδεὶγ Ἠληκ8 

 οσ, ἀΐέ. ἰοίζ, εδὲ ποῖ, Βοϊάϊησ τῃς τΣγδαϊτίοη οὗ 
Ζενέζ: ἴὰ 

ἐᾶς Ξεέ: 
ὙΒεορῆγ"- 

ἀν ῦρα, ποῖ, Απά πιδηγ οἴδει ταΐηρβ 

ἴλς εἰάετγβ. ; 
4 Αμά εὐἦδη ἐλεγ εονιό ἴτοτῃη ἴδε 

τηλικεῖ, ἐχοερὶ ἴΠῈῪ νγαβῆ, {ΠΟΥ εαὶ 
Πότε 

θα, Βοἢ ΤΕΥ Πᾶνε τγεςείϊνεά το Ποϊά, 
“Ἰ Βεχεισίας ας (ἢ6 νγαϑηϊηρ οὗ συρβ, δπά 'ροῖβ, 
ἰς δῦουϊ ἃ 
Ῥίηι απὰ 
δὴ Ἀδῆ. 

Ὀγδϑθη νεβ8εΐ8, δῃά οὗ [20 ]68. 
ς Τπεη τῆς ῬΠδγίβεεβ ἀπά 5068 

"ον ἀράν καοϊζεά Ηἰπι, ὉΝῺΥ νγαῖϊς ποῖ ΤΥ ἀϊ8- 
εἷρ]ε8 δοοογάϊηρ ἴο τῃς ττδάϊοη οὗ τῃς 
εἰάειβ, δυς εδὲ Ὀγελά νυν ἀηνναδῆεη 
Βαπάβὴ 

6 Ηε διδνεζεά δηὰ βαϊὰ υπίο τῆ ςηι, 

τεσεηβίοηβ. ὙΠΕΥ͂ ΠῚ ἤδγα Ὀδοη ᾿ηϑοσίοα 0 
[λεϊταῖϊς τἰἢς οοπείσχυςςτίοη, ψοἢ σψδουϊ 
ποτὰ νουϊὰ Ὀ6 οοηηποά ἴῃ τ. ς. 

8. 9! ὙΤΐ5 ἔο] ον 5 τς Νυϊγαῖο, τ ]οἢ 
ἰδ βυρροτίοα Ὀγ Τἰδομεοηάοτγ (566 Πἰ5. ποῖα ἴῃ 
τὸ 88 εὐϊοη). ὙΠὲῈ ζΟΠΕΣΑΙ ΠΥ οὗὨ οσ]ςϑ, 
Βονγενοσ, ὑγεῖεῦ (πὸ ἔδλγ πιοτὸ αἰ ῆου τοδά- 
ἴηξ ἀπυγμῇ) «υἱὲ δὲ δηῖ: δὴ ΘΧργοβϑιοῦ 
Ὑ{ΟΝ 45 σίνθη Τοοδϑίοη ἴο συ ς ἢ ςΟΠίτο- 
ὙΕΙ͂ΞΥ. δος ἴδκ ὁ ἴο ὑὃε εαυϊναϊεπξ ἴο 
“ γἱξογουϑὶγ ᾿ (5γγ. ἀπ ξεπ γ), ἔοσ ψπὶς 8 
[δοτὸ 15 Ω0 δβυ δηςεηΐ Δ ΠΟΥ Υ͂ (566 Ετ 125. }6): 
ΒΟΙΊ6, ἰηἀδεεά, Ποϊά τ ἴο ἀεδηοίε ΠΊΟΓΕΙΥ δῈρεῦ- 
Βοῖλ] νυδϑῃΐηρ. ΟἿδοῦβ ἱπίογρσεῖ τὰς ννοσὰ 
᾿Πογα Πν, 45 Του ἢ ἴ8 6 Ῥα]πὶ οὗ οὔθ δηὰ νγᾶβ 
τυῦθεά ψὩ τῆς οἴδεν ἢβῖ. Τὸ [}΄185 ἴδοσαὰ 15 
[0 ρνήρια ζαεὶο οὈ]οςτίοη τἴδδξ πὸ ποῖϊοε οὗ 
ΒΌς ἢ ἃ γοςθ88 15 ἰοιιηὰ ἰπ ἈδυδιηϊςΑ] τι ὔπρβ, 
νι Ὠϊοῖ νου ά ϑολγ οἷν ἢδνε ἔδ!]οα ἴο χίνε τη!" 
ἡυΐο δηά οἶοασ ἀϊγτεςοης (ςξ, Βυχίοτέ, [,6χ. ΓΒ. 
8. ν᾿ ΠΡ). ὙπΒεοορηγίδος δηάὰ Εὐυϊμυτηΐυβ 
τοηᾶοσ ἃ καρ ἴο ἴῃς εἰδον." Τμο τοοῖὶκ 
ψνοσὰ (πυγμή) 5 υηδετγοϊοοά ΕΥ̓͂ ἴΠεπὶ ἴο ἴῃ- 
εἰυάο {πὸ ἔογδαστῃ ἔγοπι ἴῃς οηά οὗ ἴτε ΠηΟΙ5 
ἴο ἴδε εἶδονν. ΤῊ]5 βθοπηβ, οἢ ἴῃς ψ 016, ἴΠ6 
τηοϑὶ 5ϑ[ἰ5αο ΟΣ οχρδηδίίοῃ. 

4. ἥονε ἐδε »παγλε.)] Νοῖ Ὀδοδυβε ΤΠΕῪ 
ταῖρξ ἴδετε Ὅς τηλάὰδ ῬΟΥΒΟΠΔΪΥ υὑποϊεδῃ, 
δυῖ Ὀεοαυδε {ΒῈΥ ψου]ὰ οοπιὸ ἰηΐο οοηίδεῖ 
Ψ ΠῚ ἔοσοι ζηοῦβ, δίδνοβ, δηὰ οἴμοσβ οεγοῖηος 
ὨΪΔΙΥ υποεΐϊελη. ΤῊΐ ρυποῖ!ουδηεβθ Μνῶ5 
ῬΓΟΌΔΟΌΪΙ ἃ στουηὰᾷ οὐ ψὨΐοΝ ἴπα ἰονν5 ἃ 
ἐμαγρεὰ ΌΥ Ταοϊυβ νἱῖὰ “ οὐΐυπι υπηληὶ 
ξοθοΓ!5.ἢ 

ἐδῶ «οαῸ6΄.} ἴἰϊ, ὈαρίϊΖε [ποπηδβεῖνοϑ. 
«υσεδίηφ. 58:. Μαγκ [ι85 “ δαρίίξηι,᾽ ἀε- 

Ὡοϊης ΠΟΓΟΠΊΟΏΪΔΙ ΞΡΓΠΚΙΪηρ ΟΥ̓ ἱπιπιοιβίοη. 
“ ὉνΔονίην ἢ εἶνεβ (ἢ πηρτγεββίοη (πὲ ο]οδη- 
1088 νγλβϑ ἴδε οὐεςξ. Τῆς ἴανν οὗ ἴ[ῆς Ταὶ- 
τηυά ἰ5, [παὶ φαγί βε γ65856}8 σογετη ἰδ Ἐν 
ἀοδιοὰ πιυϑὲ ὍΣ ὈΓΟΚΟΏ : πιείδ!!!ς ταβδο]5, 
δρεολ!γ ὑσγαζει οὐ σορρεῦ, πιῃϑῖ δ6 ρυγίβοά, 

5Τ. ΜΑΚΚ. ΓνΙ. 

ὟΝ εἰ] μβιαῖν Ἐϑδίαβ ργορεβίθά οὗ γου 
Ἀγροοτγίϊεβ, 48 τ 185 τυγτίεη, 5.15 λ 15αἱ, οο. 
Ρεορὶα ποπουγοίῃ πλε ἢ 2:41» 1108, δίδει τπ. 
δυῖ τῆ εῖγ Πελγί 18 ἔδγ ἔγοτῃ πα. 

 Ἡονῦεϊξ ἴῃ ναίη ἀο (ΠΥ ψΟΒΠρ 
6. Τελοδίης Υν ἀοοίπηςε5 τῆς οὐπ- 
ΤΩΔΠτη6Π οἱ πηεη. 

8 ον ᾿ἰαγίῃρ δϑιάς τῆς οσεππιδηά- 
πηεηΐ οὗ Οοά, γε δοϊά τῃε τταάϊείοη 
ΟΥ̓ πιεη, 4: ἴῃς νγδβϑῃϊηρ οὐ ροῖδ δηά 
εν : ΔΠἀ ΤΏΔΗΥ ΟΠ οΓ 5.0} |ἰΚς (Ὠϊηρ5 
ε ὅο. 

Ἶ 9 Απά ἢε 8δϊὰ υπίο ἴῃεπι, ΕὉ}} τε] 
γε 'γεεςῖ τῃς Τφοπιπιδηάπιεης οὗ (γοὐ, ! Οτ, τ " 
ἴπδῖ γε ΠΊΔΥ Κεερ γουγ οὐγῃ ἰγδάπίοη. 

ΙΟ ον Μοβεβ 8ϑλἰά, Ηοπουσ τὴγ 

απ ς᾽ Ἰαδί. ΟΥ̓ “ ςουσδο5 7 οὐ ἩδΔΙοἢ 
ἤοσεϊ ζῃοῦβ, ΟΥΎ οἴβοσβ σογοιη η δ 7 υὑποίολη, 
ταῖς δᾶνε ἰαῖη., ὍΤθα σοδάϊηρ, ΠΟΎΥΘΥΟσ, 15 
ἀουδιδι, [6 νογὰ 50 γεηἀετεὰ θείην οπιῖοα 
ἴῃ ἴΠε οἰοκὲ Μϑ895. 

,. δ. Ὃν» «υαἱᾷ πο! Ὑῆε πογὰ “ νναὶκ᾿᾽" 86 
ἃ ἴεςπηϊςδὶ οἰ χηϊβοδηοο. ὉΜῺΥ ἀο [ΒΕ6Υ ποῖ 
οὔβογνο ἴπ6 δαίαεδα ἦ (τ τ] Ϊγ, ναὶ κίηρ.) ἐ. ὁ. 
[6 ἰοδοδίηρς οὗ ἴπε Ἀδδῦϊβ, νοῦ σοσυϊαΐο5 
ἴδε ἀείλ!}5 οὗ ἀδι]γ 116. 

ππαυσεδέη.) ΟΥτἍ, "οομηπιοη,᾽ ἰ. 6. " ἀεδ]εα.᾽ 
80 ἴῃς οἰδεκῖ Μ55 δηά ἰδίο εἀὐϊπίοῃβ. 

8. ἰαγίηρ αἷά4..}]ὺ ὌΠ δηθ}λ6518 18 
οχαςοῖ, [ἰἰογαῖϊγ, “ βαυηρ οαϑὶ ΑΥΔΥ "--- γε 
μοϊά ἴω." [Ιπ [19 νοῦβο ἴδε ννοτὰς οὗ Οοά, 
ἴῃ 5428 χχῖχ. 13, ἀτὲ δδρίεα ἴο ἴῃς ϑρεςϊδὶ 
οςολϑβίοῃ. 

ἐδ ἐγαδίεον 9 νι] ὍΠῈ ψογάϑ ἕο ]ονν- 
ἴῃρ ἴῃεϑε ἴο ἴῃς οηὰ οὗ ἴῃ νεῦϑα ἅτε οποὰ 
ΕΥ̓͂ Τιϑοπεπάοτέ, δηὰ ννοβίοοιί δηὰ Ἡοτσί, 
[ο] ον ίης δὲ Β τ τ 186 Οορίϊς δηὰ Αγηε- 
πἰδῃ νογϑίοῃϑ. ΕΥ̓ 46 ποῖ ἢ [ο΄ 
οοπηρίεῖς ἴπ6 9εηβε, θυΐ “ἅτε δὺ ρα ΌΥ 
ἰηἀοροηάεηϊ ννυνϊϊποϑϑος οὗ ἰῇ δυϊπου!γ. 

Ὁ. Γμὶ]] αυεἰ.}] Α δἴτοης εἐχργεβδβδίοη, υϑοὰ 
ἴη [06 Ἰἰΐοταὶ ϑθοῆϑε δῦογθ ἴῃ σϑγβα 6 (ὙὙΠΕτῈ 
Α. Ν. δα5 “νν οὶ} ἢ); πε Ὁ ϑουοῦῈ ΒΑΓ ΔΒΙΩ 
(ςξ, 2 Οος. χὶ. 4). ὙΤΠῖβ ἴοπο, ἰπ οὖν [μοτα 
ἱπάϊγοαλπι δἀάγοβθοϑ ἴο ἴδε [ἐν 5, 18. ΤΏΟΓΕ 
βγοαυςηίν ἱπαϊοαιοά ὈΥ 8ι.. Μαῦῖικ τμδὴ ὉΥ 
[ἃς οἴμβον Ενδηρο 58. 
Τνο ἀϊδετγτοηὶ πογάβ σὲ πεσε ἱπίγοἀυοσεά 

ἴῃ νίδος οὗ ἴοβε υϑεὰά ἴῃ σεῦβε 8 : “σεΐεςι ἢ 
(ἀθετεῖτε, 88 ἰπ «ἢ. γἱ. 26), οΥὁ ἀϊϑαηηυϊ, ἴῸΓ 
“Αγ ἀοίάο ; δηὰ ἴογν “ μοὶ," πιο ἱπάϊοδί65 
ΡΟ ΠδοΥ, γα μάν Βογα “Κοερ᾽ οὗ “οὔ- 
ΒοΙν  Ὑἢ τοὶ σίου ΟΑΓΟ. 

10. ον Μοιε: :αἰ4.} 81. Μαϊίζπον,, “ΤῸΣ 
Οοὰ κ5«εἰά:" ἃ ΠΡ Ὶ αὸ πλόος ἴο τε 
ῬΙΘΏΔΙΥ ἰηϑρίπδϊίοη ο868, ἤθη ἢδ ΓΕΓΟ 
16 νογάβ οὗ Οοά. 

ἘἙ242 
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ἔλιπε δηά ΤΥ τπποῖδεγ; δπά,  Ἔοβο 
συ γαῖ ἔλῖποῦ οἵ πιοῖδοι, ἰεῖ ἢἰτὰ ἀϊς 
ἴῃς ἀδδίῃ : 

11 Βιυῖ γε 54Υ, [ξ ἃ πιδῃ 53}2]] 88 Υ 
“Μαῖε. :5. (0 ἢ]8 ἔλῖῃεγ οὐ πηοῖδογ, 72 ἐς ἡ Οογθδη, 

ἃ Μαῖί. :ς. 
1ο. 

(δλῖ 8 ἴο 8ΔΥ, ἃ ρίς, ΟῚ τ ηδθϑοενεῦ 
του παϊρῃζεβε 6 ῥγοβιεά ὈΥ πιὸ; δέ 
“διαὶ δὲ 7γε. 

12 Απά γε βιυξεγ Ὠΐπὶ ὯΟ πιοῖε ἴο 
ἀο οὐρῆς ἔογ ἢϊ8 ἔδῖεγ οἵ ἢϊ8 πιοῖμου ; 

13 Μακίηρ τῆς νψογὰ οἵ (οά οἵ 
ποης εβεςς τὨγουρῃ γοὺγ ἐγδαϊτοη, 
ψ ΒΟ ἢ γὰὲ ἢᾶνα ἀἰγειι: ΔΠ4 ΠΊΔΩΥ 
βυςἢ [{κὸ τῆϊηρβ ἀο γα. 

14 Δ ΑΠπα νἤεξη ἢς δά οΔ]]ςἀ 41] 
τῆς ρεορίε μρηο λέπι, Ὧς 8414 υηΐο 
(θη, Ἡελγίζεῃ ὑηἴο πα Θν ΕΓ οηδ ὁ 
γοι, ἀλλὰ υπάογβιδηά : ᾿ 

51. ΜΑΚΚ. ΓΙ]. [ν. 1:--το. 

15 ἼΠεῖς ἰ5 ποϊῃηίηρ Πποπὶ δου 
ἃ πιδή, πὶ δηίογίηρσ ἰπῖο δῖτπλ ολῃ 
ἀεῆϊες πα: δυῖ (πε τῆΐηρβ ψννῖο ἢ 
οοπις οὔ οὗ ΐπι, [ἢο86 γε 1Π6Ὺ τμδῖ 
ἀεῇ]ε τῆς πιδη. 

16 [1 ΔΗΥ͂ πιᾶῃ πᾶνε ΘλΓ8 ἴο Πολί, 
Ιεῖ πὶ ἤεᾶγ. 

17 Απά ψῇεη δε νγᾶβ επίεγεά ἰηΐο 
τε ἤουϑε ἔτοπι ἴἢε ρϑορὶς, ἢ 8 ἀ18ς 1068 
8ϑ.οα ᾿ϊπὶ ςοποογηΐηρ ἴῃ 6 ΡΑΓΔΌΪ6. 

18 Απά δε 8: υπῖο τῆεπι, Ατὰ 
ὡς 80 ψίπουϊ υπάετχϑιδηδίηρ αἷβ3ο ἡ 

Ο γε ποῖ ρεϊζείνε, τῃδὶ τνμδίβοενεῦ 
τΐηρ ἔτοπι ψῆουτ οπίθγοῖῃ ἱπίο τῆς 
τλδη. 1: οσηποῖ ἀς6Ά]6 Πἰΐπὶ; 

19 Βεοδιιδς ἰξ επίεγειῃ ποῖ ἱπῖο ἢ 18 
Βεαγῖ, Βαζ ἱπῖο τε ὈΕΙ]γ, δῃὰ ροεῖὰ οὐ 
Ἰπῖο τῆς ἀγαυρῆῖ, ρυτγρίπρ, 411 πχοδῶ ἡ 

11. Οὐγδαν ἢ Α ἨἩεοῦγον πογά, τιοδηΐϊην 
τα γε ταν εἰ δὸς τὐν τ ΤΡ οἴεγηρ. ὙΝνμδί- 
εὐθν σαϊχς υἱ ἃ Ράγθηΐ 18 γὸ- 
διϑεὰ οἡ [86 ἐξα με τὲ 11 μᾶ5 ἃ ὑγοσ δηά 
ἴΏΟΥΕ 5βδογεὰ ἀρϑιίίηδίϊοη. Τῆς δοὴ πιρῆϊ 
Εἰἴμοτ τηᾶϊκα ϑυςΐ ΓΟϑΕγΥ ἢ ὈΓΘΟΥΪΟΊΙΒΙΥ, ΟΥ 
δ {πε {ἰπ|ς, ὙΠ Θη ἢδ οὈδεγυθά [πδῖ ἢ15 ραγοηΐ 
νγ58 δῦουϊ ἴο 45Κ [ὉΓ ΔΩΥ͂ αὐτίοϊε: ἴῃ Εἰ [Π ΕΓ 
(236. ἰηνοϊνίηρ Ὠἰπη56} ἷἴπ ἃ ἢ ὈΘΟΌΠΑΣΪΥ 
Βαϊοξῃ! ἴἰο Οοά. 

. δὲ «ῥα! δὲ ὥεὲε.}ὺ ὙΠοβῈ πογὰβ ΤΑῚ Ὁδ 
οὐ εἀ, 1 τ Ἰαἴα οτιεἰοβ ννὸ αἷ9ο οζηϊ τῇς 
νογά απμά ἴῃ ἴῃς ἕο] οννης; νοῦϑ6. 

18. εὐδίεδ, γε δαῦυε ἀείξυεγεά.} Α φοϊηϊοὰ 
ΔΡΡΙΙοδύοη : 11 ἀγίνοβ τἴπ6 σῆάγρα ἤοπιο ἴο ἴῃ 6 
ϑογίθεβ, ΒΟ ΕΓ ἴμογε ργθϑοηΐξ 88 σοργθ- 
δεηίδεινοβ οὗ [6 (δο ΒΟ 5 οὐ {πὸ ἸΑνν. 

απά »αηγ “με. Ἡδστε δραίη νὰ δᾶνὸ ἴδ 6 
ἩΟΙὰβ οὗ ΟἿΣ Ἰ οχγὰ νυν σγοαῖοσ 1] η655; 
Ῥαϑβδίηρ ἔγοπι [6 βρϑςΐδὶ οδϑδθ, Ης οἴδησεβ αἱ 
1ῃς σοηογαὶ ἰεηάθης!68 οὗ ἴε ῬΠαγίβαϊς ΡΑΥΥ. 

ΤῊϊ56 μαβϑᾶρθ 5|ὙἸΚΙΠΡΙΥ [{ΠΠπ|δῖγαίε8 τὴς 
ἀἰβδγεηςε ἴῃ δἵγὶα Ὀοΐνθοη ἴῃ ἵνο Ενδη- 
δε] 1515. 8:. Μαίίμονν ἰβ οἶθαᾶγ, νἱβοσγουβ, ςοπ-» 
Ῥαςῖ: Π6 νΥ]ῖ65 88 ἃ τῇδη οἵ Ὀυ 5655, κοορίηρ 
ἴο ἴδε πιαίη ροϊπί, δπὰ ἀϊϑγεραγάϊηρ δοςεϑ- 
ΒΟΙΊε58. δῖ. Μαγκ, στ τοδαν Δρργεμεοηβίοπ, 
Κοεη οὐϑογνδίίοη, δηὰ ργοιηρί ϑυπιρααΥ, 
ἄννε}}ὶ8 οὐ -τεϑίυγεβ, Οἢ [Γη5 οὗ Ὄχργθββίοῃ, 
δηά ου ἱπαϊςδῇοηβ οὗ ροσβοῃδὶ ἔδεηρ ; πανὶπα 
150 Ὀείοτγε δῖπι ἴῃ 5ρϑςῖδὶ σϑηυϊγοπιθηῖβ οὗ 
16 τοδίίεβ ἔογ νν ποσὶ 8 ὑγοῦῖκ νν85 ΠΊΟΓΕ 
ἱπηπιεά αἴο!Υ ἀδδιϊπθά, Μὰ πιὶρῆϊ ἱπέοσ παῖ 
Ὀοῖδ παά τπ6 βαπιθ παγγαῖϊῖδνθ, νυ βοῖ που οσὰαὶ 
ΟΥ νγτοπ. Ὀείοτε ἔποπὶ; ἴῃ6 Ὅπ6 5} 8 Ὲγ 
σοῃάρηβιης Κἴ| [Π6 οἵδε δάϊημ ἴο ἴ τους 65 
ΤΡΙες ΌΥ ὅ5.. Ρεΐεσ, ννῆοθε ᾿πΟΠΊΟΣΥ νγᾶ8 

οὗ ἢ15 Μαβῖογβ ψογάβ, δοῖβ, δηὰᾶ ἰοοῖϑβ. 

14-2:22.. ΤῊΕ ΟΘΕΝΕΒΑΙ, ΡΕΙΝΟΙΡΙΕῈ ΟΣ 
ὈΝΟΡΕΑΝΝΈΒΒ. 

14. πο ῥί». Ἡδετε ἴδα οἱάεσέ Μ855. ἴω- 
βοιί δραΐῃ; ἃ οἱρῃϊ, δυϊ ποῖ υηϊτπηροτίδηϊ, 
δἀαϊπίοη ἴο 85({. Μεαίμβμον᾽β δἰδίοσησηϊ, [ἰ 
βῆεννβ [δὶ 186 Ῥδορὶς ψνβαμὶ οὐγ 1,οτὰ οΔ]]οὰ 
τορεῖδοῦ τ σο τδ6 βᾶτὴ6 γῆο δὰ Ὀδοη Ῥγεϑεηΐ 
Ὀοῖοτε ἴπε ἀϊδουδββίοη νυ ἴῃ 6 δοσιῦε5, το ἢ 
ΔΡΡοδῖβ, ἱπεγείοσο, ἴο αν ἴδίκοῃ ρἷδος δ] ἢ 
16 πουδο, ἴο ψὨὶοδ Ης τεϊυγηοά δδλεγυγαγὰς 
(ϑ8εε ν. 17). 

Ἠεαγάεπ προ ὍΘ ΕΌΕΡΥ οπε οΥ γοι.}) ὙΠ 
ςοπιηδηά 8 Ἴχργεβϑεὰ τόσα ἔογο Ὁ [ΠΔη ἴῃ 
81. Μαίζϊδον (ἀκούσατε ---- Δεσςογάϊην ἴο ἴδς 
δεβὲ Μ9598---ίογ ἀκούετε) ἀπ ΠΊΟΓΕ ΞΈΠΕΓΩΑΙΙΥ ; 
ΕΥ̓ΘΙΥ ΟἿδ 5 (8]16α ὑγροῦ ἴο μεᾶγ ἴδε ἀϊϑοουγϑο 
ψἢιοἢ ἀδνεϊοροά (86 ἴσυς ῥγηορίς οὗ υη» 
οἰδᾶπη655. 

156. Τμῖ5 νεῦβα ἀρδαίη δἀ5ς. βοπὶθ ἀοίαιβ: 
“οι «αυἱήδομῇ ἃ »παη "ἢ ἸἸΟΓΑΪΥ, “.8 9 τ δὲ," 
ΔΎ ηρ εχίογηδὶ ἴο ἃ δῆ: εαὩ ἐοίε δὲρε, 
σδῇ ὈΟΞΒΙΌΪ ἀεῆῖα Ὠϊπὶ; «υδίο σορπε ομὲ οΚ᾽ 
ῥὲνι, ΟΥ ΘΒ Θοιηοὴ8 ζοτὶἢ οὐϊ οὗ [890 
ταδι--1Ἰῃς τῆλ Τὴ 0.5 θοΐηρ ἀοϑίχηδῖοά 458 ἴδ 6 
βϑουγοθ. 81. Μαδπον μδ5 “ ουΐ οὔ [6 τιοῦ τ. 

δ:. Μαγκ οὔμϑβ βδοῖὴς ἱπηροτίδηϊ βδυηρβ, 
Ὁ] ἢ ἅγὸ τεοογάθα οὐ [}18 οσοδϑίοη ΟΥ̓ 81. 
Μδαῖῖδον, οἢ. χν. 12-14. 

10. Τηῖ5 γοῦβο 5 οπιϊἰοὰ ὈΥ ϑοπῖ ͵δῖὸ 
οὐϊζοτγβ, ἕο] οννίης 88 υὑϑι.84] οὴς τεςεηϑίοῃ : 
δυῖ τς ψογάβ ἂγὸ δηρδδῖς, δῃὰ στεϑῖ οὔ 
ξοοά δυιπουγ. 

17. ἱπῖο ἐδε δοι...1 866 ποῖθ Οἢ Ὑ67856 14. 
δὲ: ἀμειρίε. 81. Ρεῖοσγ, 48 υδιυδῖ, βρεδκῖτις 

ἴῃ ΠΕΣ πάη (οἴ. Μαζί. χυ. 15). 

18. 19. ἐαπροῖ τηνε δὲνε . . δεαγί. Οταπῖοὰ 
Υ 581. Μαίϊμεν ; Ὀυῖ, Ὑ ΒεῖΒοῦ ὀχργοϑϑοὰ ΟΣ 



4 Θεη.6. 

᾿ Βεαγῖ οὗ πλεη, ργοσθθά ὃν} πουρ ϊα, ὃ. 8. 21 
ἴαις. 15. 

ΣΟ. 

ν. 20---24. 

20 Απά ἢς 58.114, Τπαὲ τ ῆϊοἢ 
ςοπιετῆ ουξ οὗ ἴδε πιδη. τΠαὶ ἀςΠ] εἴ ἢ 
τῆς πιδη. 

21 “ον ἴτοῃα στη, ουὖξ οὗ τῆς 

Δάυ]τοτίε8, ἐουπὶςδίοη8. λυ γά 6 ΓΒ, 
22 Ἰδεῖῆϑβ, Τσονεζοιϑβηεββ, το Κεά- 

51. ΜΑΚΚ. ΥἹΙ]. 

688.) ἀεςεἶξ, ἰλβοϊ νἱοιι8η 658, Δη εν] ἐγς. 
ὈΪΔΒΡὨΘΙΏΥ, ργάς, ἔοο ἢ Π688 : 

23 [ΠΏ 686 αν] τἢϊπρβ σοπης ἔγτοπὶ 
νη. Δηά ἀςῆ]ε τῆς πηλη.᾿" ᾿ 

24 δ ΑΠπά ἔτοπι τβεηος ἢδ Ἄγοβϑ, ὁ Μαῖι. 5. 
ἃπὰ νγεηὶ ἱπίο τῆς Ῥογάειβ οἵ Ἴγγε 
δηὰ διάοη, δηά εηϊεγεά ἱπῖο δὴ ἤοιιβ6. 

Ὠοΐῖ, 6586 [18] ἰο ἴῃς 40}} ἱπϊεγρσείδιίοη. ὍΤΠς 
τορεπίοη, μουγενοσ, 18 οἰτδοίεγίϑες οὗ 81, 
Ματῖβ Οοθρεὶ. 

ῥωγρίηρ αἱ »ιοα.}1] ὍὌβμα σοηβίσγυοίίοη 
Ῥιγεβεηίβ δοῦια αἰ οι} 17. Οπὲε νὸν ἰ5, 
παῖ (πε ννογά σοπάσδγοα “ ρυγρίηρ " (Ποτα]γ, 
“ ΘΙἸοδππίπ κα," “πα κίηρ, ΟΥ̓ ἀδοϊδσίηνς 
υγα ἢ 8 ἃ ΤΕπΊΑΓΚ ἀρρεηάδεδ ὃΥ (δὲ 
νη ρο σι, δηὰ τοίοστίηρ ἴο ἴπ6 ἰηϊοηξίοη οὗ 
(6 ϑρεάκοῦ; ἰῇ π ἰσἢ οᾶ86 ἴῃ6 8εῆβ6 νου ϊὰ 
Ὀ6 [δῖ οὐ 1 οτγά, ὈΥ εἰνίηνς [15 σχρδηδέοη, 
ἀεοϊαγεαὰ (παῖ ἴοοὰ οὗ Δδὴγ κιηά---Ὀείηρς, οὗ 
ζΟΌΓΕΟ, γοςοϊνοα ἢ {Πα ΠΕ] η655---ἀο65 ποῖ 
ΤΆΔΚΕ ἃ πιδῇ τΟΔ]ΪῪ υπηοΐοαη. Αἀορίίηρ {Πὶ9 
νίονν, γὸ 58ῃΠου] 4 τεπάοσ ἴῃ6 ννογαβ δὲ “ῥφοῖε 
ἐδ ο᾽ἱοδιαδὶπ 4}1] πιοαίβ. ΤὨϊ8 ἱπίογργο 
καϊίοη, ἤγδὲ ἔουπὰ ἱῃ Οἢ οἵἷὰ ου ϑί, 
Μαῖίβεν, Ρ. 526 Α, ᾿οπιηηθηβ [156] ὮὉγ 115 
δΓΩΡ ΟἿ δηά δἰργῃ δἰρηϊβοδηςς: [1 σοΥτο- 
ΒΡΟΠΕΒ ὙΟΙῪ ΘΧΔΟΙΪΥ, ὈοΪ ἴῃ ὀχργεβϑίοη δηὰ 
τάπης, τ [δὸς ἃ βαυηρ ἰῃ Αςίβ χ. 
15, νμδὲ Οοὐ δαί οἰεαηβεοά, {δαὶ ο8]] 
του ποῖ οομηπιο." Τῆδ ΟὨΪΥ οδ͵εςοη οὗ 
νεῖρῆς 15, [δῖ δυοῖ 4 ϑἰδίοιηθης δηςςοἰραῖο5 
ἃ ἀεδοϊαγαοη τηδάθ ἰοηρ αἰζογιναγάβ; Ὀυΐ ἴο 
1.158. ἴἃ τδὺ Ὀ6 (αἴ ἴΠ6 ψογάβ8 ἀὁ 
ποῖ ἕοσγπι ραγί οἵ οἿἷγ 1 ογά 8 ἀΐβοουγβο, νυ 
ΔΙῸ ἃ τοβες!ου πιδάθ ΟΥ̓ ἴῃ Ὡδιτδῖοσ ; δηᾶ 
τπδὶ θυς ἢ 82η οὐδογνδίίοη ἡνουἹὰ ὃ6 οπο [δδὲὶ 
81, Ῥεῖ ψουἹὰ πδίυΓΑ Ὁ τῆλε θα ἢ6 
Ὑ725 που] οδίίηρ ἴη6 ἰοββοη. ὙΠΟΓΘ 18 ΠΟ τοδὶ 
Που Υ ἴῃ (δ νἱενν {παῖ ἴἰ 5 ἃ τεπλαγκ οὗ 
ἴῃς Ενδηρο ϑῖ, ΠΟΤῈ 14} βίηος {πῸ ποχίὶ 
γ6Γ56 δορῖη5 ἢ “ ἀπὰ Ηδ 8, ΟΣ “νυνυϑηΐ οὴ 
δΑυηρ." 5111 (ἢπ ξεηςεγα! ΠΥ οὗ σοτηπηεηίδίουβ 

τἰΖϑοῆε, Μεγετ, ΝῊ εἶβ8, ὅζς.) ςοπηεςῖ ἴ 1} 
νογὰ "ἀγδυςῃῖ;" [86 ΠΠΘΔΠΙΉΡ, 85 ἴδεν πο], 

θείης [πΔι1 ἴῃς “ἀγαυρῆῖ,) ΟΥ̓ 56 ΎΝΟΓ, οΔΙτὶ65 οἱ 
411 ἱπὴρυγί(ἰεβ: [με ἔοοά, νυ ϑῖοβ 18 δ5βἰπη)ὶ- 
Ἰλϊοά, 15 ξοοά, τειηδίηβ ἴῃ [86 5γϑίετῃ : μδὶ 
Ὦς ἢ ἀοεβ ποΐῖ Ὀοηθῆξϊς δπά βρεῖς ἀθῆ]ς 15 
οΑιτίοὰ ἅνᾶῦ. Τῆς Τοηβίγυςοη, ΒονΈυεσ, 
Ὑ{ιοδ ταυδὶ 6 δἀορίοα ἴο Ὀχηρ ουΐ [ἢ 15 
ΘΕΏ56ε 5 ἰηἰτίςαϊς δηά υἢ 18], ἐβρ6- 
οἶδ! 1 ἴπε ἰσυε τεδαϊηρς Ὁς, 45 8 ΠΟῪ ρεῆθ- 
ΤΑΪΥ δάπιτῖοά, καθαρίζων. Οἡ ἔπε νψδοϊς, 
(δε τηϊογργεϊδίοη ἤσχβι ἢ βοᾷ 15 ἀεδοϊἀοα]γ 

ἰΉ. 1 15 ψεἰϊ] ἀείδηἀεὰ ὃὉγ Εἰοϊά 
1ῃ 15 Ὡοΐῖα ΟἹ [6 ραβϑθαβὲ οὗ Οδιγγβοβίομη 
υοἰεὰ ἀδογτε: ἰξ 8 δοοερίθα 4150 ΕΥ̓ Ὦτ. 
ἡ με υθρεε ἃηά οἴδεῦ ΕΠ, 15} ογς5. (πὲ 
τθδηΐηρ 8 ΤΕσορτβοα 48 ποδὶ 84 {15ἔλοίοὐγ ὉΥ 
Βδυγ. Η δηὰ Κυδιίίη, Ρ. 126. 

ἀϊβετίηρ, ἴῃ βϑοπὶε ἱπιροτίδηϊ γεβρεοῖβ 
ῬΤΟΥΟυΒΙΥ τεςογάδα, 15 ἴπυ.8 ἀΙ5ΕΏΓΕΥ τηδτκ 
Αἴοσ (Π6 ἀϊδουπείοη ἀὔονο τγοϊδίθά, ουῦν [μογὰ 
ποῖ ΟἿΪΥ Ἰεῆ (ΠῸ ἀϊδίγίςῖ, δυΐ ἔος [ἢ βγεῖ 
Ἐπ|6 οηἰετεά ἃ ἰογείρῃ δηά ἢεδί θη σΟΙ ΠΥ. 
ΎΠΟΤΕ ΤΑΥ͂, ἱμεγοΐογε, Ὀ6 βιισρεβδίοα ἃ σοῖου- 

41. ἔογ' 7γορε «υἱἐδίπ. Ἐορεαϊοά ἴΏ νοσβα 
23, οι οὰ ἰῃ ὑοίι ῥἷδοθβ Ὁγ 8ι. Μαῖ- 
ἴδον. Το δηυτηοσγδίίοη οὗὨ ον1]5 ἰη (πὶδ δηὰ 
186 ΤΟ] ον πε νεῦϑε ἰ8 τόσα σομηρὶεῖς τΠδΔὴ ἰη 
8ι. Μαίζδεν, δυΐ [86 οἰδεβρὶβοαίίοῃ 15 ποῖ δὸ 
ΟὈνϊουδὶ οογγοςῖ. 8:1, Μαῖϊϊβενν ξο ον [Π6 
Βεοδίοξυσ, τομὴ ἐν] [που ἢ 5 ρσοςθοάϊης ἴο 
τηυγάετ, [θη ἴο “ΠΡ ΕΤΙΣ τεῦ ἴο [δεῖ͵ ἴπδπ 
ἴο 2196 νυν ἱῖπ688, οοποϊυαὶ ξ νπ1 Ὀ]Δδρ μείων, 
[6 στεδί δίῃ δραίϊπαεὶ ἰῃς ϑρίγιὶ οὔ σοὰ: ἴῃ 
411, ἢ6 ὈΓΕΒΘΏ5 5χ ἔοστῃδ οἵ ον]. 8:1. Ματκ 
.ι45 (ἰγίοοη, ἰἱῃ τυ μίοδ ἴΠ6 ῥσϊηςρὶς οΥὗἉὨ ογάογ 
185 βδοπλεναὶ οὔβουγο. [ἔ νὰ ἴς τδς 
οΥΪ] τπους 5, [6 ζεΏΘΓΔ] βουγος οἵ 6Υ]}, ἔγοϊῃ 
{πεῖγ ουινναγά τηδηϊδεϊδίίοηβ, τγὸ ἤηάὰ εἰχ 
δεῖ5 οὗἉ δἰηβ 'π πε ρίυγαὶ (ἰπο]υάίηρ ἴῃ ἴπῈ 
Οτοοκ ἴΠ6 ἤγοῖ ἴνο ἰῇ ὑογβα 22), δὶχ ἰῃ ἴδ 6 
δἰησυϊλῦ: οὗ ἴμε8ὲ [16 ΓΌΥΠΊΟΥ ϑεῖ τγοϊδίοβ ἴΌ 
ἃςῖ5, ἴῃς ἰδοῦ ἴο 4015 ΟΥὁ ῥγϊποίρὶοβ: δυῖ 
6 αἰδιϊπο πη ἰ8 ἢοῖΐ ΘΑΒΙΪΥ ργουθὰ. Τὰς 
ΕἸϊπιαχ ἰ5 “ΤΟ 50 Π 655 : 411 ον] συἸπηϊηδίοβ ἴῃ 
ἃ ἰοίΐΔ] δοἶρϑε οὗ τηογδὶ δηὰ ἱπιοϊξοςίι δὶ Ἰρ δὶ 
(ςἔ 5. χῖν. 1; Άσπι. Ϊ. 21, 28, 31). 

14-,.0ϑ. ΤῊΗΕ ἸΟΌΆΝΕΥ ΤΗΆΟΟΘΗ ΡΗΘ ΝΙΟΙΑ. 

24. “πώῶ4 ὕγονε ἐδεπο δὲ αγοσε, αν φυεηϊ.} 
Οτ ψοπῖ να. Τῆο Βορπηϊης οὔδ ἸΟυΓΏΟΥ, 

Δῃ 

ΘΩ06 ἴο ἴδε ἀΐβοουγδβο ἴῃ νυ ἢ] ἢ σΟΓΕΠΊΟΗΪΔ] υἢ» 
οἰεδῆηθβ5 μαά Ὀδδη 5εῖ οἡ ἃ ηὸν ἵοοίίηρ, 
ΟἸΔΠγ οοηδιἀοτίης ἴῃ σοηποςίίοη οὗ ἔε ἐμὴ] 
ἀεςεϊαγαξίοη οὗ ἴθ ἴσια ῥγίποὶρὶς ἢ τῆς τὸς 
οεριίοη οὗ πε μεδίμοῃ ἰη Αςίβ χ. 15, 28: δηά 
[86 Ῥγοσθθάϊηρβ ἰη ῬῃσηΙςία ἃγὸ ὑπαηυεδίοῃς- 
ΔΌΪΥ ργορδσζδίοσυ ἰο {μαὶ χγεδῖ οὐἱδὶβ  δυΐ 
[86 ἱπηπλεάϊαῖε οὐ͵οςϊ οὗ [ΠπῸ ἸΟΙΓΏΘΥ, 48 ἴβθη 
πὑηδογδιοοά ΟΥ̓ [86 ἀϊδοῖρ᾽]65, ψουϊὰ δεόσῃ ἴο 
δᾶνο Ὀδοη νι άγανναὶ ἔοι {πῸ ἰυταυυουβ 
οχοϊεπιοπὶ ἰη ΟΔ|1166. Ῥσίνδου 8 ἀννεὶϊξ οἡ 
ὮὈγ 5.. Μασγκ, ἴῃ τῆς ἰδϑὲ οἴδυδο οὐἁἉ 1815 νοσϑο, 
48 ἃ Βρεςίαὶ πιοίϊνε : ἰἃ Β6 6 π|8, Πουυούοσ, ονὶ- 
ἀδηῖτηδῖ [86 ΤΣ ΠΟΥ ̓ Ἰηϑἰσιςοη οὗ. Τοῖνα 
ὙΓ43 ΤΩΔΙΏΪΥ σοηίεπηρ δορά. 

ἐδὲ δογάεγ..1 [ἴ ἷ5 οὐἱάθης ΠῸπι [Π 5 ρ89- 
δᾶδε, ςοπηιραγοὰ τ] ἢ σοῦβο 27, ἰμαὶ οὐγ 1 ,ογὰ 
δεζυδ!ν ρδϑϑοὰ [πγουρσὰ ῬΒοηϊςίΔ. 
απ δἰάοη.) "ΓὨΪ5 15 ογαϊτοὰ ΌΥ͂ δοπε Μ88, 
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ιν, 
σον ζο. 

διὰ ψνουϊά ἤᾶνε πὸ πιᾶπ Κηον ἰζ: 
Ὀυῖ πε σουϊά ποῖ δε δ!α, 

ἃς Εοτ ἃ εἰγίασίε σχουλδῃ, ννῆοβε 
οὐηρ ἀδιιρῃίεγ μδὰ δὴ υὑποίεδη βρὶ Πῖ, 
ελγὰ οὗ πίη, δληὰ Ἵλις δπὰ ἔεὶϊ δὲ ἢ 18 

ίοεῖ : 
)6 ΤῊς νοπιδὴ νγ»λδ ἃ 'Οιςεεκ, ἃ 

ϑΥγορδεηϊοίδη ΕΥ̓͂ πδιίοη ; δηά 8ῆς ὃδε- 
ϑουρμῖ πὶ ἴδε δε ψγου]ά ολδὲ ἔοστῃ 
τὰς ἀεν!] οὐὖἵἱ οὗ Ποῖ ἀδυρβτεγ, 

27 Βυῖ Ϊεβι8 βαιά υπίο δεῖ, [,εἰ 
(6 οἈΠάγεη ἤγϑὲ θὲ ΑἸΪεὰ : ἔογ τ ἰ8 

Δ ΠΙΔΥ ῬΟΒΔΕΙΟΪΥ δᾶνε ὈδΘΏ ἱπϑεγίοὰ [ΤῸΠπ 
δι. Μείζδεν ; δυῖ ἱξ ἰ5 δίΓΟΙΡΙΥ δυρροτῖεα, 

ἀπά ἐπέογεα ἱπίο απ δοισε.} ὙΤῊ]5 τηλγκ5 δη 
δηϊίγε οὔδησε. [ἢ Ῥαϊεβης νγὲ αἰνγαγβ τεδὰ 
οἵ Ηἰ8 δά ἀγοϑϑὶηρ [ἢ6 Ῥεορὶε; πούὸ Ης εηίεῦβ 
Δ ἢουδο, οΥὐἱἀεπΕἶγ Ὀεσδυδε ἱξ νγᾶ8 ποῖ ἴπεη 
Ηΐ5 ἱπιεπὕοῃ ἴο ἴδθδοῖ οὐ ἴο νου τηΐγϑς ο 8. 
8.6. ὙΝΊΟΒεΙπδυβ, ’ Αςδά. γον. Ν. Τ᾽ νοὶἱ. ἰ. 
Ὁ. 254. 

δὲ εομίδ ποῖ δὲ δά. ἨΪ5 ἕλτας δδά δἰγοδα ῦ 
βΌτελά τὨγουξὰ ἴδ 6 ἀἰδίσιςϊ, δες οἷ. 1ἰϊ, 8. 

4δ. δεαγ ο΄ δέν, απδ σαν". Τὴθ πολ 
βολγά οὗ Ηἰπι, ᾿δουξῖ, ἃ5 δὲ Μαεζῖδον ἐχ- 

Υ εἰλῖεβ δηὰ 45 81. Μαγὶκ ἱπιρίϊεα, 8116 
ἱγοά 4 δοπὶς αἀἰδίδπος ψἱτίη ἴμς ΤὙτίδη ἀ15» 
(τἱοῖ, δηὰ 5:6 οῶπης ἱπητηθάϊαίοἷν (εἰταὶρ δ᾽» 
ΨΑΥ ἰ5 δά ἀοὰ ἴῃ (Π6 οἰάεϑὲ Μ55) ἱηΐο {Π6 
Βουβϑδεὲ ἩΠΟῸΙῸ ΟΟΥ ᾿μοτὰ νγδᾶβ δὲ [μϊ8 {{π|6. 
ΤὨΏϊ6 ἰ5 ποῖ ηοἰἱοοὰ Ὁγ 8ι. Μαξίδενν, τῆοβο 
δοοουηΐ πχίγῃϊ ἱμιρὶῪ 8.6 [ο]οννοά οὐγ 
[,οεὰ ἴῃ τς ρυδ]ὶο τοδὰ ; Ὀυϊ τ8ε ἀϊογοησς 
ἴῃ ἀείλιβ ἰ8 ΟὨΪΥ ἀρρασεηῖζ. (Οοπιραγίης τὰς 
ἴπτο εοἰδίδημσπίβ, τὸ ΠΛΔῪ ἰηΐεσ (μδῖ τς ἐΪ9- 
εἰρίε5, βοοίης. ἴΐε νουδῃ δηίζοσ (δ6 ἤοιθα, 
Τοϊοννεά μοῦ (81. Μδιίίδον, τοῦϑε 23, δΆγ5, 
“ΒΟΥ οᾶπιε ἴο Ηΐηι, δηά ἰοἰά Ηἰἴπι (παῖ 
ἃρ ἴο [δαὶ εἰπὶς 586 δὰ ὈδοΏ οἵγίης ἀἴεγ 

46. « Οτεεξ) Τῇε πνογὰ “Οτεεῖ " ΒοΊο, 
88 ἴῃ ἴπ6 Αςΐβ οὗ ἴ6 ΑΡροβίϊεβ. δηά ἰῃ δδτ 
Ογοίδη ττϊζοῦβ, 15 ἐαυϊναϊοηϊ ἴο “' Ββοδίδοη. 

ἀβ ἴο [86 “Οδηδδαηπι δα 
ποεηδῃ᾿ οὗ δι. Μαιίδεν,. 

47. Ζεἰ ἰδὲ εὐδέ γεν ἤγ:1 δὲ δε. ΤῊ 9 

ΣΉ πε, Δ ὙΞτοῖς 6 ὝΑΥ ἴοσ ΘΓ βϑυγϊη 
γι ἐπο ῤμωΣ ̓ ΟἿΣ προ ΗΝ ἱιρηῦοη μα 

υοδιοποά, δυὲ ὀχρίδίη 
(86 σδῖο Ηἰδ θα Ῥτοάυ δὰ 
ποῖ Ης Τεγίδίηγ ἔογεβανν δηὰ υἱ] ἴε 
εἰϊοϊοὰ λὴ ἐχργοβαίοῃ οὗ δίγσγοης ὩΠἢ δηὰ ἄθερ 
Βυμα ΠΥ, ὅπ απενγεὰ ἴπῈ ρονγεσ οὗ ργάγεῦ, 
ἴθυς αἰνίην [Π6 ἰδεῖ ρ᾽θδ ἃ ἰθββϑοῦ, δυς 88 
80 ἀϊγεοὶ δοὐπιοπίοη τνουϊὰ πανα εοηογοδὰ 

μϑάρν δὲ ἐρδί.}1] ὍΤνο 

5.1. ΜΑΚΚΑ,ΥΙΙ. ἰν. 25---ῶι. 

ποῖ τηεςΐ ἴο ἴ2Κ6 τδς οὨ ἀγεπ᾿ 8 δγεδά, 
δηὰ ἴο οδδῖ 2} υπίο ἴδ6 ἀορβ. 

28 Απά 58ςε δηϑιγεζεα δηά δὰ υπΐο 
Νἶπι, Ὗ ς5, Γωοτὰ : γεῖ ἴπε ἀορβ ὑπάος 
τῆς τΔ0]ς ει οὗ τλ6 ολ] ἀγεη᾽ 5 σγ8. 

29 Απά ἢε 8.4 υπῖο Ἴ Εογ τῃῖ8 
δλγίπρ,, ρῸ ΤΥ ΨΑΥ ; (δε ἄδν}} ἰ8 ροῆς 
τ ̓  ἐιαντοαι τὐὰ 

20 Απά νῇεη 8Πς6 νγβ σοπλε ἴο ἢεσ 
Ποιιβε, δῆς ἰουπὰ τῇς ἀεν] σοης ουῖ, 
ΔηἋἃ δεῖ ἀδυρηζεγ ἰδ ἀ ὑροῦ τὰς θεά. 

21 4 Απὰ δραίῃ, ἀεραγίίηρ ἔτοιι 

δἰσαϊς τουςμοβ: ἄοςς, ᾿ἰτογα γ, [π|ὶῈ ἄοχα, 
“ὙΠ 6Ιρ6᾽ (νυϊγαῖε, οδῖο}}1), ἴῃ δ!  Πο 58 ἴο 
“ομ]άγοη;" δηὰ “ υπάογ ἴΠ 6 ἴδ 6," οοηϊγαδῖοά 
νὰ τὰς ΟΠ] ἀγθη᾿ Β ροδιζίοη. 

ἐδε εὐίάγεπ.. 81. Μεῖζον 825 “ {δμεὶγ 
τΤηλϑίογβ᾽ "Ὁ Ὧ0 ΓΟΔ] ἀἰϑογορᾶηοΥ, δυΐῖ ἃ ἀϊετεης 
δλάθ οὗ πιοδηίΐηρ. ὙνΒαὶ 81. Μασγκ, οὐ 8ῖ. 
Ῥεῖοεσ, ἔεὶε 11} νᾶβ ἴπς ἰεδάογηοθα οὗ 
Ογίβι ἴο Η15 ονῇ, δπὰ {μοῖρ οοἰάπεβα ἴο 
(Βοδϑὲ δι}}} υπι που, 

29. ἔον ἐδ, “αγίπρ, 47 Τα 18 οὔς οὗ 
[86 ὙΟΙΥ͂ ἔενν ἰπδίδηςεϑ ἰῇ Ὑγἢ]οἢ οὔτ ἴ,οτὰ 8 
οὐδ ΓΟΔ]ΪῪ Οἰγ ἴῃ τ ἴσο δοοουμῖα, [ὲ 
56 εὐἱάοπὶ ἰδὲ οδοῦ Ενδηχεῖϊδὶ χίνεβ ραγί 
ΟἿΪ οὗ Η!8 λπϑνοῦ; Ὀυῖ ἰξ ἰ8 ῃοΐ ΘΑΒΥ ἴο 
τοοοηοῖϊα ποτὰ δὐβόῤροθ 81. Μαδιμενν ϑεοῖηϑ8 
ἴο δάδογε τηογὸ οἰοϑεῖγ ἴο [6 ογίρίηλὶ] Αρο- 
δῖοἱ!ς ἰγδάϊίοη; ψ 81} 81. Μαγκ ἀρροᾶσβ ἴο 
δανο γεδίοα οὐ ἴδε δοοουπίὶ οὗ δῖ. Ῥείοσ, 
δηχίουδίο ἀγὰν οὐυἱ ἴ6 εεςῖ οὔ 6 ννοπιδη 8 
ἐχροβίυϊδίίοη, δηά ἴο 5ἴδίθ ὀχδοῖ ψϑδῖ οὐΓ 
Ιοτὰ ρῥσχοπιιϑδοά Νοῖμοῦ Ἐνδηρε δὲ οουὰ 
ἢδνο δδά ἴδιο πλγγδαίίνο οὔτῆς οἴου Ὀείοσε Ὠἷπὶ : 
ἴῃ (δὲ ο886 ἐς οζηϊβϑίοπβ δηὰ αἰϑοσγορδης!ο 8 
ψοῦ]Ἱά θ6 υπδοοουηίδοϊο δυϊ [6 τντογάς, οὔα 
ΥΕΙῪ Ῥοου Αγ (ψιχίων), νοι {ΠΟΥ Βᾶνὸ ἴῃ 
ςοπηήοη, ἱπάϊ!ολῖα ἃ ΘΟΙΏΠΊΟΙ ΒΟΙΓΟΕ. 

80. Τῆς Ενδηρο δῖ, ἢ ἢἷα υδιιδὶ {ττὸ- 
᾿ἴπεββ οὗ βυιῃραῖθυ, [ΟΠ ον ἴΠ6 ττοθδῃ ἴῸ 
ΒΟΙ δουβο, δηάὰ γα] 265 ΠΟΡ ἴδε ϊρ8 ἩΠΘΏ 
886 ἰουηά δεῖ 6ὲ1ἃ Ῥχοβίσαϊο (τὸ παιδίον 
βεβλημένον), Ὀυΐ ᾳυΐϊεῖ, ΟὨ ΠΟΙ οουςδ, δηὰ 
ἴδυβ Χηοεν αἵ οὔος ἰδαῖ ἴδε εν] ἐπίην δδὰ 
ἀεραγίοά. 

ὙΤὮΒ πδισγαῖϊνα σλικα ἃ ὕγοδλῖ οσὶϑὶα ἴῃ 
(δε ἰταϊηϊης οἵ ἴδε ἀϊϑεῖρ]ε5. [{ νγᾶβ [86 ἤγϑὶ 
εοἰθᾶσ ἱπάϊοδὕοη οὗ ἴδε ᾿ς νος [ΠΟΥ πεγα 
(δειηϑεῖνεβ ἴο ἰοϊϊονν ἵἱπ ἀσδδιησς ψ ἢ ἰδς 
Βολίμεοη, δηὰ [ἃ ἐογοβδβδάονεὰ (πὸ αἀἰβογοηξ 
Ἑοδιαγδοίογιϑες οὗ ἰολάϊηρ ραγίθβ ἴῃ ἴμ6 φασὶ 
Οδυγοβ. 

141-317. ΤῊΝ ΒΈΤΟΕΝ ΓΒΟΜ ΡΗΘΝΊΟΙΑ, ΑΝῸ 
ΤΗΕ ἨΈΑΛΙΙ͂ΝΟ ΟΝ ΤΗΕ ἽΝ ΑΥ. 

81. “κά ἀγαΐε.. Φ ἅγγε σπε δἰάσπ.) Οὐ, 
πὰ δβαΐο, Βα υΐπᾷ ζ0π90 οσίδ σοι ἐδ 9 



ν. 32--.ς.] 

ἴῃε οολβῖβ οὗ Ἴ γτε δηά δίάοῃ, ἢε σδτης. 
πο (ἴῃς 8εΔ οἵ Οα]ϊες, τὰγουρ τὰς 
αὐϊάϑι οὗἉ τῆς οολϑί5 οἵ [ϑεςδροὶ 8. 

22 Απὰά δὲν Ὀππρ ὑπο ἢΐπι οης 
(δῖ νγῶβ8 ἀεδῇ, μά ἢδά δὴ ἱπιρεάϊπηεηΐ 
ἷῃ Βἰ8 δρεες ; δηά τῇογ θεβεες ἢ} Βἰ πὶ 
ἴο ρυῖ δ΄ϊ]5 Βαηὰ ὑὕροῦ Ὠίτη. 

51. ΜΑΞΚΚ. ΓἹ]ΙΙ. 

23 Αμπὰ ἢςε ἴοοξκ Βίπι λϑ: ες ἔγουῃ τῃς 
ταυττυάς, Δηἀ ρυς Ὠἷ8 ἤηρεῖβ ἰηῖο ἢ 8 
ελγβ, Δηἀἢς βριῖ,4η4 τους ἢ θά ἢ τοηριις; 

Αμπά ἰοοϊπηρ υρ ἴο Βεᾶνεη, ἢς 
βἰρπεά, ληὰ 8 υμῖο ἢΐηι, ΕΡΠρΒαῖδα, 
τῆδὶ 8, Βε ορεηςεά, 

45 Απὰ 58:ΓΔ  ΓΥΤΑΥ ἢ 18 6218 ἡγεΓα 

ὍὉ ἰεᾶσῃ (Πλι Η- τηδάς ἃ οοῃί οταῦϊε εἰγουϊξ 
ουϊϑ:ἀε οὗ ῬαϊοΞκίίης, {Π6 ΟὨΪΥ ἰπϑίδπος οὗ δυσὶ 
ἃ σουθα; ἱπρ' Ἰγουξα ἴῃς οἷά ςαρίί] οὗ 
βολίμβεη Ῥῃοηίϊςιϊδ, δπὰ ἱπεῆος Ϊγ ὉγῪ 
ἴῃς στεοδῖ γοδά δοσοβϑα 1 ἴηι δηὰ Απι δ η0}5 
ἴο Ἰλασπιδϑοοὺβ (τεςκοηεαὰ ΌὈΥ ῬΉΩΥ ἀπιοης ἴῃς 
εἰῦεβ οὗ ἴῃς εοδροῖ 5), βοῶσα ἴο (αβατοδ 
ῬΗΠΙρρὶ δηά ἴο {πε εαβίεστι οοδϑί οἵ ἴμε 86 
οὗ Ολ1166. τ ὶβ ὀχρδηδίοη τηθεῖβ τΠ6 οὗὔ- 
ἡεςου οὗ τ. ϑεσίνθηοσ, " πιγοά. Ρ. 473. 

εεαροίμ. ΤῊ Ϊ58 15 ηοΐῖ, ῬγΌΡροΥ ἴπηρ, 
8 τ ΟΝ ἃ πᾶς αίνθη δὲ ὧ Υ ἴο ἴς 
[οἰτιοσίες οὗ ἴδῃ γντοδί οἰ 65, οὗ 1 οἢ 1155, 
ἀἰεγηρ ἴῃ ϑοιὴς Ροϊπίβ, ἅσὸ ρίνεῃ ὉΥ̓͂ [0- 
βδορῆυβ (ὙΠ. ἰχν. γ4; Β. [. 2, ΧΥΪ, 1; 1, ἰχ. 
4); ἈΥ̓͂ Ρ] Ωγ (Η. Ν. ν. 16); ὉΥ͂ ῬιίοΙΘΠΙΥ 
(ν. 16); δἀπά ἴπ ἴδε Ταϊπιυά (Π επιδὶ, ἴοϊ. 22, 
21, 866 Σἰρυοοῦ). ΤῊς ῥγίμοραὶ οἰ165 το σὸ 
Βᾶγηᾶϑοιβ, Οδάδσγα, Ηἱρρο, Ῥεῖϊα, διὰ ὅ.γ- 
180 Ρ0115, οΥ Βεῖϑῆθδη. 86:6 ηοῖθ οὐ Μαίϊ. 
ἵν. 3ς. “ΤΠ! σγεαῖ ἰουγηεγ [γουγῇ Οτεεκϑ, 
Οδυδδηϊΐος, ϑυτίδηβ, δαηὰ Ασαδίδηβ, οὗἤἨ (ἂἢς 
Οεπ 165, ργεραγοὰ [Π6 ΨΑΥ͂ ον ἴδε Αροϑίῖεϑβ, 
ϑρεοίδ!γ Ὠΐπὶ οὗ [6 Οεη}}}65.} ΨΟΙΚιηδγ. 

84. “54 δὲν ὀγίηφ ὠπίο δύῃ] ΤΆ ἱπὶ- 
Ρὶϊοβ ταὶ Ηδ νυᾶϑβ, ἃ ἔμπης δὲ ᾿6αϑί, 5ἰδ- 
Ὠοηοὰ ποᾶσ (ἰς 964 οἵ Οδίῖεο. Τὺ ϑί. 
Μαίῖπεον (χνυ. 29) ἀδβδοσίρεβ Η πὶ ἃ5 ϑεδίε, οσ 
ὈΚΙΩΡ ὕΡ ἃ τΕΙΏΡΟΔΙΎ ΟὮ “186 τηουῃ» 
ἰαΐπ," ὁ. 6. οῃ ἃ με φῃῖϊ, ἃς οοπίγασιεὰ ψνἹ} τὰς 
Ρἰαίῃ, ϑ8ὲεε ἴοο οἢ. Υἱῖ!. Σ. 

δαδ απ Ὡηῤεάδιο.] ΤῊς Οτεοὶκ ποσὰ 
ἐπ ρ] 165 ἰδὲ ἴθ πλλη οουϊὰ 8ΟΏΣΟΟΪ δρεᾶκ. 
δυοὶ ἃ οοη ἰοῦ 18 Δη ΟΓΑΪΠΑΥῪ σου οὗ ἰοῦ ς- 
οοὐϊηυςος ἀεαῆηοβδ; δηὰ ἢ ΤῊΔῪ δὲ ἱἰηξεττοά, 
Ὡοῖ {πὶ 6 ψῶβρ ἀοαῇ ἤομι, ἢ15 δἰδ, ἴῺ 
ΜΏ1ΟΣ οα8εὲ τῆς σετηοναὶ οὗ ἀεδῆμεια νουϊὰ 
ΒΟΔΓΟΕΙΥ͂ δῶν θοοη ἔο]ονεά ὈΥ͂ Βυεηΐ υἱζετ- 
8ηος, ὃδυῖ [δὲ Βελγίηρ μδὰ Ὀδδη τοίδ]ν ἰοσῖ, 85 
8 δα ΠΥ (ΠῸ ολ86 ΔῸΣ δουΐς αἴίδοκς οὗ 
ἔδυνε, δηά τῃδλὲῖ ὑνῆθη ἴἴ ννᾶ8 τοβίογοά ἴἢ6 τηδῃ 
γγ7835 ἙὨΔὈΪε ἃ ἴο 5ρθᾶῖκ σοστεςῖγ (ςἔ, νεῦϑε 35). 
Ν.Β.--Ν εἰβ8 ἰ5 ηοῖ Ὀογὴς ουξ ΌΥ υϑᾶρὲ ἴῃ 
τοη ογηξ μογιλάλος 5ροοςἢ]ς55, που 5ϊδηά- 
ἵν [Ππ6 τεηάοτίης οὗ [541]. χχχυ. 6 ὈῪ τ[ς ΕΧΧ- 
δεὲ ΟΥπητΩ, 1.6χ. Ν, Τ. 8. τυ. μογγιλάλος ἀπά 
μογιλάλος. 

1ο δι δὲ! δαηδ ρον δὲν.) Ὅδας ἀϊοιϊλεηκ, 

κε Νδδηιδη, ἴ6 πιοάς οὗ εὐτο, Ὀυ1 νὴ 
τοίετοηςε ἴο οὖν 1 ογά δ υβυδὶ δλοϊίοη, Τδο 
Ἄοἤδηρε οὗ πιεϊβοὰ 15 σεσράγκδοὶς, δηά ἀουδί- 
1655 δι ηϊβοδηῖ. 

838. απὦΔ δὲ ἰοοῖ ῥδὲ»ε αἰἷάε ὕγονε ἐδὲ νηῶν 
2μά4.}ὺ Νοῖς (δες οοἰπολάεηςο. δῖ, Μασγκ 
δὰ ποῖ ῥγουϊουϑὶυ οὗ {δε τιυϊπυάς 
τηεηιοποὰ Ὁγ 8. υἰρουντῶν τώ τω ΒΘῈ Βς 
Βοῦσες Ποῖ ργοβοησα ἴῃς , ἴῃ - 
ἐῆσε εὐβιρο 1, οτὰ δ ρος νυ]. πρίρηί λοι 
δρατῖ : [ἢ ΟσἸΣΕ τῦδδ ἴο Ὀ6 ψτουρῆ ἴῃ ἑ 
(ς εἰρηϊδοληὶ δςοῖ5 θεΐης μέλ; Ἀὴ ἴοτ 
(δε ἀελῖ τρδῃ, ἴον Ηἰβ οὐσῃ ἀϊϑοιρὶοβ. 
ΤΗυ5 Ης ρυὶΐ ([ϊετ4}}γ, Εἰγυϑῖ, ἔβαλεν) Η 8 
δηροβ ἱπίο [Π6 Θῶγ5, ὈγΟΌΔΟΪ ἴο τρδκε [86 
ἀθαῦ πᾶῃ ἄντε ἰδὲ ἃ ὑσοοσβϑ οὗ μοδης 
νν83 Ἰηϊοησδεά. 

ἀπά δε “Ὁ. ϑοῖιε ἀββιπὶς [μὲ ουν [.οεά 
ἰοιομβοὰ 815 οὐ δηροῖα τ Π 5λῖῖνα, 89 ἃ 
τηραϊοϊμαὶ ργοόοοϑβ, ποῖ ἴπ ἰΐβεῖ εἰποδείου, 
δυῖϊ πιδάς 50 ΟΥ Ὠινπε ΘΉΈΤΕΥ (ἿΝ εἰ86). 
ΤΗ5 15 ἀουδίπι), ᾿μβουχὰ ἰδ ΠΙΑΥ 5εεῖ ἴὸ 
ϑοῖηθ εχίεπὶ ο δὲ δυρροιίεὰ ΒΥ͂ Ϊοβη ἰχ, 
6.Ἕ. ὝΒδε ϑβριἶπρ ΤΑΥ͂ ΡῬοΟδϑΌ]Υ ἀεδηοῖς δῃ 
δεῖ οὗ ὀχογοίϑῃ : 80 ἰξ ποιϊάὰ 53εεῖ ἴο διᾶνὸ 
θεοῦ υπδετείροί ὉΥῚ ἴδε [1«τὔπ Οδυτγοῖ, ἰ 
ὙΓ1οἢ τς οὐποϊαϊίην ῥγίεσί ἰουςῃοβ 106 208» 
1115 διυὰ οδβ οὗ ἴμοθε Ὑᾶᾷο ἃγὸ ἰο ὕε δδρ- 
Ζοά στ πιοϊδξίυγε όσα 5 του. ὍΤΠϊ5 
το ἰ5 δηςἰεηῖ, δηὰ ἰξ 15. Σειηδλυκδῦ]6 845 δείης 
οὐϑογνθα οἱ  ὈΥ͂ [δἰ Οἤυγοῦ ἴοσ δὶς 8ῖ. 
Ματκ 1 Εἶγ στοῖθ. Ασοδθίσθορ Ὑτεηςδ, 
Βουγουοσ, χίνοβ ἴΠ6 θ6βί ὀχρίδηδίίϊοῃ : “ Ὁ γβὲ 
ΌΥ ἴδεβε β'ψηβ πουϊὰ ἀννακοη δ͵5 ἕϑϊ, δπὰ 
5.1 ὉΡ ἴῃ ἷπὶ ἴἢ6 ᾿νε οχρεοϊδθοη οὗ ἃ 
Ὀϊοδείηρ " (΄ Νοῖεβ οῃ ἴδ Μίγδοϊες, Ρ. 349). 

84. “4“πΔ4 ἰρολίηρ μρ ’ο ὀεα εν.) Τυδ τὸ- 
ἐεττίης ἴῃς Πελ)ηρ ρονεῦ ἴο Η 5 Βδῖδμοσ (εξ 
Μαῖί. χὶν. το; [οἷνὴ χὶ. 41, 42). 

δὲ “ἰσῥεά) ΟΥ “ ὐλρυβοοῖ ὙΕΙ͂Σ 4190 
ΠΟΙΏΡΑΓΟ Ϊοδη χί. 35, 38, ΠΟΤΕ ΒΆΤΩΟ 
υλαῦν ων} ἰοῦ ἐρᾶν Ἐχιἃ αἷγῆϊ οἵ Ὠυπηλη 
εὐ πε Ἐξ; 8 ἐχργεββο, ἱβουσῃ ὉΥ 4 αἀἰβδοσγεηῖ 
ψοσα. 

Ἐρδρῥαϊδα. 8ῖ. Ματκ (δυ ἀραίη (9ες οἷ. ν. 
14) Ὀιγέβογνοβ [πε οσ ίπαὶ ποσγὰ οἵ Ὁ μσ, 
1 ἀρρ]εβ ἴο [{π 6δἵ---οῖ, 48 ϑοδ Ἵχρίδίη, ἴο 
6 τοῆσιιο. δες [ἢ παόχί υοῦϑό. 

ὩΣ εὐθὴς βοθὲ ΤΕε ἼΒΗΚΟΙΑΙΕ ἡξριαδρία 
γΣ οὗ ατίὶ δρεεςδ. Ὑ 

μὐρᾶ᾿ βρῆ “ φἰσίης," ᾿εγα γ, “βουάν ΔῺΥ κὶπὰ 
οὗ ἱπιροάϊπηχεηῖ ΤΏΔΥ 6 ε ἐὐϑθος εεῖ ἴω ἰμἰς 
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ς Μαῖϊ. 1:5. Ϊ Ν) 
32. 

ορεποά, ἀπά τῆς κἰπηρ οὗ ἢἷ8 τοηριια 
νγλ8 ἰοοβϑά, δηά ἢς βραΐζς ρίδίη. 
26 Απά ἢε οδαγροά τπεπὶ τ δὲ {Π6Ὺ 
8ῆοι ἃ τε] πο τπρδη : δῖ ἴῃς πλογα Π6 
οδαγροά τδηλ, 80 πλυςῇ ἴδ πιοῖα ἃ 
δτεαῖ ἀ68] {ΠΕ ρυ ] ἰ5ῃ6ά ἐξ; 

27 Απά νχεῖα δεγοπά πηθᾶβυγε 49- 
τοηϊϑῃθά, βαγίηρ, Εἰς μαῖ ἀοπἜς 4]] 
τιϊπρβ γγε]] : ἢς πηδίςειἢ θοῖἢ ἴῃς ἀελῇ 
ἴο Πελγ, δῃά τΠς ἀινπιῦ ἴο βρεᾶῖ. 

ΟΗΑΡΤῈΚ ΥΠΙ. 

: Οἀνγέ μεάελ ἐδλό φοοῤἧς νηϊγαρ ον: 1Ὸ 
γονσείά 19 γίνε α σργε 1. 1 ῬλανΏΘΕΣ : 14, 
αὐνιοησλσα ἀΐφ ἀξείβέεε' ἐρ δειυαγέ οὗ {λέ 
ἔεανέν ο7 ἐἀε Ῥδαγίρεε:, ακπα οΥ ἐδέ ἑκαυεη οὗ 
σοί : 22 ρένείά α ὀξκα »ιαρ ἀϊε σέράϊ: 27 
σεκροιυζείροειά ἐλαέ ἀξ ἐς ἐῤάε Ολγέσέ, τοῖο 
σἀομζα “02. ἀκα γὴδὸ ἀαραΐκὶ 44. ἀκα ἐχ- 
λογέεία 19 βαΐίομε ἐπ ῥέεν τεομδέον 707 ἐάέ 2370- 
7) σον οἵ ἐάε σοεβῥεὶ, 

τηοθς6 ἀλγ8 “ἴδε ταυϊτυάς δεΐηρ 
ΨΕΙΥ͂ στεδῖ, Δπὰ δανίῃρ ποιῃϊπρ 

οἄβε ἴδιο αἰ ΒηουΥ οὗ βρελικίηρ δϑεῖβ ἴο δύ 
Ατίϑθη ἔτοπὶ βίοης -ἀθαἤη658. 

δὲς εαγ5.1ὺ 1 ἴογα! γ, “8 Πολτηρβ," (δ6 
οἴβδπηο]8 τὨγουρ ΜὨΙΟΝ βουπάβ ἃσγε (Γ8ῃ5» 
τηϊττοὰ ἰο ἴῃ 6 ̓ΠΠΟΥ 56Ώ56. 

δῪὲ “ραλε ρίαϊπ.) 1,ἰπόταῖγ, “Πμ6 βροκε 
αὐρδῖ," ἃ δ. ΠΟΥΤΘΟΙΤΥ ; τὰς νογάϑ, ᾿Ββεγείοσο, 
ψοἢ δά Ὀδοη ῬΓΟΥΪΟΙΞΙΥ υἱἱϊετεὰ ψΟΓῈ 
οἰἴποῦ ἱμασγεϊου]αῖο οὐ [1] οὗ πιϊϑίδκοϑ. 

86. δε ἐδανχεά ἐδένι, 4᾽ς.] ὨΪ5 ἰηυποιίοη 
ννλϑ, Οὗ οουγϑε, ρίνθῃ ἴο ἴῆοβα ψο Ὀγουζὶ 
τῆς ἀοαῦ πδη. [ἴΐ βδῆοννβ ῃγ Ηδς δά ψ}- 
ἄσανσῃ ἤτοι {86 τυ τυάς, ποῖ τ» δ ΐηρ ἴο 
ργοβα ἴπε ρεορὶς ψ ἃ ἔδεϊϊηρ οὗ Ηἴδ 
Ροννοσ, θυῖϊ ἴο ΠΟΠΙΟΓ ἃ Ὁ] βϑίηρ ΟἹ 8ῃ 1η6]1- 
νἱάυα] βιβοσγοσ, δηὰ ἴο ἰησίτυςϊς Η5 ἀϊϑοΐρ]65. 
[1 5 ἴο ὃῦ6 τοπιδτκοὰ [μδῖ Θδοἢ στοδῖ δοοθβϑίοῃ 
οἵ ἕδλπηοθ, οδοῖ βυιάδάδθη ὀχιίθηβίοη οὗ ἰηἤπεηςο, 
ννᾶ5 ἴῃ γοβϑ} οὗ ἃ Ξροπίδῃθουβ ἴδε πρ οἡ {Π6 
Ρατί οὗ τμε νυ ϊζμεβϑεβ οὐ δυο ἃςῖβ. [{ νγᾶβ, 
ἢ 8016 {{π6 δόῆϑ6, ἘΠΙΕΝΥ ἴο Ηἰθ8 οὐση 
νίδῃ. Ηδ νουϊά ποῖ ὃς Ρυδ ΕΥ̓ τεοοχηϊδοὰ 
8ἃ5 ἴ6 Μερβίδῃ ΒΥ̓͂ Δηὴ υπίταϊηεα δηᾶ ΘΔ51}}} 
οχοϊοὰ τυ τυάα. 

87. δεγοπά »ηεασιγε απἰον δε.) 81. Μαγὶκ 
ςοἷῃβ ἃ ᾿γοσὰ (ὑπερπερισσῶς) ἴο ἜΧργεδ5 {ΠΕΣ 
Ὀοιιη 1655 δϑιοηϊβϑηπηοπί. Τῆς οἷδε νοσγά, 
τοπάογοά “ δοϊοηϊβῃθά,"» δα υ8δὸ5 γερθαδίεα!υ οἱ 
δι ς ἢ Οσολδβίοῃϑβ. 

αἱ! ἐδίμᾳ,. ΤᾺ τὰ ρ] 168, ν μαὶ 581, Μαιίίμον 
εἰλῖο8, οςἢ. χν. 30, 31, ἴῃαϊ οἴδεσ σγοσκβ ΤΟ 
[δε στουρῆι, [815 θεΐηρ ἐϑρεςῖδ}}} δἰ σηϊβοιῦπὶ 
δηὰ ἱπιργοβδῖνο. {πὸ δυγορδοοηϊοίδη ΤΟΠΊΔΏ 
τεργεϑεηίοὰ [6 Οεπί]ο ΟΒυγοῖ, 50 1818 τηδη 

51. ΜΑΚΚ. 11. ΠΙ. [ν. 36---. 

ἴο οδδῖ, εβιιβ οδ᾽ δὰ ἢ 5 ἀϊδβεὶρίεβ μπὲ 
λίπι, ἀπά βαϊτῇ υπῖο τῃεπὶ, 

2 ἴ δλνε Τοπιραϑϑίοη οὐ [ἢς τυ }τ|- 
τυάς, Ὀεσδιϑε ΤΠΕΥ ἤᾶνε ΠΟΥ θδεῃ 
σἹ ἢ πλ6 ἴῆγοα ἀΔγ8, Δηὰ πᾶνε ποιῃίηρ 
ἴο ΘΔῖ : 

4 Απὰ {{1 56πά τῆεπι ἀνγαΥ ἔλϑιϊπρ 
ἴο τπεῖς οὐσγῇ Ποιιβθθ. ΠΟΥ Ψ1}} ἔλιηῖ 
Ὀγ ἴτε ΨΑΥ : ἴογ ἀΐϊνειβ οἵ {μεπὶ σλπια 
ἔτοπι ἔδυ. 

4 Απά ἢϊ5 ἀἰβοῖρ[εβ δηϑυγεγοά ἢίπι, 
Ετοπὶ γβεηος οδῃ ἃ πΊδη 84[|9[Ὁ [696 
πη ΜῊ Ὀγεδά ἤδγα ἱπ {πε συ] άογ- 
Πα88 ὲ 

5 Απά δ δεκεὰ (πθηι, Ηονν τδηῦ 
ἸΙοανεβ ἤλνε γεὶ Απά {ΟΥ̓ 8αϊά, ϑενεῃ. 

6 Απά ἢε οςοπιπιδηάεά τπε ρεορὶε 
ἴο 811 ἀονσῃ οἡ ἴῃε ρτουπά : δηά ἢς 
ἴοοΚ τΠ 6 βανθῃ ἰοάνεϑβ, αηὰ ρᾶνε {ΠληΚβ, 
ΔΠ4 Ὀγάκε, ἀπά ρᾶνε ἴο ἢ 8 ἀΐβς! ρ]ε8 
ἴο 8εῖ δείογε ἐδδηι; ἀπά (Π6Ὺ αἸά 8εῖ 
ἐδεηι Ὀεΐοτε ἴτε ρεορὶο. 

ΤΩΔΥ͂ Τοργοβοηΐ ἴῆς [εἐὐν 58} ΟΠ το, ποῖ πρατίηρ, 
[6 νογά στ [ἢ6 ϑρι Πῖι4] εαγ, δηὰ ἴδεγε- 
ἴογε ποῖ βροακίηρ οἶθασ δηά Ἵοοστοοῖ ᾿γογάβ οὗ 
ἀοςσίτης; ψῆεη, δ ΗΚ ἰουςῇ, ἴἴ τϑοοόυεῖβ ἴδ ς 
ἰηνναγὰ 5656, ἰἰ δρελκϑ υὶξὰῖ, ϑουηά δηά ἴγυς 
ἀοοίτίηο. 

ἐμοιδ.} 1Λ|εΥΑΙ͂Υ, “ Βρθαο ἢ 6588 : ποῖ ἴδε 
βᾶτης ποσὰ ψπίομ [8 Ἐνδηρεϊἰεὶ υϑοὰ ἴῃ 
γΕΙΒῈ 22. Ηε ἰ5 πονν βῃοννίηρ [86 ἱπηργεβϑίοη 
τηδάς ὕροῦ {π6 πιὰ τυάα. 

ΟΗΑΡ. Υ111.--ι-ο. ΤῊΕΣ ἘΕΒΕΡΙ͂ΝΟ ΟΡ; ΤῊΞ 
Εουκ ΤῊΟΥΒΑΝΕ. 

1. 1» ἐδῶ ἀαγ5.1] Ἑτοτὰ 1815 ποίϊςδ, σου» 
διηεὰ τὰ 1[μῈ ργεοεάϊηρ δοσουπίθ, ἰξ νψου]ὰ 
δ6οηὶ [δαὶ Οὐὔγ 1 ογὰ τοτηδιηθαὰ βοὴ {{π|ὸ ἰη ἴδ 6 
τορίοη ἴο [86 πογί -δαϑὶ οὗ [Πς 8.8 οὗ Ο4111|66. 
ΤὨῖ8β 15 Ῥσοῦδθ]α ἔῸΣ ΟΕ στοᾶϑοηϑ, [ἴ νγ28 
ουὲξ οὗ τὰ ἀοπιηίοη οὗ Ηογοὰ Απτὶ 
δηά, θεν ΘΡΔΓΘΟΙΥ Ῥεορ]θὰ ἰῃ τηοβῖ Ῥαγίβ, 
δδνυε τρὶς ορρογίυπίεε8 ἕο γε  γεπιεπέ δηὰ 
Ῥγίναῖϊς :ηβίγυςίοη. ὙΒοτς τγ88, τμετζείοτγο, 
Δ ἰηίετναὶ αἴεσ [6 πιίγαςὶο ᾿υ8ῖ γοοογάσά. 

2δὲ »ὙΌηε͵ιρ Σά.) Αςροογάϊης ἴο [86 τοδαϊης 
οὗ ἴδε οἰάεδὶ Μ55 δηὰ ΜΝογείομβ, “" δβαΐῃ 
πο] ἰϊπὰο Ὀοὲηρ ρτοαῖ," ΤὉῃ6 ΡῬδΟρὶΘ 
ὙΟΓΟ ΓΟΆΒΒΟΙδΙοα, πὰ ποῖ, ἃ8 ΡῬΓΕΥΟΙΒΙΥ͂ 
(δες Μεαῖί. χυ. 29) οἡ [δς ἰσὰ ἰδηά, Ὀυῖ οἱ 
ἃ Ἰἰονεῖ βροῖ δ )οϊηΐηρ ἴδ δα. ; 

8. ὃν ἀδυενγ; οΥ᾽ ἐδεηι καρ 7γορι 7 γ. 
Ἀδίμεσ, "“πὰ ϑοτιο οὗ ἔμ: 61) 810 “μοί ̓ μδι 
δαίοι." ὙΠΕῈῚ ἅτὸ ΟἿΓ 1] οὐδ τογάβ: ποῖ, 
8ἃ5 τηΐρ ΐ ϑεεῖη ΠΣ ἴῃς Α. Υ΄., δὴ οὐϑοσυδίοο 
οὔ ἴδε Εγδηροϊϊεῖ, 



ν. 7--2. 

“ Απά {πεν Πδά ἃ ἔενν 83η12]] 5369 : 
δῃά ἢς 0]65864, Δηἀ οσοτητηληάεά ἴο 8εῖ 
τδεπι αἰβο δείογε ἐλθρι. 

8 ὅο {πεν ἀϊὰ εαῖ, ἀπά σχεγε ΑἰἸεά : 
δηά τΠ6γ ἴοοῖϊς τιρ οὗ τῇς δύόκθη σισαὲ 
τῆδι νναϑ ἰεΐξ βενόῃ δαϑίκεῖβ. 

9 Απά ἀὐνῳ (Πλῖ ἢλά οδίθοῃ νγοῖα 
αὔοιξς ίουγ τἢοιιαηά: «ηά ἢς β8επῖ 
16 πὶ ΑΥΤΑΥ. 

10 ἢ Απά ϑ8ιγδίρῃϊζνγαν ἢε εηϊεγεοὰ 
ἱπῖο ἃ 8ῃϊρΡ ψί 8 αἰβςῖρε8., ἀπά 
ολπις ἱπῖο ἴδ ρατίβ οἵ [αἰ πιδπι τῆλ. 

5Τ. ΜΑΞΚΚ. ΥἱΠ]. 

απὰ Ὀερδὴ ἴο φιεβιίίοη νυ Πἰπι, 
ϑϑακίηρ οὐ Ὠΐπιὶ ἃ βίρῃ ἴσοι δεᾶνεπ, 
τεπιρίίηρ; Ὠἰπι. 

12 Αμπά ἢς ϑ8ἰρῃεά ἀδερὶν ἰῃ ἢίβ 
δρ᾿ Πῖ, δηά βίο ἢ, ὙΝῊΥ ἀοῖὰ (ἢ 8 ρεπε- 
του 866 Κ Δῇῆεγ ἃ εἰρη ἢ υϑῇ]γ Ττν 
ὑπο γοι, ὙΠ εγα 80,41} ἢῸ βἰρῃ ὃς 
ξίνεη υπῖο (ἢ ]18 ρεπογδίίοῃ. 

12 Απά ἢε ἰεξξ τ[Β6πὶ, ἀπά εηϊεπηρ 
ἰηῖο τῆε 5810 δραίῃ ἀεραγίεά το (ἢς 
οὐ εΓγ 8ἀς. 

8. “ουεη ἡηαμά ΟΥ ΒαΏΡΟΣ8, Α αἱ 
ἔογεηϊ ννογὰ 15 υδεὰ ἰῃ οἷ. νἱ. 41: ἃ ροϊηΐϊ οὗ 
ἱπιροσίδησα 48 ϑμεονίηρ ἴδ [6 ἴσο Πδιτὰ- 
{{τ63 τείογ ἴο ἀϊδεγεηϊ οσοδϑίοηβ. Οἡ {πὸ 
(ΟΥΤΏΕΥ οσοδαίοη ἴδε αἰ5οῖρ᾽ε5 δά ῥγοῦδοὶνυ 
Ὀγουρδὶ τ ἴΠεπὶ ἃ ΒΌΡΡΙΥ οὗὨ 5π|4}} δαβκεῖβ 
ἴῃ σοϊηπιοη υϑὲ; Οἡ [}}18 ΠΟΥ 56θπὶ ἴο δᾶνα 
[δὰ Ῥῃηΐοσβ ΟΥ̓ ΠΑΙΏΡΟΓΒ, 50 (ἢ 88 τ ρῆϊ δ 
πεοάεὰ ἴον ἃ ἰεπρίβοηδὰ βδίδυ. [!ἢ τπ6 οἠϊΪὺ 
Οἴμοι ραββᾶρε ψβεγε ()6 ψογὰ (σπυρίς) οὐ» 
ΟὈΣΒ, ἰἃ ἀεφῃοίεβ ἃ ΒΑΠΊΡΟΥ ἰᾶγρὲ ΘΠΟΌΡὮ ἴο 
Βο]ά ἃ πιδῃ, 2 Οοσ. χὶ. 11. 
ΤὨῈ Ὡδᾶγ στ ϑοπηίδηςς Ὀδοΐνοοη {π6 ἵνο 

ΤαῖΓ01ε85 οὐ εεάϊηρ ἰ56 τεραγάθα ὈὉΥ βοπὶὸ 
ογί εἰς 885 ἃ ὑγοοῖ τιδὶ νγὸ ἤδνθ ἴννοὸ νϑγβί ἢ 8 
οὗ οὔς ονορηῖ, ὅ6εες ποίΐς οἡ Μαῖίϊ χυ. 12. 
Βυϊ τῖ8 οὐσςυγα ἰῇ [πὰ πιϊάϑί οὗ ἃ Πδῖτὰ- 
ἄνα ἢ} οὗ αἰδιϊηςτινε ἀοίαὶϊβ, δΔηὰ ἰἱξὲ [85 
ἱηά!ςδιϊοπ5 οὗ ἃ ἀἰβἔεσοπηὶ βοάϑοη; χὰ ἀο ποῖ 
τοδά, 85 ἴῃ ςοἶι. υἱῖ. 19, ἴῃδί ἴδε ρεορὶβ 5δί 
ον οὐ ἴδε σύεθη ψγαϑ8, Ὀυϊ οὐ ἴδ ὈΑΓΟ 
ολσ---ἃ ροϊηΐ οὗ δογης ἱτπηρογίδηςο (366 ΟΥδ5- 
ν6}1, “1)155.᾿ νοἱ]. 1ἰϊ. Ρ. 402); ΠΟΙ ἰ8 ἴδογο 
ἊΝ ἴτη ᾿ΠῪ ἴῃ τδς τερεοη, Τςοη- 
εἰ οτίηρ οὐ ἴπ6 ομθ δδηά ἴδδὲ ΤΏΔηΥ οὗ ἴδ6 
ρα ρα ὍΕΤΟ δὶ ἃ ρτεαὶ αἰδίδηςς ἔγοῃι ἐμοῦ 
οὔλεβ, οὐ ἴδε οἴδμοσ, {μαῖ 16 δίγοης ἱπ|" 

ΡΓεβϑίου τπηδὰς ὈΥ̓ ἴπ6 ἔΟσΟΥ τηΐγαοὶς ὑροῦ 
[Π 6 αἰδεὶρ᾽ε5 βδαὰ οἱ Ὀδθη δοοοιηρδηϊοὰ ὈΥ ἃ 
ΘΟΥΓΕΒΡΟΠ Πρ ΟἰοΆγε85 οὔδρργομεηβίοῃ; ΒΟΥ 
ἡεούεά ΔΓ Ποῦ ἰηϑιγυς οι, ΔΡΕΥ ργοςεάθά δῪ 
ἃ Ὧδνν τηδηϊοβίδιίίοη οὗ ρουγοῦ. Οἡ ἴδε οπχί» 
δίοη Ὁγ δῖ, υΚκς, 5ε6 ποῖὶς οη ἔνυκς ἵν. 16. 

190-12. ὈΓΕΜΑΝῸ ΟΝ Α ὅ1΄ὼΝ ΡῬΕΟΜ 
ἩΞΕΑΨΕΝ. 

10. ἐμίο ἃ “δ᾽. πο δ, ἃ ροϊηΐ οὗ 
δοηὶθ ἱπηροτίδηςο, ἱπαάϊςαίης μαῖ, 88 οἢ 
ΠΟΤΤΏΟΥ Οςοδϑίοηβ, ἃ τγῶᾶϑ αἵ μαπά: ἰξ πριιδῖ, 
τπογοΐοσο, εἴπ ἤνυε Ὀδοη ἱκορί ἴδόσὲ ἰῃ 
ΤΟΔ πο 85, ΟΥὁἨ ανα Ὀδε 8εηΐ (Ὁ ἀυτγίην τῃς 
δοιηονν δὶ ἰδησίεηδά βοϊουζη. 
Ῥαϊνιαπι δα.) 851. Μαϊζπιονν (χν. 39) [85 

Μαράλϊα ἴῃ οὖσῦγ νεγβίου, θυὶ ἴδ οεθὲ Μ585 
δηὰ ψογβίουβ ἴἔποτε σεδὰ Μαρδάδη, ποῖ 
Θεδῃ Μδηθβεὶ (5366 ῃοΐε ἐπ ᾿ος.) ἘΠῚ ΠΚΒ ΤΔΥ 
Ὀὲ δηοῖδοσ ἔοστῃ οὗ ἴῃ νογὰ Μαχάλὶδ: δυὶ 
πεϊϊμον Ενδηροῖεῖ 8λγ8 [δ οὖν 1, ογὰ ρμαϑϑοὰ 

ΟΥ̓́ΣΡ ἴο ἴΠ6 ΟΥΒΕΥ βδἰάο, δηὰ, 28 ἴῃς ργοςθάϊης 
ἰγδηβδοῖίοηβ ὑγοτῈ ΠοΓΙ ΔΙ οὐ ἴῃς που! -ολϑῖ, 
ἴξ ΠΙΔΥ Ὁ ἱηίετγεά {πδῖ Παἰπιδηιῖπα, ῥσο- 
ὈΔΌΪΥ ἰάἀεητολὶ νὴ Μαρδάδη, νγὰ5 βἰυδίε 
Ἰονσεσ ἄοννῃ οὐ {86 βλτὴθ 81:46. ΝΟ ΒΟΥ ἤδιηδ 
15 Κπονσῃ ἔγοτῃ οἴου βουγοθβ. δας οἱὰ Κεῖ- 
δ'οῃβ δηὰ ],αἴΐη Βδίμοτβ τεδλὰ Μαρεάδη ἰη (15 
Ῥαβϑαρο, ῬγοῦδΌΪγ ἴδκοη ἤτοι 81. Μαίζον. 

11, εα»δ ζογι δ. ΤῊΪ5 ἱπὴρ] 165 (παῖ [ΠΟῪ 
Τεβιἀθά οἰβούνῃοσγο, διι5 βυρρογίίηρ ἴδ6 νἱονν 
υδῖ Ξἰαἰοὰ. 8ι. Μαίϊιεν (566 ποίς ἐπ τὰ 
τιοηοηβ δδδάιυςθοβ 89 οοπγίηρ 4͵5ο, ᾿Ὦ]ς 
ὟΝ εἰ88 {πη Κ8 ἱπιργοδδδϊε; Ὀυϊ [86 ϑαδάῃιοοοβ 
Τορσεβοηϊζοά τῃς ἔ πδὰ οὗ (ἢ6 ΟΠιοῖ Ῥυίοβῖβ, 
ὙΠῸ ΟΣ 5ρεο δ ἢ Ὀδηξ ὑροη ονετγονίης 
ΟΡΥ [οὐδ ἰηἤιισηςθ. 866 Ὠοῖθ Οἢ γΈΓϑ6 15. 

Ω «ἰση τονε δεαυεα. ἴῃ δάάϊπίοη ἴο (86 
Ροϊηῖβ ποϊςεὰ ἴῃ ἴδε ποῖεβ ου 81. Μαίίμεν, 
ΤΊ ΠΊΔΥ Ὅς οὐϑεγνυθαά ἴΠδἰ βροοὶδὶ 5'ψτ5 ΠΟπὰ 
Βοαυθη ΕΓ ὀχρεςίεά ἴο υϑδόῦ ἴῃ ΜοββδἢΒ 
Κιηράοπι.. ΤῊ 8 αυοδδίίοη ννδ5 ἱπίθἀθὰ ἃ5 ἃ 
τεπῖ: 6 Ηδτ ν νου ά θὲ τεργεβοηϊοά 85 
Δ δαπιιβίοῃ ἰπαἱ Ης ψ͵ὲὰβ8 ποῖ (πὸ Μοββίδῃ, 
ἴῃ το οᾶδε ΔΠΥ πεσίοςϊ οὐ υἱοϊαιίοῃ οὗ 
τρδαϊοη νουὰ 6 ρυπίϑηαθ]6 ὈΥ ἴανν. 

ΤΩΣ ἱηΐδργεηςο ἀγανῃ ΟΥ̓ ΒοπΊὸ ἰδία τοῦς 
ἔγοπι οὐγ 1 γ᾽ 5 δῆσον γον ἰρῆϊ ὕροη ἴῃς 
τιοῖίνοϑ οὗ ϑοπὶς αἱ ᾿ἰεδϑὶ ἀπιοης ἴδε 4ι.65- 
ὕοηεῖβ οἵ Ηἰβ οὐσῃ ἀδὺ. ὙὌΒΕΥ ἴακε ἰξ ἴο θὲ 
ἰδηϊδυιουηΐ ἴο δὴ δατηιϑϑίοη ἴπαἱ Ης ἢδά ποῖ 
(6 Ῥονεοῦ οὗ νυγογκίης, τηγδοΐϊεθ δ 4]}: 8 
ςοπβίγυςο τὶς [6 δϑαάάυςοοβ, αἱ Ἰοασῖ, 
ψγου]Ἱα στοά αν Ὦᾶνε δάορίεα δηά υτγρεύ, 

15. “κά δὲ «ἰσδεά 4εερ).}1 ὙὙῆδ δἰ σῇ οΥ 
δτοδηΐην οὗ ρτίεἴ δηὰ ἰηαϊ χηδίίοη : στοῦ, ἢονν- 
αὐασ, Ῥγεροηάεσαϊϊηρ. ΟΥπὶπὶ τ πο ν5 [ἢ 6 
τνογα, ΜΒΙο ἢ ἴῃ [πε Ν. Τ΄ ὀσσυγβ ματα ΟἾΪΥ, 
“Ὁ ἵ'πὸ ρδοίΐοσα 5::3ρι|γὰ ἀιιςο. [1 15 Γδ - 
τολγ καῦϊς [πδ1 81. Μαγκ οτηϊβ ἴῃς οχοεριίοη 
«-τὰς οὔ ἴδ6 ργορδεῖ [οπδὰ, Μαῖί. χνὶ. 4 
--Ὁ ἷγ Ὀεοδυδε ἴδ τοίοσοηςς τνουϊά ποῖ 
6 υπηάδεβϊοοα ΟΥὉ 15 τολάοῖβ ὙΠ πουΐ ἃ 
Ἰεηργιίπεησά οχρἰδηδίίϊοῃ. 

18. 9 ἐδὲ οὐδέν 1|4.1Ὁ ὍΤο ἴδε ᾿οϑίοσῃ 
ϑῆοτγο οὗ ἴπ6 ἴακο, ἃ5 ννὰ σοδά ἰῇ υεῦϑθ 22, 
ὩΘΆΣ ἰάα. 

249 
11 4 Απά {πε ῬΠαγίβθεβ οδίης ἐγ, “ Μαι, 



250 
4“ λει. τό. 
ξ. 

1 ΤΠΝον {.0ὲ ἀμ είρίες μαὰ ἴογ- 
βοτῖεπ ἴο ἴᾶκε Ὀγεδά, πείεμεῖ δά {πεῪ 
" ΤΕ δ ρ στ τῆδπὶ ποτὲ τἤλη οὔς 
οδί, 

Ις Απά δε οδαγρεά τἢςπὶ, βαγὶπρ, 
Ἴαϊκε Ἠεοά, ᾿δβμοανν {δε Ἡδρτα 
οὗ τὰς ῬΒαγβεαβ, δηὰ οὔ ἴῃς ἰεᾶνεη οἵ 
Ηετοά. 

16 Απάτθεγ γεδϑοπϑὰ δπιοηρ [με π}- 
7Μαι:. τό. ϑεῖνεβ, βαγίηρ, 11) ἐς 7 θεοδιϑς γγε πᾶνε 

Ὧο ὑτοδα. 
17 Απά ψἤεη εβυβ Κπονν 11, Πα 

ϑ: 1} υπῖο (Πεηι, ΝΥ τεᾶβοη γε, δε- 
σλιι86 γ͵ὲὰ ἤδνε πο Ὀγεδὰ ἡ ρεγζεῖνα γα 
ποῖ γεῖ, ΠοΙΠ6Γ υπάεγϑίδηά ἡ πᾶνε γα 
γουγ Βελγὶ γεῖ μαγάεποά ἡ 

18 ἐτνα: ἐγ 68. 866 γε ποζὶ δπά 
Βανίηρ ΘΆΓβ, ὮΘΔΓ γε ποῖ ὴ ἀπά ἀο γε 
Ποῖ ΓΘΠΊΘΙΏΡΕΥ 

ι9 Πεη 1 Ὀγαΐκε (πε ἔνε ἰἴοᾶνε3 

51, ΜΑΕΚ. ΠΠ.. ν. 14--.2 5, 

διηοηρ ἥνε τπουβαηά, ΠΟΥ ΠΙΔΠΥ ὑ45- 
Κεῖβ ἔι οὗ ἰταρπιεηῖβ τοοῖς γε υρὶ 
ἼΠΕΥ 84Υ υπηῖο ἢΐηι, Ἵ νχεῖνα. 

20 Αμά ψἤεη ἴδε ϑενεὴ δηῆοη 
ἴους τῃουβαηά, ον τηδην Ὀδβκεῖβ ἢ 
οὔ εηἴϑ ἴοοῖ γε υρὺ Απά {μ6Ὺ 
8414, ϑενςεῃ. 

21 Απά δε 8514 υπῖο τΒεηι. ον 
8 ἴΞ τῇλτ γε ἀο ποῖ υπάεγβίδηά ἐ 

22  Απά δε οοπείὶ ἴο Βει 88:44; 
δηὰ {πὲγ Ὀείηρ ἃ ὈΠΠπά πηλῃ ὑπο ΐη, 
διά θεβοιρῃϊ Ὠἰπι ἴο τους ἢ ἢ]πι. 

23 Απά ἢε τοοἷς {με δ]1πΠὰ τλδῃ ὉΥ 
τὰς Βαπά, δηά ἰεά πίπιὶ ουὖἍδ οὗ τδς 
το ; δηά ψῃεη ἢε δά 8βρὶξ οὐ ἢ }8 
εγεϑ, ἀπά ρυΐ ἷ8 Βαηἀ8 ὑροη Πἰπι, Πα 
ἀϑκεά Βίπι ᾿ἔ ἢς 8 οὐρῆϊ. 

24. Απὰ ἢε Ἰοοκεά υρ, ἀηὰ 82ϊά, 1 
866 ΣΊ6ῃ 48 ἴγοεϑ, Ὑγδἰἰείηρ, 

ὡς Αἴεγ δὶ ἢς ρυῖ δὲ; Βιαπάς 

114-21. ΤῊΕ ΓΕΑΝΕΝ ΟΡ ΤῊΕ ΡΗΑΒΙΒΕΕΒ. 

14. δαά ὩΠΈστν ο ἐαέε ὀγεαά.}] ΤὨς 
ΡαβϑΑρῈ ψνου]ὰ ἴακε ἔἢνε οὗ εἰχ ουγβ, 8ὸ [δὲ 
[6 πορίεςϊ τας σδι.56 βοῆς ἱποοηγθηΐθηοο, 
[τ τὺ ἱπάϊςαῖς βοῦς ἰσουῦδὶς οὗ [δες ἀϊ5- 
Εἰρ δ᾽ πὐπὰ. [υάδ5, νο ᾿ιδα δρϑςοῖδι!ν [6 
σδᾶγρε οὗ ἴδε ρῥγονίβίοηβ (8ε6α [οΐῃ χὶδ!. 29) 
ΔΒ ΟΟΓΙΔΪΠΪΥ ἢοΐ πη} 1Κοὶὺ ἴο δανε ὕδθη 
Βθδκθη ΟΥ̓ ἴῃς Ῥηδτγίϑοοβ᾽ αιεδβίοη, ληὰ (15» 
δρροϊηϊεά ὈΥ͂ δἰ58 Μαδίευ β ἀπϑινοσ. 

16. δε ἰεαυεη 9.) Ἡργοά Αἢ ἱπάϊγοςξ 
τοἰποίάδεηςο, ἰἀοηἔγίηνς ἴῃς δαάδάυοοδοβ οὗ ϑι. 
Μαϊδεν νὰ [δ6 δάδπογοηῖβ οὗ Ηοσοά, 
ΤΠΕΥ Μέγα, ἰπ Δςῖ, (πε δεςυϊλγίδξ Ραγίγ, 
αἰϊλοδοα, 85 βυςῖ, ἴο [6 Ηἰγχ Ῥυσίεβίβ ἴη 
Θγυβλ] οὶ δηὰ ἴο [δος τοἰγαγοῖ ἴῃ ΟΔ]1166. 

ποΐε οἡ Μαῖϊί. χχὶ. 6. Τα σερεϊἴοη οὗ 
τῆς νογὰ “δανυθ " χεΐθβ ἴο ἴῃς ἀϊογοησο 
δεΐπεοη (Π6 ὑχίῃςὶρὶοβ οὗ ἴδς Ῥμδγίφροοβ δηά 
ἴ6 ΗἩοτοάϊΐδη. 

117. γομγ δεαγέ γοὲ δαγάρνοά.)] "“ΓὮ8 εἴδιιθο, 
ψῖ [6 ΤΟ]]οννίης, Ὀγίηρ8 οὐἱ ἀϊδιϊηςΕγ (ἢ 6 
ΤΑΔΙ ροϊηϊ---ἰἢς δίγδηρε οὐδίυδεηεδθ οἵ [ἢ ς 
ἀἰϑεῖρ᾽ε5, 5Ε}}} ὑπ80]6 ἴο ἀΐδοοση ἴλ6 δρίστιτυδὶ 
εἰρτιίβοληος οὗ (δ τιίγαοῖθ. 866 ποῖ οὔ 

αἴί. χνΐ. 7. 
2Ο. δοαυ 1457 δαδε:, 9} ΟτΥἵ ον 

ΔΕΥ ΒΔΊΏΡΟΙΒ ἀὲὰ γοῦ ἔδϊχο, 7.1] 68» 
8ΏΣΘΒ οὗ δες Ργοξ, Σιὶρμηοοί οὐ 
ΟοἸοπείδηβ, Ὁ. 326. 

41. Ησαυ ἐξ ἐξ τδαΐ γε ἀο ποὲ ὠπάργσἐαπα 7] 
ΟΥ, δοοογάϊης ἴο κοοὰ Μϑ5, “ἀο ποῖ γοῖ 
υηδογοίληδ, δι. Μαῖδπεν δάἀάβ (δδὲ 16 
τορδηίηρ ἴδῃ βλϑηῃθα οἡ ἴδόπι. 

221-26. ΠΈΑΙΙ͂ΝΟ ΟΡ Α ΒΝ ΜΑΝ. 

ΤῊΐ8 τηϊγδοὶς 15 σεϊδλίοά δΥ 8, Μαζὶ οπὶγ. 

1 πιδὺ ὃς τεραγοα 45 5ἰρηϊβοδηῖ οὗ ἃ βρί ΟΔὶ 
Ῥγοοεββ, δι ςἢ 85 νγῶβϑ [ΠΏ στγδά λιν σοίης οὔ 
ἴῃ [86 τὰς οὗ {86 ἀἰϑοίρίο68. 

42. “ἐμά δὲ εο»μείδ ἰο Βειῥιαία.)} ΤΏ 
Ροτῖ, σβοσὸ (ΠΟΥ που]ὰ Ἰδηά οὐ ΠΟΙ ἩΜΑΥ ἴο 
(δρεγηδυπι, ἴο το ἢ, 845 υὑδ04] αἴεσ Ἷοπ» 
ΡΙεὔς ἃ εἰγουϊξ, ουγ ογὰ ψουϊὰ Ππδη 8ϑοῖω 
ἴο ὃς τεϊιγηίηρ, Βειιδαϊάδ [υϊ485, οὐ [86 
ὩὨΟΠμοαϑὲ οὗ {ἴπ6 ἰακο, το ἢ ΒΟΠῚΣ δυρροθϑο 
ἴο ὃ6 τηοδηῖ, νγᾶ8 ἃ σοῃδβίογαῦϊο οΟἶΥ, ποῖ, ἃ8 
115 ἰ5 ολ]ϊοά, ἃ νἱ 866 ποῖθ Οἢ Ὠεχὶ 
γ6 186), ΠΟΣ ψᾶ5 ἴἃ Οὐ ἴδε 56 -8ῆογε; οἴ. 
]οϑερδιβ, ὁ Β. [.᾽ 3, Χ. 7. 

ἐδὲν ὀγίπρ . .. ἀπά δε:οισδί. Οτ᾽ θ050Θ0ΘἘ, 
ἐο ἑομεῦ δέν.) 866 ποίς οὔ οἷ. Υἱΐ. 32. 

428. οἱ οΥ ἐδε ἰοαυπ.} Οαἐ ΟΥ̓ [86 Υἱ 16 619. 
Βει δα δ νγὰβ οὶ ἃ οἰ Ὁ, ποῦ νγβδῖ ἴῃς Ευδῃ- 
86 }1515 “211 “4 Υἱαρο-ἴονσι, δυῖ δίρὶν ἃ 
ὙΠ Πλρε, ΟΠ ἱπμλθηοὰ ὈΥ ἤβμογοηθη. Ουγ 
1 δὶ κα ἔμ ππση οὐὲ ἃ: Ηε μὲ ὕόηε ἰῷ 
ἴδ οὯ56 οὗ ἴδε ἀεαΐ δηὰ ἀντ ἴῃ ΟἿ. Υἱῖ. 31; 
186 πηῖγαςϊο νγὰ8 ποῖ ἔοσγ ἴπς ρυδὶϊς, Ὀυϊ ἔογ 
16 θεποῆϊ οὗ δὴ ᾿πάϊν υλὶ δὰ ἔοσ ἴ[μ6 ἴη- 
δἰσυςτίοη οὗ (ἢς αἰϑείρίες. 

δαά “,».. ὙῊ8 οοηῆτιδ ἴμα ἤσαί ἱπίες- 
ῥῬγεϊδοη ἴῃ ἴῃς ποῖς οὐ εἶ. νΥἱῖί, 22. ΤΒε 
1ἰΐε ἰὰ [ε808 ρεσυδάδά 41} Ηἷδ Ὡδίυχε ; δυεὰ 
81 δεῖ δὰ ἃ βδογσαιηοηϊδὶ ἱπιροτί, οἴ, [οδη ἰσ. 6, 
Ἡδετο ἴὰ νγδ8 [Ὁ] ονσοὰ Ὁγ ἴδε ἰαγίηρ οὐ οὗ μβδηάξ, 

824. 1 :ἐ6 "πὲ Ω] ἔγεε:, «υαἰδίπᾳ.) ΤὮΘ 
ΔΏΞΥΨΟΓ 15 ΪΔΓ ; ΣΟΓΑΙΙΥ, δοοογάϊηνς ἴο ἴδς 
οἰάεσδὶ Μ55, “1 δὲὲ [6 πιθη, Ὁ 8ἃ5 ἴσεα ἢ 
866 8οῖη6 νναϊκίην." ὙὍἘε τρρδηΐϊηρ ἰδ, “1 οδγ. 
ΤΔΙΗΪΥ 866 ἴῃς τρθῆ; (μαὶ ἰδ ἴο δΩΥ, 1 566 ἃ3 
ἰξ σεῦ ἴσοε---ἰῦρὸ ἱπάἰπειηςῖ οὐ καί»: χεὶ 
ποῖ ἴγεεξ, ἴοΣ ΒΟΥ ἄγε σους." 



ὙΦ Μαῖι, τό. 
ΙΣᾺ 

ν. 26---29.] 

ἀραίῃ ὑροη 8 εγεβ, δὰ πυδάς ἢΐτη 
Ιοοκ υρ: ἀπά ἢε νγδϑ τεβίογεά, δηά 
ΒΑ ΕΥΕΙῪ πΊδη Οἰελι!γ. 

26 Απά ἢς ξεηΐ ἢίπι ΑΥ̓ΤΑΥ͂ ἴ0 ἢ 8 
ἤοι86, ϑαγ Πρ, Νείῖμοι ρὸ ᾿ηἴο τῇς 
ἴονγῃ, ποῦ ἴε]]} 2: ἴο δηγ ἰῃ τῃε ἴοννη. 

27  ΖΑπά Ϊεβιυ8 ψγεηΐ ουῖ, Δηά ἢ 
ἀἰδοῖρίεβ, ἱπίο {με ἴονῃβ οὗ Οκεβϑαγεᾶ 
ῬΒΠΙΡΡΙ : ἂπά ΒΥ πε ψψὰῦ ἢ δβὶκεά 

51, ΜΑΞΚΚ. ΓΥ1ΠΠ. 

᾿18 ἀἰβοῖρ[68, βαγίῃρ υπῖο τἢδπ, ἮΝ Βοπὶ 
ἄο ἤθη 84Υ͂ ἴδπαὶ 1 δηχὶ 

28 Απά τδεγ δηβνγεγθά, ἴομη τῆς 
Βαριῖβὲ : θυῖ βοπὶς 4}. ΕἾ᾽45; δηά 
οἴδετβ, Οπςε οἴ τῃς ργορῃςῶ. 

29 Αμά Πιε βαϊἢ υηῖο πε, Βυΐ 
γνΠομΣ μ γεῖδαῖ 1 δὶ Απηά Ρεῖεγ 
Δηϑυγογεῖῃ δηά βδιτἢ ὑπο πίη, Τ οι 
αὶ τς ΟἨἩγίϑι. 

δ. σπά «ιαΐέ δίμε ἰοοξ ὠῤ.} 80 πιοϑῖ 
Μϑ85; δυῖ ποὶ ἴδε οἹ]άεϑδί, νοοῖ μάνα “ δηὰ 
[6 βᾶνν ψνῈ]}} (διέβλεψε), δῃηὰ νγᾶβ σεβίογεά." 
Ν.Β.-- Τῆς ἴογηι, ργεβοσυθὰ ἰῇ ὩΘΑΥΪΥ 411 τς 
δεϑὶ Μϑ95, οὗ ἴδε νογὰ νυν μϊςῇ 15 τοηἀεγοὰ “ ἢδ 
᾿ν23 τοϑίογοα "ἢ 15 Δῃηογηδίοιβ Πόσο, 45 ἴῃ οἷ. 1. 
5, ὝΒΟΙΟ 566 ποῖ6. [{8 ΓΟΟΙΤΈΠΟΣ ΠοΙῸ ἰ8 
ἱτηροτγίδηϊ, 45 οοπῆσγτηίηρ [Ὡς υἱονν ἴβοσγα ἰδίκθῃ 
[πδὲ οι Ενδηρο ἰϑῖβ υδοὰ ἃ σομπηπηοη ΡΓῸ» 
νἱης4] ἔοιτη. 

426. ἐπίο ἐξέ ἰοςυπ. Ἐδο Υἱ]]6 Χ0, 25 ἀδονο. 
ΤΏ πιδὴ ΠΙΔΥ ποῖ πᾶν Ὀδθη ἃ παῖϊνε οἵ 
Βεϊπβαϊάδ, θυξ ἢς ψνοιϊά πδίυσα! νυ αν τὸ - 
[υτηεα ἔδοτε δυΐ ὉΣ ἴα ργοβι δ οῃ. 

ΤΒο ἰλϑὲ νογάβ, “πον [6] ἰξ ἴο Δηγ,7 ἃτθ 
οὐῖεά Ὀγ Τἰβοβεπάοτῇ, [0] οννίης 15. υδ02] 
δυῖμοσ 65, θυϊ ΠΗ͂ ἃγε ψΕ}} βυρροτίεά. 
πὰ [818 πηίγαςϊε 81, Μαγκ νη 5 ὺὑρ [6 

δοοουπηὶ οὗ {πε ἸΟΌΓΣΠΘΥ Τσοτητηθποδὰ ἰη οἢ, υἱῖ. 
24. ΑΒ ουὖζῦ ]ογά βεῖ ουἵ [Βοὴ οτ (δρογ- 
ὕλυπι, Ηδ ῬΓΟΌΔΟΪ πον τεϊυγηοά (πἱΓπον, 
δεῖοτγε Ηἰ5 ἰλϑὲ ἸουγποΥ ἴῃ ποσγίμογη Ῥαδίεβίίηο, 

27-,18 ΤῊΕΒΞ ΟΒΚΕΑΤ ΟΟΝΕΈΒΒΘΙΟΝ ΙΝ ΤῊΗΕΒ 
ὈΊΙΒΤΕΆΙΟΤ ΟΕ ΟἸΈΒΑΒΕΑ ΡΗΙΠΙΡΡΙ, ΑΝΡ 
ΒυΒΒΕΟυ ἘΝῚ ΕΧΗΟΒΤΥΤΑΤΙΟΝΒ. 

47. εὐεπὶ οἱ, απά δι: ἀξεῖῤίεε ἐπίο ἐδ 
ἐοαυ“.} Ἑοΐ οὗὁἨ [686 Θχργοβδίοῃβ [ᾶ8 ἃ 
δροςῖδὶ ἱ᾿πηρογίδηοθ. πὶ οκέ 156 ἴπε ποσὰ 
ΓΟΖΌΪΑΥΪΥ υϑεά ἴῃ (ἢ]8 Οοερεὶ σβθη ἃ ἀδ- 

ΓΕ ΤΌΤ Οὔδ 80εῃς οὗ ψψοσῖὶκ ἴο δῃοῖδποσ 
15 ποϊίβοά. [πη {{|8 οδϑ6, οὖσγ [μογὰ, ἰοανίην 
[με αἰΞίτὶςϊ ἴῃ ψς Ης παά δἰ πογῖο Ὀδοῃ 
ΟΒΙΟΗῪ ψνογκίης, ργοοθεάοὰ ἴῃ 4 που Β-ολσίου 
ἀϊγες[οὴ δἱοης ἴδε οὗ (οὖῦ 
ἐπ ἰονγαγὰβ Ῥδῃθδϑ, Ἡ Δὶς πιδὰ [4[6] 

Ὦ οηϊαγρεὰ δηά ἰογι πο ὈΥ ἴδ6 ΤοίΓΑσ. 
ῬΏΠΙΡ, δηὰ παπχοὰ ΌΥ πἰπὶ σαβαγεα ΡΣ ρρὶ 
(ϑεε ποίε οἡ Μαίϊ. χυΐὶ. 13). ΤΒΘ οὔ 
ΕΣ ΚΕΕΠΘΕ ΝΕ, ΠΙΡΥῚ ΒΕ ΓΠΡΕΙ ΕΥ̓ πιοάογῃ 
Ἐάν  ἰοΓ8, ἐς. σ. ἰεγ, “5. Ῥ,᾽ ρρ. 391-98 
δηὰ Ποίαδύμ, Ι.. Β. ἢ ΧΥ. τ ' 

από δὲ ἀἐμεϊῤῥί..71 ὙΤΒΟΙΡ Ῥγόδοηος 18 Βετὸ 
τηοητοηοά μρὴ βοϑαι ν ΟΠ αἰϊοπίοη ἴο [86 
οδ͵θοϊ οὗ ἃ ἰουγηεῦ [Ὠγουφῇ 4 αἰδίσγιςϊ ἴο ἃ 
τοδί εἽχίθηϊ δεοδλίβθη ἰαϊοῖγ γανεσβεά, 
ΥἱΖ. {πο ῖσ βροςΐδὶ ἰηοισυςοη. 

ἑἡμῖο ἐδὲ ἐοαυ"..} Ἰπὰξο Ἐπ Υἱ 116 568, δονν- 
ἴῃς [αἴ ον Τμοτὰ ἀϊά ποῖ δηῖεν (δ6 οἰγ, δυῖ 
τοϊηδίπεα 80πὶς {{π|6 πῃ ἴδ! δα)οϊηϊης ἀϊδίγὶςί. 

ἀπά ἐγ δὲ «υαγ. ϑ8ιῖ. Μαίζμονν [25 “ βρη 
7εϑ8ι8 ολπηθ," νοὶ [δουρῇ ἀἰετίης ἔγοπι 8. 
Μαγκ᾿β δοςουηῖ, 5 ΘΔ51}}} γτεοοῃς δὰ Ἡ 1. 
ΤΒΟΥ ψψεῖα ΠΟΥ ἰη ἴδε ἀϊκιίτὶςϊ, Ὀιῖ 51} οἱ 
ἘΠΕΙ͂Γ ΑΥ̓͂ ποσί μυνασάβ δυῖ, ἰπΠουρὴ ἰξ νγᾶ8 
Οη ἴῃς ΨΥ, ἴπὸ φυεδίοῃ ἀρρεᾶγβ ἤτοι 5. 
[κὸ ἰχ, 18 ἴο πᾶνε Ὀδδη δα ἀγοβϑεὰ ἴὸ [6 
ἀἰϑείρίεβ ὑγίναίϊευ, δὲ 4 πῆς δεῖ ἀραγὶ ἴῸσ 
ῬΓΑΥΕΙ͂. 

γπεπ.})} 8ῖ. 1αΚὸ 845 “1Π6 τυἹατζιιά 65, 
ΤΩΛΥ ΚΙ 51}}} τογε οἰθαυνγ ἰῃἢς αἰδηϊποοη 
δεΐνεοη ἴδε ἀϊδοίρ!ες δηὰ [δε ρεορίο. 

48. “44πἋ41 1δὲ7 α“εὐετεά.) Ἐίμεν, πὶ {ΠπεΥ 
δηϑνογεί, ΟΥἹ 8321 (4 ἀϊετεηῖ γοδήϊηρ δάορῖοά 
Ὁγ Τί9ς..). Ὑδα ποσγὰ “θυ " 15 ἱπηροτίδηϊ, 
ἰπάϊοοαῖίην [παΐ [Π6 Δῆϑνοσ τγὰ8 βδοιηον δῖ 
ἀἰδεγεπης δῸμ ψμδὶ τηϊρϊ πᾶν Ὀδεη οχ- 

ΤῊ ᾳυεβοη νου]ά δβόθηὶ οδίου" 
ἰαϊεά ἰο εἰϊοῖϊξ ἃ δροπίδῃεοιιβ Ἔεχργεβϑβίοῃ οὗ 
(Πεὶσγ οὐσῃ δε] εξ. 

δι. Μαῖκ οπιῖῖβ, 85 υδιιαὶ, [86 ἢδιῖθ οὗ [86 
Ρτορδεῖ, [εγεπιδῃ ; δεὲ6 ῃοίθ8 οὐ (ἢ. ἷ. 1. 

29. “4.4 Ῥείεγ Οτοῖϊ (ες ποσὰ “ δηὰ " 
(» ἴπε οἷάεοσὶ Μ55 δηά [6 ΜΝυϊγαῖο). 

8α ἀδσγυρίποϑα οὗ ἴΠ6 ςοῃϑίγιυςίίοη 5ι:15 [Π6 
Ἐλ ΠΟΥ ΠΕΝ οὗ [8ε δῆϑιγοσ, ἌἽδβσζαοίοσιϑεὶς οὗ 
δ1, Ῥεῖον. 

Το σγὲ ἐδὲ Οδγα1.1] 80 τηυςῇ οἔϑι. Ρεΐεγ Β 
δίδννοῦ 81... Μαγκ πιυϑδὶ ποοάβ τοοοσγὰ  δυῖ 
νὰ ἃ βυἰκίης τγέϑοσνυα ἢ6 οπ δ ἴῃς ἔμ 16 Γ 
οοηξεκβίοη, δηὰ {86 στοαὶ ψοσγὰ οὗ οὖσ 88- 
σίου δα ἀγεβϑοὰ ἴο 51. Ρεΐεσ δηὰ γεϊαϊθὰ ἢ} 
Ὁγ 8:. Μαϊζδεν. ΦΘΤῆο ἴσυε δηά 5δ[|53[δοίοιυ 
ἐχρί δηδίίοη ἰβ ἴπδὶ 51. Ῥείοσ, βϑρεακίηρ ὉῪ 
ϑ8:. Μαγκ, ἀϊά ποῖ οἴοοβο ἴο σῖνα Ῥγουηϊηθηςς 
ἴο δία οὐσῆ ἤᾶπιθ. Οὗ {Πΐ5 τυληγ ἰπαϊςαιίους 
αν δδοη ποϊϊοεὰ ἰη δι. Μασκβ ροδρεῖ, 
ὨΟΏΘ, ΠΟΕΥΘΓΙ, 50 βίου δηὰ Ἴοοποϊυϑῖνε 25 
(5. ὙΠῈ οηγ5βίοη γ65, ΤΔΟΓΘΟΥΟΣ, [παῖ 
(ὴ6 ἀοςεῖτηο οἵ [δ (πυγοὶ οὗ Ἀ οπλο, πα Κη 
δῖ. Ῥοῖοσ {86 ἔουπόαλϊίξΤοηῃ οὐ τνῆϊοθ {6 
Οδυγοὶ γχαβίβ, 15 ποῖ ἀροβίοϊϊς. Νειζπονς δῖ. 
Ῥεῖοσ πον ϑ8ϑῖ. Μαγῖκ οουϊὰ πανα οὐεά ἴο 
Τοοογὰ δὴ δβϑβϑθηξίὶ τ. [{ 15 σε ΚΑῸΪ6 
(δὶ [6 Οὐοδρεὶ ννϑϊο γίνεβ σρθοϊδλὶ Ῥγοχη! 
ὨδΏςΕ ἴο [δ6 γοῦυκο, δηὰ ἰθαϑὶ ργογληθῆος ἴο 
«ὃς ςοηίοββϑίοη οὗ δῖ. Ῥεΐοσ, τγδβ ἴδ 
Ὑ Ὡς τγᾶβ ττϊτοη δὲ Ἀοπιθ, δὰ ἴῃ ἴδ6 Βγϑῖ 
Ρἶδος ἕοσ Ἀοπιδη σοδύεσθ. 

251 
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20 Απά ἢε Ἑοδαγρεά πεπὶ μα ΠΟῪ 
8ῃου ]α τε}] πο πηδη οὗ Βίηι. 

21 Απά δε θερδῃ ἴο τεᾶςοῇ ἤδη), 
τῆδῖ τῆς ϑοη οὗ πηδῃ πλυϑῖ 8. {Ὁ  ΠΊΔΗΥ 
τη ΐηρβ, δηά Ὀς τε]εςῖοά οὗ τῆς οἱάετγβ, 
Ἀπὰ ὁ) τῆε ςίεξ ργίεβῖβ, δηὰ 80 Ὑ10 68, 
δηά δὲ ΚΙΠεά, δηἀ Δεν τῆγοθ ἀδΥ8 Γί88 

ἰη. 
ἘΣ Αμπά Πε βραᾶΐε [παῖ ΤΣ ΠΡΟΡΕΙΥ. 
Απά Ρεῖεγ ἴοοκ δἰπι, δηά Ὀερδη ἴο 
γερυκαε ἢΙπὶ, 

42 Βυῖ ψδεη δε Πδά τυγτηεἀ ρους 
Δηά Ἰοοϊκεἀ οἡ ἢ 8 ἀΐβς! ρ|ε8, ἢς γεθι Καά 
Ῥεῖεῖ, βαγίηρ. σεῖς τῆες δεμἰπά π16, 
δαίδῃ : ἔογ ἴδοι ϑανοιιγεδὲ ποῖ ἴΠῈ 
τὨηρβ (δὲ δε οὗ (ὐοά, δυῖ τῆς τῇ ϊηρϑ 
τῃδλῖ Ὀς οὗ πηδη. 

80. δὲ ἐραγρεά ἐδεν!.} δ8δ0 851. Μαῖζδβον ; 
Ὀυΐ πεῖε ἴδε ψογὰ ἰβ τοιοῦ δίσοηρεσ. Ης 
το υκοὰ τΠοηὶ, σπαγχοὰ {Π6πὶ δἴογηϊγ. δῖ. 
1ἀὺ0κὸ ἢ45 ἔνο ψογάβ, ςοτηδϊηἰπρ ἴἢς δοςουπίβ 
οὔϑι. Μαΐζμον δηὰ δι. Μαζκ. , 

81. δὲ δεραμ 81:. Μαϊμον, “ ἔγοπι {πδὲ 
ἔπηθ ἔοσι ἢ θόρδη : οἢ. χυὶ]. 21, ΨΈΟΓΟ 566 
ῃοῖο, Νονν, ἴοσ ἴῃς ἤγϑί {ἰπ|6, [86 αϊ5ς 1 }68 
τοςοϊνοά 11 δηὰ οἰθαγ ἱπέοστηδίίοη οὗ ἴπ6 
ΒΌΠοτίηρΒ ἀπά ἀδαίῃ οὗ Οἢγίδι. Ψνοσάβ μδὰ 
ΡΓευ οι ΒΥ ὈδοΏ βρόκθη τ ὩΙΟΝ τηϊσηϊ ἴο βοπὴε 
οχίθηϊ ἂν [πεῖ (566 ποΐς οἡ ςἢ. ἰϊ, 

τηδᾶο δηὰ δοςορίοα, 1 νναβ ἱστηροσίδηϊς [πδί [6 
ἴγζυο, δροοϊῆς τ ψῶξι 
δε 5εἴ ΤΌ 85 [ἃ Ππδὰ Ὀδθη γενεαὶ Ὀγ ἴἢ6 

οὗ ἴδε Ῥγορδεῖβ (1ϑαϊδῇ 1111.)}, ἴῃ ςοη- 
τιδα δ! ς!οἢ ἔγοηι [86 ποίϊίίοης [πε ρορυ- 
ἸΑΥΪΥ Θοηϊεγίαἰηεὰ δηά 5.}}} βιβαγεὰ ὈΥ ἴδ6 
ἀϊ5ε! 168. 

δὲ γεἰεείεά.] ΑἹ εχργεββῖνε νγογά, σμεδηΐῃ ν᾽ 
ῬΤΟΡΕΓΙΥ, “τεοεοϊοά δῆοῦ ἐχδπιϊηδιίοη." Ομ" 
Ῥᾶγε πε δοοουηῖ ἴῃ οἷ. χὶν. ς1-ός. 

43εν ἐδγες ἀαγ:.1ὺ 81. Μαίζμενν δηά 8ι. 
τκο, οΩ ἴδ6 (Ὠἰγὰ ἀν." Α ἀυτγαίίοη οὗ 
ἴπγες 81}} ἀᾶγβ 8 ἢοΐ ὨΕΟΕΞΒΑΓΠΥ ἱπιρ]!εὰ ὉΥ 
εἰπε ἐχργοβδίοη. αὶ ἴἰ ἀδβιρηδίεθβ 18 Δῃ 
ἰηΐεγνδὶ---οὴο ἢ.}}] ΟδΥ ἱπίογνεηϊης Ὀεΐνθοη 
1} (ΑΥ̓͂ οὗ ἀδδίῃ δηὰ Π6 ἀδῪ οὗ γεβυστεοϊίοη 
---Οὀ δζΖ ερουκὰ ἴο τηδῖο ἴ86 ἕδςϊ οὗ τοδὶ ἀδαῖῃ 
οογίδίη, θυΐϊ 5ῃογί οοτηραγοὰ νυ (ἴδ ἘΠῚΘ 
ὙΠΟ Ὦ νου] οἰαρβε θεῖοσε [86 ρεποσαὶ Ἀσδϑυγ- 
τοσοῦ. 

82. οῤεηὐν. “ὙΜΗδΒουῖ τέβοσνς." 81, Μαγκ 
ἴδυ δεςοιυηῖβ ἔογ 81. Ρεΐεσ᾽ Β ὀχοϊζθιηδηῖ: ἴῃ 6 
Ῥτγεαϊοϊίοη ἴο Βὶπὶ νγὰ8 πον δηὰ βίδυ ως. 

ἰοοξ δὲ». 581. Ῥεΐογ νγὰβ ἰο]ονης (866 
Ὡοχῖ γογβ6), δηά ἴοοῖς μοϊὰ οὗ ΗἰΪπι, 85 ψν βδιην 
ἴο 5ρεᾶκ ἴο ΗἾπὶ δρατί (Οτίσπηπι ἴδιι5 θχρ δίῃ8 
[86 νογά, “τοδληυ ὑσθμβοηάο δἰϊᾳιιθσ 5θοσϑὶπὶ 

ΟΊ. ΜΑΚΚ. ΨΠ[ΠΙ. [ν. 30-- 38. 

24 ἢ Απὰ ἤθη ἢς Πεά ςΔ||ςἀ τῃε 
Ρεορὶς απίο λῖπι ψ᾿τῆ 18 ἀἸ5οί ρ]68 4150, 
ἢς 8414 υηἴο τδπ6πλ. “ ΝΥ Ποβοδνεῖ ψἹ]] « (Δέκα το. 
οοπια δἴτεσ πῆς, ἰδῖ ἢΐπι ἄδην Πἰπιβ6]Έ, 3 
Δηἀ τΚῈὲ ὕρ ἢ8 οσγοββ, δηά ἐοϊϊον 
Π16. 

2 ῥ ον ψβοβοσνογ νν1}] ϑανε ἢ]8 {π|π 
804} ἰοβα ἴἴ ; δι ἡ βοβοενεὺ 5}4]] ἰοβἊ 
ἢϊ8 {Π|π| ἔου ΤῊῪ βᾶκε δηά τῆς ροβ8ρε] 8, 
ἴῃς 84Π16 54]] βᾶνε ἰϊ, 

46 ον ψῇδῖ 5}4}} ἰξ ργοῆξ ἃ πηδη, 
1 ἢς 814}} ραίη ἴῃ6 ψνο]ς νγου]ά, δπά 
Ιοβϑε ἢϊβ ονγῇ 8οι]ὶ 

47 Οἵ νψῆδῖ 8411] ἃ πιδῃ ρῖνε ἰῃ 
Ἐχοῆδηρε ἔογ ἢ8 βου] ἡ 

38 ἢ 
Δϑηῃλπιδά οὗ τπῆεὲ δηά οὗ ΠΊΥ ψγοσάβ Ἴη 33 

δϑάυςζυγυ5}; ἴο 118 δεῖ οὗ υπάυ6 ἰΔπ}}}- 
ΔΙ Υ Πα νεηϊυγοά ἴογ ἴῃς ἔγϑὶ ἔπιε ἴο δα ά 
ὑοσγὰβ οὗ τεῦυκο. ὍΤΠ|ο ννογἀ8. τὲ ρίνθη ὉΥ 
δι. Μεῖζον ; {Π6Ὺ 5πὸνν αθδςίίοῃ δηὰ σευεῖ- 
ἐης6, ΨΙΠΠίΏΣ ΒΥΓΡΑΙΠΥ ἴοσ ἴῃς ϑβρθάζκεσ, 
γννο, μοννουοσ, ἴδἰς Ὠἰπιβοὶῇ (μα΄ ἢς ἀεσβεγνθὰ 
Ὀ]ΔΠ.6 ἔοσ νηὶ οὗ (ἢ. 

88. «υδέη δὲ ῥαά Ἰωγπεά αδομί.} Α Ξυδάφη 
τηονοπιθηΐ ἰ5 ἱπάϊςλίοά, δηὰ ἃ γαρὶ ἃ είδηςε αἱ 
[6 ἀἰδεὶρ᾽θβ, ἱμαϊοδίηρ ΔΏΡΟΓ δηᾷ ϑΌΓΡρτΙδα 
(ςΐ. εἰ. 111. ς ἀηά ποῖε). 1, οοἸἰπηρ αἱ αἱ}, Η Ἂς 
δἰηρίὶε5 ουἱ Ῥεῖοσ [ὉΣ βρεςῖαὶ νυδυπηρ. 
ἴδοι “αὐομγει!.} ΟΥ᾽, ταὶπᾶθεί, ἃ5 ἰπ Ἀοπι. 

ΥἹ]]. 5.) 264. 

84. “4πώ4 «ὐδὲπ δὲ δαά εαἰϊοά δὲ ῥεοῤῥρ 
ΤῊ νογάς νηοῦ ἔοϊον νοῦ {πογοίοσο 
δρόΐοδη βοοὴ δϊτεσ, θυῖΐ ποῖ ἴῃ ἱπιπιθάϊαϊο σοη- 
Ὡσοϊίοη ΜΠ, ἴἢ6 τοῦυκο δἀάγεβθοὰ ἴο ἴδῈ 
ἀϊδεῖρῖθ. Ουγ Ἰ,οτὰ ολ]]οἀὦ τδ6 ρεορίς ἴοὸ 
Ηϊτὰ : 411} προάδοαὰ πε ᾿ἰεβθοὴ Ηδ ννὰβ δδουΐ 
ἴο εἶνθ. 81:. Μαίδμον, βρϑᾶῖϊϑ οἡἱγ οὗ ἴδε α19- 
αἴρ᾽65: οὔβ τηδυῖκ δι οπς ΤηΔΏΥ οἵ [86 πιυῖΐυδὶ 
ἱπάερεηάθησε οὗ {πεϑε ἴνο βοβρεῖὶβ [{ ἰ8 
ενἱάθης τμδὲ 411] [6 Ρεορὶο οὗ ἐμαὶ ἀϊξιτςξ, ἰπῃ 
ψ ποι 1ῃ6 ᾿Δϑῖ στοαΐ πηίγαςοὶα οὗ ἐδεύϊηρ μδὰ 
Ὀδοη Ἰδίεῖγ ψτουγῃΐ, νετα ᾿πιργοβϑοὰ τ] τη 6 
δοϊϊης ἰδαῖ ἃ πονν πηδηϊ εϑιδίίοη οὗ Η15 Ῥονγεσ 
νγὰ8 δὲ μδηά, ῬὍΤβαῖ ἔδξεϊϊπς οὐγ 1 ογὰ ἀο68 
ποίῖ ἀθδὶ νυ, Ὀυϊ ννᾶΓῊ8 41} αἰϊκε οὗ ἴῃς ςοῦ- 
ἀϊπίοηβ οὗ ἀϊϑοϊρίεβῃὶρ. Ηδτγο, ἴογ ἴδε ἢγϑῖ 
ἘἸπι6 ἴῃ 81. Μδγκ᾿β γροβροεῖ, χὰ Βηά (Πο ἀϊκίϊηςς 
τηοηὔοη οὗ ἴδε Ογοϑϑ5. 

835-397. 81, Μεαίζδμεον [45 ἴῆς βδπῖὸ ννογάϑβ. 
ϑ8ῖ. υκο τεοογάβ πε πὶ ΟἹ ἃ ἰαΐεσ οσοδϑίοῃ 
(ςεἃ. χίν. 2 ἀρ ὙΠΕΟΥ͂ ἅΓῸ 50 ΟἹ βου οοῦ- 
ποςιοὰ τῖῃ ἴδ [ΟἸ]οννπς ραβϑᾶχο {παΐ ἴἴ 
56 618 5ίγδηρα ΔΥ 5ῃοι!ὰ ἢᾶνε Βεϊά τῆ δπὶ ἴο 
Ὀε ΒεΓὸ δῃ ἱηίογροϊδξοη. 

38. ῥα] δὲ α:δὰ4αάν»ιεά.} ΤῊΪΒ τοῖογς ἴο (Π6 
διλσος Ὑυἱο ργενθοῖδ οροη ἀςοκηον)οάςτροης 

Ποθοδυνοσ {δογοίογο 5.411 ὃδδ ὁ δλιι,"ο 



ν. 1--2.} 

1818 δά υἱτετουβ δηά 58ἰπῆι! ρεπογαδίίοη : 
οὗ πα 4ἷβο 8141} τῆς ϑοὴ οἵ πιδλῃ ὃς 
43 ιδπιθά, σγεη ᾿ς σοπηεῖῃ ἰῃ τῃς ρου 
οἵ δἷβ λιμοῦ ἢ τὰς ΠοΙγ ἀηδεῖς 

ΟΗΑΡΤῈΚΒ ΙΧ. 

2 εν: ὲ ναήρωγαί. τι 272 ἑμεείνμείείδ δὲξ 
αἐείβίες εονεεγεν 144 ἐνερ οΓΓ ΕΞ 4:1: 14 
εατίεδ “να ἀμνό ανα (267 ΣΙ»: 10. ,0γ- 
ἑείοίά ἀὲς ἀεαά ἀνα γέρε ΚΠ δη : 11 ἐκ- 

᾿ Λογέεα Δὶς ἀείβίεε ἐο ἀνε δὲν : 18 δία δέηρ 
ἑάενε ποί ἐσ ῥγολίδέί “μοῦ αν ὁφ ποί ἀραΐμ:ΐ 
ἑάονε, ΝΟν Ὁ ξῖυε οδέροέ ἐο 457 ο77 ἐΔε γχαμά Δ ε. 

οἵ Ὀεϊϊεῦ ἴῃ ΟὨγῖβί, Δ} ἱπ Ηἰπὶ 85 ἴδε 
εγυςβεοά ϑανίουγ, δηὰ ἰη Η:15 νσογά58---ἢδὲὶ 15, 
ἴῃ 41} Ηἰβ ἀοοιτί δ] ἰοδοίπρ. ὙΠῸ ἰοπηρία- 
(ἰοηῃ 8 Θβρθοῖδιν ἔογοϊδῖὶα ψνῆοη πότε ἰδ 
ἰηννατα ΞΥΡΑΙ ΠΥ πιὰ (ἢ6 ]Ἰἰσςεηθουβ δηὰ 
ἰαννῖοββ. ὃ:. Μαζκ, στο ἰ5 [Ὁ] ονγοὰ Ὁγ 8ι. 
[μὐκο, Ὀτίηγα οὐ {πὸ 71}}} ἔοτος οἵ [815 Ξἁγίῃξ. 
28 ἴξ (δὲ ἰξ πυδάθβ ἃ Ῥϑου ιλυῖν ἀθορ ἱπὶ- 
Ργοϑβϑίοη οὐ ϑ8ῖ, Ρεῖεσ, [πε ἢγϑϊ οἱ ἃς ἀϊΞοὶ- 

648 Ὑ.0, πηονοα ὈΥ ββδτης δηὰ ἔξασγ, ἀδηϊοά 
15 ϑαυίουγ " ὉΠ ϑβαγίηρ οεγίδίηγ ππά5 ἴῃ 

(δὲ [211] ἃ ποδὶ βἰγ Κὶπρ 1] υβίγαϊίοη ; Ὀυΐ δὲ 
ὌΠ ἔπιε ἃ οὐδεν νγὰ3 (Πεη Ἔπεη τα 

ὄνθη. ΒΌΟΝ ΔρΟϑίδϑΥ, ΠΏ ηἴοα οὗ, ἀο68 
ποῖ ὑγοοϊυάδ ραγάοῃ. ὋΣ 

ἐδὲ δο5 97 »""α.}] ΤῊ νογὰ δδ5 δε ὑσὰ- 
Υἱουϑὶγ υϑεά ὈΥ 8ι. Μαϊϊζδμεν ; δεὲὲ. ποίεε οὔ 
γΥ. 2). Ηστο ἰἴ Πᾶ9 ἃ ρδου ΔΓ ἴογοςο, 45 τοῖθυ- 
την ἴο ἴδ γτοδῖ ργορἤεου οὗ Ὠδηϊεϊ, υἱῖ. 13. 
866 ποῖα οὔ (ἢ. χίγ. 62. 

ΓΟΗΔΡ. ΙΧ.---1-8. ΤῊΕ ΤἈΑΛΝΒΕΙΟΟΒΑΤΊΟΝ. 

ΕἸ, 1 81, Μαιβδενεβ ροβρεῖ (οἷ. χυὶΐ. 28) 
(19 νοῦβϑε ἰϑ ΠΊΟΓΕ ΠΟΓΓΕΟΕΥ δϑϑρπθὰ ἴο {πε 
Ῥτεοδάϊης οδαρῖον ; δυῖ ἴῃ6 αἰνίϑίοῃ δεγε 
δάορίεοα φεῦνεβ ἴο ροίϊηϊ οὐκξΘ ] ἴα γοτγ οἶοϑὲ 
ςοπποχίοη Ὀδεῖνγοθη ἴδ6 ἰγαηϑῆσυγαίίΐοη δηὰ 
ἴδε ργενίουβ ἀΐϑοοιγϑο. 

1δὲ ἀδισάον»ε 977 Οοε εονιὸ «υἱὲ βοευεν. 8ῖ, 
Μαῖμον, οἢ. χυὶ. 28, 25 “ (ἢς ϑοη οἵ τῆδῃ 
οοπΐης ἰη ΗΒ κίηργάοιι :ἢ οἡ ἴδε δεαγίης οὗ 
ὈΟΙῈ ἐΧργεβϑίοῃβ 5866 ποΐοβ οἡ [μδὲ Ῥᾳ55Δ Ὲ. 
ΤΠο δηββχυγαίίοη ννᾶϑ δἱ οὔςε ἃ 5Ξυπιδοὶ, 
ἃ ὑἰοάσο, δηὰ ἃ ραγΈ 14] τγδηϊξοοϊδιοη οἵ (ῃς 
ΕἰΟτ οὔ Μοεβϑϑδὴβ Κίηράομι; δηὰ ἴῃ τἢ 18 
ἱξδὶ ἴὸ 5 τείσσσεά ἴο ΌΥ 81. Ῥεῖεσ ἰῃ ἢ 15 
ϑοοοηὰ ορίϑιϊθ, οἷ, ἰ. 16. Α8 ϑβυςδ, ἰξ νγὰβ 
νοιοδιδαίοα δί (6 οσ 815 συ 118 β'ζηϊβοδηος 
που] ὃ ΠΠΚοΪγ ἴο ὃς (εἰς; ἴον ἴἃ ὑσουγδί οὐ 
εἰἰϑε ΠΟΥ ἴννο ἀϑρεοὶβ οὗ Ὁ γῖϑῖ 5 ρεύβοη δηὰ 
ψογκ, υϑὲ αἴενῦ (ἢ6 Αροϑβίϊθβ ῃδὰ δῆσνσι [πδῖ 
τος σοην! οι οἢ5 γε οἶθαγ δηὰ [}}}; τι βοη, 
οὔ [Π6 οπο δδηά, τ δὰ λϑϑυγοά τῆοτ οὗ ἴδ 
65:80] 15πηθηΐ, ρογρεϊυ ΠΥ, δὰ Οἱυπιρῆ οὗ Η 5 
ΟΒδυγοῦ, δηά δὰ αἰγεςϊοα Ἐποὶν της ἴο Ἡ ἰ5 
δεοοῃὰ δάνρηϊ ; θεω, οὐ ἴΠ6 οἴδοῦ διδηὰ, 

51. ΜΔΑΚΚ. ΥὙΠΠ. ΙΧ. 

Ι 3817 υπίο γου, Τηλι τπεγε θὲ "ἢ 
βϑοιηςδ οὗἩ τῆδπὶ (Πλὲ βϑἰδηά πεγε, τυ μος ἢ 
8}|211 ποῖ [λϑῖς οἵ ἀεδίῃ, {1}} [ΠῈΥ πᾶνε 
866η ἴῃς Κίηράοηι οὗ (σά Ἄοοπις τ 

ΤΕΙ. 

4 Π“Απά «δῆοσ ἰχ το: Ϊεϑυ8 “Μαῖ. τ7. ] , 
ΚΑ Κεῖ τοὐτλ λίπ Ῥεῖεγ, δηὰ Ϊληγεβ, 
δὰ 1οδη, δπά ᾿ἰελάθε {πεπὶ ἀρ ἰπῖο 
δὴ ὮΙρΡΗ τπουπίλίηῃ ἀραγί ὈΥ τἢεπὶ- 
8εἶνεβ: δπηά ἢε νγὰβ {γλπβῆρυγεοά δ6- 
ἔοτε τ δηλ. 

Ης μιά οἰολσὶΥ δηπουποορὰ (πε 50 δοστίηρ5 
ΜΒ Ηἰ5 τοβυγτοςίίοη πουὰ ὃὈς ᾿ 
ΑΙΙ [18 ἰοδοπίπς ἰδ ὨΟΥ ργεϑεηϊθα ἴῃ ἰἰνίης 
ουϊνατγά δοῖ, ἰη ἴη6 ἰτδηβδοϊίοη νι ῖ ἢ ἔΌττ5 
[6 σεηίγαὶ, ουϊπιϊηλίηρν Ροίηϊ ἰῃ οὖν 1, ογα 8 ἰηϊεἰετίαὶ ᾿πρ, ᾿ 

4. αἴεν εἰς 4αγ..} ἴπ ἴδε ποῖς οὐ Μαῖίί. 
ΧΥΪΙ. 1, ἰ 848 Ὀδοη οὐϑεγυθὰ (παῖ ἴποϑε ἀδγ5 
ἍΕΤΟ ΡΓΟΌΘΔΌΪ ραϑϑθά ἴῃ ἴπ6 περ δουγῃοοά 
οἵ ἀαβασοὰ ΡὨ  ρρὶ. Τὸ [ἢ τεᾶϑοηβ {Π6γὰ 
εἴτε, ἰἃ ΠΥ ὈῈ δάάἀεὰ (1), Τετα 18 πο ἰη- 
ἀϊοδιίοη οὗ ἃ οἤδηρο οὗ ρἷδος : Ὀδυῖ δῖ. Μαγκ 
πόνον οὔ ἴο ποῖϊος οὖν 1 ,οτά 5 ἀστῖνδὶ δῖ, 
ΟΥ ἀορατίυτε ἤοπι, ΔΩΥ͂ Ρίδοα; δὲ πᾶ8 ἃ 
τοχυϊλν ἔοττηυϊδ ἴοσῦ δοῖβ “Ης ολπιε ἴο," 
“ς πεπῖ ἔοσιβ,᾽" οἵ. οδΒ. ἷ. 14, 21, 351 ἰ, 
1, 11; ΜΠ, 7.1 ἵν, 151 ν΄ τ; Υἱ 1, 32, 53 
γιΐ. 24, 11; Υἱΐ, 1ο, 13, 22, 22. ΤΏΟ θορίη- 
πἰηρ οὗ (δῈ ᾿ουγηεῦ ἴο [μ 58 ἀϊϑιτίοϊ 5 αΪ5- 
ἘΙΏΓΕΥ ταλυκεὰ ἴῃ οἢ. 1}. 27, [ἢ τοττηϊηδίίοη 
ἷῃ ςἢ. ἰχ. 3ο. (2.) Τῆς 5ρᾶοε οὗ 51χ ἀΔΥ5 ἴῸΓ 
(Π6 δο᾽ουτῃ 5 ποῖ τηοτγε ἴβδη τηϊρῃϊ ὃς 6Χ- 
Ρεςῖϊοά, οοηβίἀετίηρ ἴῃς ϑρεςῖδὶ οὐὐεσὶ οὗ οὐγ 
1,οτά 5 Ἰουγῆεγ (ϑ8εε ποῖς οὐ Υἱϊῖ. 27), δῃά (ἢς 
ΠΟΥ͂ δηὰ οὐπῖ ἱπηροτγίδπος οὗ ἴδε 
{τὐ1}}5 νος Ης ποσὰ ργεραγο [6 πιϊπ 5 οὗ 
Η!8. ἀϊβεὶρ᾽εβ ἴο γεοεῖνε. 

ΎΒοτζε 15, [πογεΐογο, {16 γοουὰ ἴοσ ἀουδί 45 
ἴο ἴδε 8οθῆο οὗ (6 Ττχαηξησυτγαϊίοη: ΤΑΌΟΥ 
θείης ουἱ οὗ ἴῃς αυεπεοη, ἰξ πιυϑὲ δλνε Ὀεεη 
ϑοῖηθ οοηϑίογαῦϊὶς δΒεῖρχξ ἰπ 16 πηπικοάϊαϊς 
ΥἱοΠγ. Νοῖ, Βονγενεσ, 85 Ὦτ, ἼΒοπίθοη 
Βυρροβος, Μουηΐ Ῥαηΐυπι, ἃ ἰονγεῦ δρὺσ οὗ 
ἴῃς οδδίη οὗ μοὶρηϊβ, οὗὨ σῆς [Π6 βυπιπῖς 
σψουϊὰ 6 ἩΠ ΠῚ κἰσδξς οὗ {π6 [οϊοννεῦα οὗ 
6580. Ὧνε τοδά, “Ἂς ἐζαάδεί ἐδερε οἷ 
ψοτὰβ ψ Ὡς ἀσποίς ἃ ϑΐδερ δηὰ αἰδῆσυϊ 

δϑοοπῖ, βϑυοῖ 858 Ὦτ. Τυτβίγαηη ἀδϑογίθεθ ἰῃ 
δὶβ νἱϑῖς ἴο ΠΚ6 ῬὨ414) ἴο ἃ πἷρᾷ τηουη- 
(Δίη " (ὄρος ὑψηλόν). ὙΝ ΐςῖ Βεῖσμέ οδηποῖ, 
οὗ οουγδεο, ὃς ἀείϊοττηϊποα δεῖ, οοηβίἀοτίης 
(δ ϑροοὶδὶ σοϊδίίοῃ οὗ Μουηῖ Ηδοτηοῃ ἴο 
Ῥαϊεϑίπθ, σοπιπιδηάϊηρ ἃ ΟΥ̓́ΟΣ 8 
ψβοἷς εχίεηϊ, υἱϑίθ]ε ἴῃ [5 ΞΏΟΝΥ β5ρίεπάουν 
ἔγοπι ΘΥΟΥῪ ἀϊϑιτὶςῖ, δηὰ δελγίηρ ἴῃ πιὰ ἴμ6 

τὶεν οὗ Μοβεβ ἔτοπιὶ 8 οοσγεβροηάϊης 
μεῖρμι οτος ἴδε ῥγοεηϊϑο ἰδ, τὸ οδἢ ϑοῦσοεγ 
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2954 
4. Απά ἢἰ8 γαϊπηεηὶ δεοδηης βῃϊπίπρ, 

ἐχοθθάϊηρ Πα 45 5ΠοῪ ; 80 48 ΠΟ 
ἈΙ]Πεγ ου δαῖτ σολπ ψνἢϊτς τῃδη,. 

4 Απά τδετγε ἀρρεάγεά υπῖο {ποτὰ 
ἘΠΙ245 νγῖῖ Μόοϑεβ: δηά τῆς ὑγετε 
καἰ κίηρ "ἢ [6809. 

ς. Απά Ρεῖεγ δηβυγεγεά δηὰ ϑαϊά ἴο 
]6805, Μαβίευ, ἴτ 15 ρσοοά ἔογ υ ἴο θὲ 
ἢετε : δηά ἰεῖ υ8 τῇλκο τῆτες τλδοῖ- 
ΠΔΟΪε8; οἠς ἴογ ἴῃες, δηὰ οἷς ἴῸγ 
ΜΜοϑε8, δῃὰά οης ἴον Ε]125. 

6 ἔον ἂς ννῖϑδὲ ποῖ ψγῃαῖ ἴο 887; 
ἴον τῇ εΥ ΜΈ εγα δόσε δίγαι . 

7 Απά δεῖ νγ8 ἃ οἱουά τῆλὶ ονεῖ- 
βῃηλάονγεά (ἢεπὶ: ἀπά ἃ γυοΐος Ἵδηὶς 

51. ΜΑΚΚ. ΙΧ. ἷν. 3--1ο. 

ουζ οὗ ἴῃς οἱουά, βαγίηρ, ΤΒ15 ἰδ ΠΙΥ͂ 
Βεϊονεὰ ϑοη : ἤδᾶγ ἢ] πὶ. 

8 Απὰά βυάδεηϊγ, με {πεΥ Βαὰ 
Ἰοοκεά τοιιπά δδϑοιιῖ, ἴον 8δὺν ΠΟ πῆ 
ΔΩΥ πιοζα, ϑᾶνα εβ8ι.8 ΟΠΪΥ Ὑ τ τῆσα- 
βεΐνεβ. 

9 Αμά 45 {Πεγ οδηὶς ἀονγη ἔοι 
τῆς πιουπίλίη, ἢς οΠαγρεά τπετ τῃδὶ 
1Π6Ὺ δου ἃ ἐς] πο τηδη τγδαῖ τδΐηρα 
{ΠΕΥ Βαὰ βεςἊπη, ΠῚ τῆς ϑοῃ οἵ πιδη 
ὙγΈγα Γίϑεη ἔτοηι (ἢς ἀελά. 

10 Απά {δεγ Κερὶ τῃλῖ βαγίηρ νῖἢ 
τΠοπηδεῖνεβ, φιςσοηΐηρ οης νγῖτ δη- 
οἴδεγ τγῆδὶ τῆς τίδίηρ ἔγοῃ τῆς ἀελέ 
8ῆοι }  πγεδη. 

τοδὶ ἴ[86 οοπο]υδίοη, ἴο τνδίοδ ἰαΐο ᾿γαυο  ]ογ5 
δηὰ οτἰτἶο5 πᾶνε Ὀδεη ἰοά, ἰπδὶ τς 5: 
πδίυγαὶ ἰγαηϑδοιῖοη ἴοοῖκ οἷδος οἡ οὔθ οἵ [5 
Ἰοβιίοβε ρϑλῖβ. 

ἐγωβαισεά.) 1. 1τοτα! γ, “ Ἠς ψτᾶβ οπδληρεοὰ 
ἴῃ τ πς ΤΩΔΥ͂ να. Ἰυεισαϊδα Υ ΡΆ]]. 
Ἷ. 6, “ θείης ἱπ ἴῃς ἔοσπι οἵ Οοὰ :" ἴον [ἴῃς 
τλῦϊαπὶ ἕοστη οὗ ἴῃ 6 Τγδηβῆσυγαίξοη νν838 δΔῃ 
εἰυϊξεηςςε οὗ (ἃς Ὠἰνίηε ἸΟΣΥ. 

8. ἐχοθεδης «ευδὶ!ε.}) 81. Μαϊίζεν, πῆοσε 
ἔογογ, “45 {πὸ ᾿χδῖ; (ῃ6 ρμυτε, ἱ 
Ἰδὲ οὗ (6 Οοὐπερά,. ὅ86ε οῖδ οὐ Ηαϊωκ- 
κυκ {. 4. 

4: “πο4".}] ῬΟΒΒΙΌΙΥ, 45 Τ)ελη δ5.2η]67 βὺς- 
8 οδ ἴο [86 5ηοὸν οὗ Ηοστοη ; 

αὐ ἴῃ6 πογάβ ἅτὰ ῃοΐϊ ἔουπά ἴη (Π6 ο]άοβὲ 
ἍΜ655, δηὰ ἅσγε Ῥγορεῦὶῦ οπεοὰ ἴῃ ἰαῖο ςτιςδ] 
εὐϊοηβ. ᾿ 

πὸ ζεδεν οπ εαγὶδ.} θα ΠΟΙ ΡΑ ΣΟ; ΤΥ 
δέει ἴο Ἰῃηούσογῃ ΘΑΓ5 δολονμδί βίσαηρο; δυῖ 
ἴξ [5 [.δῖ οἕς τυ δίς νουϊὰ ἤᾶγε Ὀεεπ υδεὰ ΟΥ̓ 
᾿αηῖε, ἢ, ᾿ἶκο 81, Μασκ, δἰ ννὰγβ ἐπάδδνουτ 
ἴο ΠᾶΚο ἢ]5 γελύθγβ ΥὙἱΥ ἢ]γ στο θα οδ]θοϊνε 
ἕαςεϊβ. 81ῖ, Μασγκ, βονψευοσ, 45 ἃ 58.}}} δίψῇῃογ 
αἰτ: δα ᾿ουϊὰ πατεῖς τπς ἀϊδεγοηςς δεϊνψοοι 
ΘΑΣΏΪΥ δηὰ πιϑᾶνθη ῦ ὑσςπίηεθα. ΤῊ Κἔ]1οΣ 
ΟὨ ΔΑΓ " τεδίοσοβς πηδίοσι] εἰοίπίης ἴο ἢ 
πδλίυγαὶ ψμ οηοδβ: [Π6 Βοδυθ Ωγ ΕἸ]1ῸΓ αῖνοα 
Ρετγίεςϊ Ρυσγγ. Οὐ Μιι. ἰι]. Δ. 

Θ. Ῥὸν δὲ αὐἷτῇ πο!.)] ϑ8ῖ. [κπῸ [ι45, “ ποῖ 
Κηονίης δὲ δὲ 5414." οὺυν Ενδηροϊ 
δἀάς [με ἐχρίδηδίϊοη ; ἴμ6 υγοσβ γσέσε βροκοῃ 
ἴη δον εττηθηΐ δηὰ [ΕΓΤΟσ. ΟΥΩΣ, 
ἐθοτείογο, ὅσο ποῖ ᾿υ πε ποι ἰη ̓ πιρυςτην ἴο [86 

ε ἃ τνελῖκ οὐ βιρεγβϊίουθ ἔδεϊ ηρ, δ5 
εἰ ἢς μοϊὰ 11 ἐογζυηδίο ἐμὲ ἢς 

οἴεσ ἃ 
ΠΔΟΪοΒ ἴοσ 

5 ΒΟΠ16 ἧδγτο διρρείοά, 25 τὐραν ὑκῖ τ ν..:.: 
βησίηκίησ ἤτοι [ἢ Ὗνε ὃδνε, δὲ [6 

τηοαῖ, ἃ ἰουςὰ οὗ ἠδίυγο : 8ι. Ρεῖοσ δδ 
υδυλ], δβεεχιηρ ἴο αἷνε ἐχργεβαίου ἴο δίς 
ἴῃ Πυδίγ ουϊναγά δοίο;. 

7. ἰλαῖ ουεγ:δαδοευεά. ΤΉ εἰουά, 28 851, 
Μαξίμενν τετηλγκβ, τγᾶβ δίψῃ; δαὶ ὀγξδῖ- 
Ὧ645 ἰ5 [86 Ὠϊνίηθ το]. “ Η:5 ὈΓΙ ΙΏ6 55 τῊῖα 
85 16 χδ0; δότε νᾶ [ἢς δὶ οὔ Ηἰ5 
ροννεσ,"» (Π450. ἢ. 4, Βεγε 9ε6 ηοίθ.) 

9.) δεϊουεά πϑημὴ δῖ, Μαῖδεν “ἴὴ 
ἩὨοτῃ 1 δ γνγῈ}} ρἰελϑεά." 80 4150 δὲ. Ῥεῖεσ, 
ἴῃ δὶ5 βοοοηῃὰ Ερίδιἰο, οἰ. ἱ. 1)η. 15 ποῖ 
ΘΆΒΥ ἴο δοοουηὶ ἴῸὉΓ ἰδ οπϊεδέοη ΠΟΙ. 

8. Ησεγε 8.1. Μαγκ οὐχί ἴο ποῖος ἴδε 
ςοπιίης δηὰ ἴοιςὰὶ οὗ |6508, Τοοογάθὰ ὉΥ 
δῖ, ψερήλμλμν θυῖ Βε τὴ γϑμκόμδοὐῤπρν ἔσται 
τρὶς ὀχργοϑβίοῃβ, νυἱιὶς 
8 , 45. ἰὩουξἢ δἰλτεοὰ ὃν [δος ἴουςδ οὗ 
7655, ἴΠΕγ ἡοοξεά γομμά αὐομ---ἃ ποτὰ αἰτυοϑὲ 
Ρεουϊας ἰο 81. Μασγκ, ᾿τυρὶ γα δεασοϊηρ ΟΥ 
εοὐυτίουβ ἰοοκ; δηὰ δὲ ἴδε δπὰ οὗἁ [6 νεσϑὲ 
δῖ, Μαγὶκ δάά5 ἴδε ἰουςδίηρ ττογδ, “ τηὰ 
{Βοιηϑοῖνε : ἃ ὑγορασδίίοη ἴοσ Ηἰδ γτοαλαὶ 
ΤΆΪ86, “1 δῇλ δ γου αἰτναγς"--;οῖ, 86 
ἴοσ ἃ ϑϑδβοῇ ΟὨἶΥ, δυϊ ἴο ἴδς επὰ οὗ της. 

9. δὲ εραγρεά ἐδεν.}] Ὑδθ οδάσζε [25 
Ὀεοη ἐξ οί μάνα, Τῖ τ ὃ6 τμδὲ [816 
ςοπϑοϊδλιίοη δηὰ ἱπεϊσυςζίοη ἡνοτε αἴνε ἴοε 
186 πιο ἴο ἴδποθε ἀἰθοϊρίε5 στῦο νουϊὰ ἔγεὶ 
δηά πηοσῖ 12}}γ ποςὰ ιτ:---ἰο 81, Ρεΐεσ, δοοῦ 
ἴο ὃς υἱλὰ Ὀεγοπὰ δα ο ΡΟΣ οὗ εἢ- 
ἄἀυτᾶηοε; ἴο δῖ. [ἀπι|65, τῇς ἤγεὶ 
διηοῦρ [ἢ Ἴ ψε εἶνε ; ἴο 81. [οδη, ννοδε θεῖν 
Ζ5 8] ἠεεὐεὰ ἴο ὃς Ρυτγίῆοά [πδὲ δὶς ἰογς σαϊσδί 
δὲ πιδάς ρεγίεςῖ, Βυῖ ἴδε ομάγρο νγῶδ ἔῸζ 
(86 ἔπηο οηΐγ; δῆοσγ ἴδε ἘἈδβυστοςοο 41} 
ὍΕΤΟ ἴο ἰοᾶσῃ [πδὲ “ἢ 6 φΊΟΥΎ ΒΓ ἢ ἐοϊοννε ἢ 
δὰ Ὀδθη ρεεβριγχοά ὈΥ 118 πιληϊεοἰδιίοη. 

10. “κά 1δὲγ ἐεβέ, (5.1 Ἀδίμον, “ δὰ 
δο]ά ἕαλες τῆς ἐδρέε μά δ λαςθα νὰ δ ὑμῶν 
δεῖνοβ ὙΠ ἰ5 {ΠῸ τιβίης ΠῸπὶ ἴῃς ἀεδὰ ἢ 
ΤῊΪς 15 ρδου] δ ἴο οὐγ Εὶ 1|«1. 8ιὲ, Ρεΐεσ 
τουδὶ πᾶγο νυεὶὶ! τειηθεηιθοετο (δ6 δηχίουδ ΄ε5- 
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Ι1 4 Απά {πεγΥ δεκοά ἢίηπι, βαγίηρ, 
ΝῊ 588γΥ ἴδς πο μεν τπδῖ Ε]128 αι 
ἢγβῖ σοηχοὶ 

12 Απά δε δηϑβϑινεγοά δηά ἰο]ά τῆ ςπι, 
ΕἸΤ.8 νεΠ]Υ σοπιεῖῃ ἢγβῖ, δληά γεβίογειῃ 
4}1 τῆϊηρβ; δηά ἐῃονν ἰξ ἰ8 νυυγ τη οὗ 
ἴῃς δοη οὗ πιδη, ἴπλί ἢδ πλιιϑὲ 5. 
ΤΏΔΩΥ ΤὨΐηρβ, δηά ὃς 8εῖ δὶ ποιιρῃϊ. 

11 Βυῖς 1 3ΔΥ υπῖο γοιι, Τμαὶ Ε]125 
15. ἰπάεοά οοπιθ, ἀπά με} ἢᾶνε ἄοης 
υπῖο Πἰπὶ νγῃδίβοαονογ 86 διε, 48 ἰΐ 
15 υγτίεη οὗ Πίπι. 

ΤΉΝΕ: 14 4 “ΑΠπά ψν ἤδη ἣδς ολπλα ἴο ἡέ: 
ἀἰβοίρίεβ, ἢε 8ὰνγ ἃ ργεδῖ πιιυίτιάς 

δθοις τΠδπὶ, δά τς βογίθεβ φυεβεϊοη- 
ἵπρ; νυν τῇ ἘΠ απ. 

Ις Απὰά 58{γδίρμοναν 41} ἴδε ρεορὶς, 
Βεη ΤΠΕῪ ΕΠ 6 4 Ὠἰπι, νγεγα σγεδ ῦ 
δηιλΖζεά, ἀπὰ τυπηίΐίηρ ἴο ἀπε βα]υζεά 
ἢϊηι. 

16 Απά ἢε Δβἰκοά τῆς 9οτθε5, ΚΝ δῖ 
4ιεβιίοη γε ἔστι τΠδαὶ ' Οσ, 

17 Απά οἣς οἵ (ἂς πιυϊείτιιἀε λη- γον. 
δυγειεά δηά δλὰ, Μίδλείεγ, 1 πᾶνε "σπ' 
Ὀγουρῆς υπῖο (δδ6 τὴ 8οη, ὙΠΟ Ν 
Ββδῖῃ ἃ ἀυπιῦ 8βρὶπξ ; 

18 Απά τ δεεβοανεσ ἢς τ ΟΝ Ι Οἱ, 
᾿ΐπι, ἢς ᾿εθάσγετῃ Ἠΐπι:: ἀπά ἢς ἰοατμεῖῃ, ζφελ κα 

Ὀοηίηρβ, δῖ νγᾶβ πιοδηΐ Ὁγ σί βίης ἔγοτῃ ἴδε 
ἀεοδὰ) πτῆθη μνᾶ ἰἴϊ ἴο 6 Ἰοοκεοὰ ἴογ ἡ ΜἘΥ 
ἭΕΓΕ ἴΠΕΥ ἴο Κορ {δε υἱβίοῃῃ ἴο {πειηβοῖνοβὶ 
ἐρα μοὶ ὙΒΙΟΒ ΤΒΕΥ ἀἰὰ ποῖ νεπίυσε ἴο αϑι 

6 [μοτά ἴο δηϑνψεσ, θυϊ αἰϊδουδδοα ΘΓ ΞΙΪΥ 
ὙΠ ομς δηοίδεσ. ΤΒοβο τπουρπῖβ, Βον- 
ΕΥΟΥ, γᾶνε οοοδδίοῃ ἴο ἴδ6 αιεϑβίίοη ννϑῖοἢ 
(βοὴ ἔο!ονγβ, βοπιενγμβδαί δργυρ! πἰϊδουΐ 
ΒΓ ἢ 4 ρῥγεραγδίίοη ; ἴῃς πιοδηΐης οὐ ΠΕῪ 
θείης, {ἢ (ες δεγίεβ οὗ Ἔυοηΐβ δηάϊηρ νἱτἢ (ἢ ς 
Ἐ δ βυττεςῦοη ἰ8 ἴο ἴδιο ρίδος ἔστ ἢ, ΒΟ 
(ποῦ δὸ ννε ἴο υπάετείδηά (ἢ ουγτοηΐ ἱπΐο- 
ὑτεϊδοῃ οἵ Μαϊδοϊι" 5 Ῥγορῆθου οοποογηπς 
ΕἸΠ4 8} 86ε ποῖος οἡ Μαῖϊ. χνΐϊ, 1ο, ἱἹἱ. 

1... ἀνα δοαυ ἐξ ἐξ εὐγ πη ὙΠ6 οοη- 
εἰγυςτἰοη 5 δοπιονῃδλί ἀἰδίοσυϊ. ὍΘ πιϑδῃ- 
ἸῺ ἰ5 οἰθατὶγ, “ Ε}145, βο Β6 Τοομηο5, ἀο65 
Τοβίοσο }} (Ὠϊηρσβ, ὁ, ς. Ὀστίηρα μοὶ ἰηΐο ἃ 
εἰλῖε οἵ ργεραγεύπεβα ἔοσ 1ῃ6 ϑοη ; ὃυῖ [Πδὲ 
ἀο65 ποῖ δἴεςϊ [πες ργορἤοϑοῖθβ οοποογηίης [ἢ 6 
ϑοῦ ΗΪπιϑοϊ. Ὑου πᾶνα 51}}} ἴο ἰοάσῃ (6 
τηοληΐϊηρ οὗ [πεῸ ϑοτίρτυγεβ μον ἰξ ἢδ5 Ὀεδη 
τὐτιτοη," ἄς. ΤΠ γσοδλάϊης δέο ὈΥ 
Τιβομοηάοτγῇ πιδὺ δ6 τεηἀετγεὰ “ γεῖ ἢονν 5 ἰξ 
τιτο ΤΟΠΟΕΓΗΙπρ ἴδε ϑοη οὗὁ Μδη Τμδὶ 
Ης τουδὶ 5υ εν ΙΏΔΗΥ͂ ἐπίηχα, δηὰ Ὀ6 58εῖ 
δῖ Ὠδυκῆι,"» 

18. 4 ἐὲ ἐξ ευγίϊεπ φΓ δέπ.Ἱ ΤῊΪ τοῖεσβ 
ἰο (ῆς ᾿αϑὲ ννογὰ ἰῃ (μ6 ῥγεοθαϊηρ υεγβα. 
ὙΜμδὲ μιδ5 ὕδθοη ντ θη οὗ Ὀοί"---ἰῃ ὅοὴ οὗἉ 
ταλη διὰ οὗ Ε}125--- δῖ ἃ ἴσιο (ἸΠἸπιθηῖ : ἰῃ 
[Π6 οὐδὲ οὗ [6 Ογηοσ, ϑοοὴ ἴο δὲ δεοζοιῃ- 
ΡΙΒμοὰ; ἴῃ (ἢς Τοἂδε οὗ δος ἰδιζεν, δίγεδαγ 
οοπικρίοἰοά, 

14.-21ὴ. ΤῊΚ ἩΕΑΙ͂ΝΟ ΑΥ̓ ΤῊΕ ἘΟΟΥ Οὗ 
ΤῊΕ ΜΟΥΝΤΑΙΝ. 

14. Μμ4 ευὐδὲη δὲ “Ω»6. .. δὲ “44υ.1] Ἐρ]- 
Ἰονίῃζ, 85 δι], ος δεῖ οὗ Μ55, ΤΊἸΒοΠθη- 
οτγ δῃά βδοηῖε οἴβουβ ἤδυς ἤδθγο, “' βοη {ΠΟΥ 
(ΔΠ|6---ΠῈ 7 δΑν ;᾿" δηά ἴῃ ν. 19, "18οπι᾽ ἴοΣ 
“πη: Ὀυῖ τῆς τεδάϊηρς οὗ ἴδε Α. Ν. ἰ5 δὺρ- 
Ῥοτίεά ὈῚ Μϑ8 οἵ δἰρίι! δυϊβογίγ, Α Ὁ Ὁ 
δηά οἴδοσα, δηὰ ὮὉΥ 41}} δῃςΐεης νοσεῖ ηβ. 

4 ξγεοῶ "πω ῤἑμάε, 9.) ὍΤἈΠα ῥσεθεῦοε οὗ 

[ῃ6 γτοαῖ του ϊτυάο, δηὰ Ἐβρϑοΐδ! οὗ τὰς 
βογὶδεβ, τηεητοηοὰ Ὀγ 851. Μαγκ τα": νοῦ ὰ 
8661 ἴ0 8[οςνγ" (δῖ δὴ ἰηίετυδὶ οὗ βοῆς ἀϊγὰ" 
ἄοῃ διδά εἰυρδοὰ Ὀεΐνψοοη ἴῃ 6 ἀτγτῖναὶ οὗἁ ΟἿΓ 
Ιογὰ ἴῃ ἰδς ἀϊδιγίςξ δηὰ Ηἰ5 ἀσβοεηΐ τοῦ 
ἴδε τουηΐξ, Το δογίθεβ ὑσοῦ Ὁ Ὁ ολπιο ᾿τΌτὰ 
ἃ ἀἰϊκίδηςς, ἃ8 υδυλὶ, ἴον ἴδ εχ Ρ 
οὗ νναϊοδίηρ Η]5 ργοοεθαϊΐηρβ. Ἧς ποῦν ἐμάς 
ἴδοπὶ αἰβρυϊης τ ἴδε αἰβοῖρ θα, εὐ θη} 
ἘΠ ρμΐηρς αἱ ἔπεσ ἀϊξοομιβίυγε. 

16. αἰ! 1δεὲ ῥεοῤίε, Φ.}1 ΤῊ δι κίης 
δοοουηΐ ἰ5 αίνεη ὉΥ δι. Μασὶκ αἴοῆθ. [{ δδ8 
818 βρεςίδὶ σμαγλοίοσβες οὗ υἱυϊ!ὰ ἱπΊΆΡΌΣΥ. 
Οης πνοζὰ (ἐξεθαμβήθη) 18 ῬΘου]ΑΓ ἴο ἢΐ5 
δίγίε, Ἴχργοβδίηρ ἀπιδζεοιηθηῖ δηά ἴουηὰ 
ἃνγα δῖ οὖγ 1,ογὰβ ἃ , 8ηἀ {πυΓοῸγ 
ἱπσιδίην ἃ ταΐοη δηά θεδσίηρ οὗ τόσο ἴπλη 
υ8ι141] τ]Δ)οϑῖγ, γεῖ ποῖ Πεηῖ, 45 ἴῃ 1} 6 
ο886 οὗ Μοϑ68 ἀεβοεπάϊηρ οπὶ Μουπῖ δίῃαὶ, 
Εχοά. χχχῖν. 29-11; ἴοσ ἴῃ Ἵσγονὰ στη ἴος 
νιλιὰβ Ηἰπὶ δῖ οπος ἢ} αθεςςοηδῖς στεείης 
(ἠσπάζοντο αὐτόν). 

1606. 4.4 δὲ “«ἀεά ἐδεὲ :εγ1δε1.1ὺ Οτ, “ Απὰ 
ἢ6 αδκοά {δοπὶ:} 80 {πε οἱἀεβὲ Μ58 δηὰ 
τηοβί οὗ ἴδ δηοίφηϊ ϑεγβίοπβ. [{ 158 οὐἱάθπὶ 
ποῦ ἴδε ᾿οηΐοχὶ (Πδὲ (πΠ6 αυσδίίοη Μν88 δ6- 
ἀγοβϑοὰ ἴο {πε ΡΪῈ ῆΟ οὔ ἴο πηρεῖ 
Ηΐμ. Ουγ ΡΣ ἐδ ιαα ποῖ ποίϊςε ποῦ ἀδ6- 
τηοηϑίγαίίοη οὗ ἔδε πρ ἴον αγάβ Η ἰπηβο ξ, δῖ 
ΣῸΟΔ115 [μοι ἴο {Π6 δον ἀϊδοιιείοη ἰη νυ Βἱ ςἢ, 
85 ἰἃ πννουϊὰ ϑϑεπι, (ΠΟΥ ὙΤΕΓΕ ῬΓΕΥΪΟΙΒΙΥ 6Π» 
ξαρεά, ἰλκίηρ ματί ἢ ἴμ6 δουῖθοδ ρδίποῖ 
(ῃς ἀϊϑοῖρ[ο5. 

17. 7 δαυε ὀνγουσδέὲ ὠπίο δοξ 9,7 “0η. 
Ἀδίδμοσγ, ΚΙ ζοῦρδῦ ΓῊΥ̓ 500 υηΐο ἴδ66. 
Το ἀϊδεγεηος Ὀεΐννεθη (ἴ6 ϑυπορεβίιβ ἰ8 
δι Ρὶγ οὐὐἱης ἴο ἴδε Δ] η655 οὗ δῖ, Μδυκβ 
δοςουπί; ἴδα οἴδεογβ ον [5 ποίίοο [δαὶ {Π60 
τοδη ὈγοΟυρὮ δἰ5 ϑοη, ἰῃ (Π6 ἢγδι ὑἷδοο, ἴο 
[6δ5υ5, δυϊ [μαῖ, ποῖ Βηάϊηρ Η ἴτη, 6 ἀρρ δά ἴο 
ἴῃς ἀϊεοϊρίε5δ. ΤὭς ἤγαδὶ ογπιρίοσῃ ὙΏ] ΟΝ δα 
ποξίοσβ ποτὸ ἰδ (δὲ ἰῃ ἴμ6 δ.οῦβθ685 οὗ ἀϊϑεδϑα 
15 ϑοη ἰοδῖ ἴῃ βοννεσ οὗ ἀτιϊουϊδλίς υἱέογδηςσ. 

18. ΟΥΒΕΙ δγιιρίοπι δὲ (δε ἀείλι]οιϊ : 
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δηά ρῃπδβῃεῖ ἢ 8. τεεῖ, δηά 
ΡἰΠΘ. ἢ ἀννΑΥ : δηά 1 βρᾶίε ἴο τῇγ ἀϊ8- 
οἷρίεβ τῆλι ΕΥ̓ 5ῃοι]ά ςδϑὲ Βὶπι ουΐ ; 
Δηα {ἢ 6 Υ σοι ]ά ἠοῖ. 

19 Ης δηϑνγεγεῖῆ ἢίπι, δηά β8δϊτῆ, 
Ο (Δ }]1ε88 σεηεγδιίοη, μουν ἰοηρ; 384]] 
[Ὀὲ νἱτἢ γου ἡ πον Ἰοπρ 814}} 1 
8 πεν γου Ὶ ἐπηΣ πὶ ππίο πα. 

20 Απά {πε ὑγουρῆς Πΐπὶ τπῖο 
Ἀἰπὶ: ἂπὰ θη ἢς 8δῃν Ὠἰπι, βιγαὶρῃϊ- 
ὙΑΥ͂ ἴῃς βρίπ ἴᾶγε ἢΐπι; δηὰ ἢδ ἐε]]} 
οη [ἂς ρτουπά, δηά νυ] ονσεὰ ἔοδιυ- 
ἷηρ. 
εἰ Απά ἢς δἰκεά ἢϊ58 ἔδίῃεν, ον 

ἰοπρ ἰ8 ἰξ ἀρὸ ϑβἰηος [ἢ]8 σδπὶθ υηϊοὸ 
πὶ ἡ Απά ἢε 8414, Οὗ ἃ ςἢ ]ά. 

22 Απά οἰήηίηιεβ ἰξ Βαῖῃ ολβὶ ἢΐπὶ 
ἱπῖο τῆς ἤγε, ἀπά ἱπῖο τῆς ννδίϑγβ, ἴο 

[86 τνἱοϊεηξ τεπάϊπρ οὐ σοηνυϊπίοηβ, δοοοζῆ- 
Ῥδηϊεά, 85 δῖ. [ωνἀὺΚὸ Ξἰδίεβ, οἰ. ἰΧ. 39, ὈΥ ἰῃ- 
ἁγιςυϊαῖς οτίο5, [6 ἔοαπιηρ δηὰ σηδϑηίηρς οὗ 
[οοῖἢ, δηὰ ΠΉΔΙΠῪ ἴῃς ἀτγίηρ υΡ οὗ νγαϑησ 

ΤὮΟ Ρίοπιβ ὅστε ἴμοβο οἵ δρι ἰορϑυΥ, 
ΕΓ νγ»ὰϑ ΓΡΙ ἴῃ τεξεγτίης ἴο ἃ 

ΒΡΙΓΙΓΔ] ἀζθηςΥ. 
19. ΤΏυβ8 ἴοο 8.. Μεαῖδον ; δυΐ 8ι. 

Μαῖκ [ὲ8 4 δῆς Ἵοἤδηρο οἵ ὄχργεββίοῃ, 
“ Βγίης Ὠΐπη ἴο της, πο[ςεδῦῖς Ὀοΐμ ἴον 118 
ἴογοθα δηὰ 45 γείοσσίηρ ἴο (86 ἔδίποσ᾿ 5 βἰδῖθ- 
ΠΔΟΏξ ἴῃ γΟΓΒ6 17. 

420-24. ΤῊΪΒ τηοϑὲ ἱπίογοϑίίην δηὰ ἱπη- 
ροσίδηϊ ράββϑαξε 5 ἑοιπὰ ἴῃ 8(. Μαζὶ δἱοῃδ. 

20. “4:4 ἐδὲν ὀγοιρδί.) ὝὌΒΟΥ, ἔογ {δε 
ξλίμεσ δἰίοης οουϊὰ ποῖ θεαγ ἴδ6 γουϊὰ ἰῃ ἢ]8 
οουν ϑῖνα ΔΡΟΏΥ. 

«υδὲπ᾿΄͵ δὲ “αὖ ῥί».}] ὙΠῸ ψνογὰ “δε 
τείετα ἴο ἴδε γουτῃ ; δἰξῃϊ οὗ [ε5ὺ8 ἀδ- 
γοϊοροβ ἴδε ϑίγυρρὶθ. ϑοπια οὐτοβ (Υ εἰβ5, 
ΒΙεεκ, Ενα]ά) τεῖεσ “δ βανν" ἴο υη- 
εἰεδη ἯΠῚ Ὀυῖϊ 116 8εῆ8ε5 οὗ [Πὸ γουτῃ 
τεοοεϊνοαὰ {Πς ἱτπηργοββίοῃ, ἰγδηβτη πρ ἰἴ ἴο 
τῆς ἔδαγῆι! (Πρ σαρίηρς τ] πῖτὰ. δυο δὶ 
Ἰοαϑὶ βεεπιβ {Π6Ὸ ἸΏοσῈ ὨδίυγΔ] ἐχρἰδηδίίοη. 

᾿ ταρϑω, Α5 ἴδε οσορνυ βίο βρεῆϊ ἰΐ- 
δεῖ. 

21. 4π"4 δὲ “δε δὲ ,αἹδὲεν.] Νοῖ δἀ- 
ἀγεβοίηρ [πε γουῖμ. Βαϊ ἰ8 ἴΠ6 δῦβοϊυῖς 
οοπαϊίοη οὗ τοοοϊνίηρ δυρῆξ ἔτοπι Ὁ γίϑι (8ες 
πος οἡ «δ. νἱ. 5); ἰξ ννδϑ΄ ἴο ὃδ οἰ! οἰϊοὰ ἔτῸπὰ 
{πε δῖ ποσ, 25 [6 οὨ] 8 γτεργοβεηϊδιίνο. ΤΒυ8 
τς ἔλ οὗ [86 ϑυσγορ κεπιοίϊδη ψοσηδη νν88 
δυδὶ δὶς ἴοσ μὲσ ἀδυρπίοσ. 

22. Το βεβὶ εἴδυδε οοἰποίἀε5 ψὑ| 51. 
Μαιδοννβ ὑσουουῦβ δοοουηῖ ; ἴΠ6 ϑεζοηὰ 
βίιοννβ ἴῃς τ]ΔΠ5 βδιζε οὗ ταϊηὰ, πα] γι πίϊην, 
μδιδνἀουδιίης, 80 ΣΤ 846 ροῦνεσ ννᾶ8 οοῃςεγῃεά, 

51. ΜΑΕΚ. ΙΧ. [ν. 19---26. 

πὶ : δυῖ ἰἔ ἴδοι οληϑὲ ἀο 
ἴῃρ,) πᾶνε σοπηραβϑίοη οὔ 8, 

ἀεϑβῖσο 
τὸ 
δηὰ ἢεὶρ υ. 

23 ων βϑὰ ὑπο ἢΐπι, [{ τῆου 
ςδηϑβῖ δείϊενε, 411 τ ηρ5 γέ ροβϑι δἷς ἴο 
ἢίηλ τῇδε θα] νεῖ. 

24 Αμπὰ 8[γαὶρμοναγ τῆς ἔλίμεῦ οὗ 
τῆς Τοἢ}}]4 ογθὰ ουἔ, δπὰ 84] 4 στὰ 
ἰοδῖβ, [οτά, [1 θεῖϊενε; δεὶρ τδοι 
ταῖπς ὑπδεϊϊεξ, 

2ς ΝΏεη 7εβιι βὰν [πδῖ [πε ροορὶς 
σᾶπις τυπηΐμρ τορεῖμετ, ἂς τερυκεὰ 
ἴδε ἔουϊ 8βρί γί, βαγίπρ' ἀπο ᾿ΐπι, Τῆσα 
ἀυπιρ δηὰ ἀεδῖ ερίτγις, 1 σμαγρε τῆςες, 
οοπια ουξ οὗ ἢϊπι, Δα δηΐοῦ ΠΟ πλογε 
Ἰηἴο Ὠίπι. 

26 Απά ἐδε «ῥιγὶὶ οτιεά, δηά γεηῖ 
Ηΐπὶ β8ογα, ἀπά Ἵᾶλπις οι οὗ Ὠϊπι : ἀπά 

δυΐ ἀρρεδϊϊηρ οοηβάθηςϊ ἴο ἴα οοπηραϑαδίοῃ 
80 οἥξη [επῖδα δηὰ πένεσ [Δ ]Πην. 

48. ὕε:: “αἰά μπίο δ.) ΤὨϊ9 Ὀγίηρ ουΐ 
ἴδε ἴγυο ροίϊηῖ, Τἢε αυσπξίοη 198 ποῖ ὙΒΟῖΠΕΣ 
6505 σδη δἂςῖ, δυῖΐ τ ΠΟΙΒΕΣ ἴπ6 πιδῃ οδη ὃ6- 
ἰενγε. θεϊιεῖ ἰ8 ἴῃ6 ΟὨΪΥ, Ὀυῖ (6 εβεςείυδὶ, 
ΌΔΓ Ἔνεῃ ἴο {86 οπηη!ροΐεπος οὗ ονο. Τῆγος 
Μ595, [οἸ]οννεά Ὀγ ἰδῖς εὐἀϊζογβ, δᾶνθ 8 δί γι κίης 
ἃηὰ ποῖ ᾿ρσγοῦδθ]α τοδάϊηρ, “ “4 29 ἴδε 
ᾳυογ 1ἴῈ Τπου οδηϑῖ---4}} (ΠΏ )5 ὍΓε ροβϑϑιῦ]ς 
ἴο δἷπι ψὯο δε] ονεῖὶ :ἢ οτ, “ νβδί πηοδῆ5 ἴδε 
ποτά, 1 Του οδησὶ ἢ" Ὅς δυϊδου τ ἴογ 
[86 τεοείϊνεα ἰοχὶ 15, δοννευοῦ, ἴοο δίζοηρ ἴο 
ῬΟΓΙΩΪ 50 δεγίουβ δὴ αἰϊεγαϊίΐοη ἰῃ ἃ ραββᾶρθ 
ΒΡΕΟΙΔΙΥ ἱτηργαβϑθά οὐ [ΠῸ ποαγί οὗ ΟΠ γϑιίίδῃβ, 

24, “κά «ἰγαὶρ δέαυαγ.1 Ὅδε οἷἀεϑὲ Μ55 
οὐ “ δηὰ," {π}8 Θημαηοιης ἴπ6 ἕοτγος οὗ ἴδε 
οχργοβδίοη. Τα ςοηνϊςτίοη, ἰΠου Ρ ἢ ἱπηροῖ- 
ἔεςϊ οὐ υηδενεϊορεά, ννᾶ8 ἰπϑιδηϊδηθουβ; δ6 
ψοσὰ ννοηΐ δίταὶρῃϊ ἴο [ΠπῸ πεαγί ; (ἢ Ἀπεοτ 
ςᾶπηθ ϑἰγαϊ νυ. ΕΘῊ Ψψογάς ἤᾶνα θεεη 
ΤΏΟΤΟ ΠΘΏΕΥ τγορεδιεὰ ΟΥ̓ ΒΌΡΡ ἰΔπῖβ: ἴΠῈῪ 
Ἔχρίοββ ἴπε ἀφοροβῖ, πχοδῖ ργομηηοηΐ, δι 
τηοβὲ ροϊρηδηΐ ἔδε!ηρ ἰη φλβδέ δἴδψε οὗ ὅδ, 
οοπδείουβ, δῦογα 411 [ἢϊηρ5, οἵ ἰῖ5 οὐνῃ ννελκ- 
Ὠ 688. 

«υἱῷ ἐεαγ ἢ ὙΠεθῈ ογὰβ ἅγτὲ ογτ ες ἴῃ 
(ἂς οἰάεβὲ Μ9958, δηὰ ϑοῦηε Ν᾽ ΟΥ̓ ΟΠ. 

45. ἐδὲ εορίε εανιὸ γσιπῖπς Ἰορείδεγ. ὙὮ5 
ῃοζίοα ἱτηρ ϊεβ παῖ, 85 νγὰ8 Η!18 νοΐ (566 
αθονο, τἱϊ. 332:: ΥὙἱῖϊ!. 23), [6505 παὰ ἴδίκεαῃη (ῃ6 
τηδη ἂρατί δε [808 αιεδιοηἱηρ Ὠπι. ΝΟΥ͂ 
(δε νοσζά οὗ οοιηιδηά νγ88 ἴο Ὀ6 ἢεαγὰ ὉΥ͂ 
4}}: ἴ ἰ8 δἰ συ ϊα } κίσοην, “ 1--- ΕἸ ρΡ ΒΔ ΓΑΙ 
--ενο 1 οοπηδηὰ" μεθ. “Ὅο ουϊ"-- 
“ὁ ΠΟΠῚ6 ἰῇ ὯΟῸ ΠΟΤ." 

46. γεπὲ δίφι “ογε} 5 σὲ σοηνυϊείοη 
5. ποῖ τεοογάεα ὈΥ [Π6 οἴεγ ϑγπορειβίβι ΤῊΣ 
Ογγϊβδίοη ἰῃ 8(. Μαίμεν ΤΊΔΥ δᾶ Ὀξτῶ 
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ο ΤΦΑπά {ΠεΥ ἀσραγίεὰ τἤεηςε, “Με. 1τ. 
δηὰ ραβϑεά τῆγοιρῃ ΟἌ]Πεε ; δπά ἣς ἤ" 

Υ. 27---.2. 

ἣς νυ»Ὗδϑ 28 οἣς ἀεδὰά ; ἱπβοιῃυς ἢ (ἢδί 
ΤΑΔΩΥ 8214, Ης ἰ8 ἀόλά. 

27 Βυῖ Ϊεϑὺ5 τοοῖ Πίπι ὈΥ ἴδε 
Βαπά, δηὰ ᾿|εὰ πὶ υρ; «δηά ἢς 
ἅΓΟϑβ6. 

28 Απά σε ες νγᾶϑ Ἴσοπια ἰηῖο 
τῆς ἤσουςε, 818 ἀἰϑοῖ ρ]ε8 δϑϊκεἀ ᾿ΐπὶ ργὶ- 
γδίεϊγ, ἸΝῺΥ οου]ά ποὲ τς οδϑὲ Πϊπὶ 
ουτὴ 

29 Απά ἢς 8414 υηῖο τῆεπ), ΤῊ Ϊ8 
Κιηά οδῃ Τοπια ἢ ὈΥ ποιμίηρ, δαυῖ 
ὉΥ ργδγεῦ δηά ἐδβείηρ. 

ῬΕΣ- 

ϑοηδὶ σοηΐϊδοῖ ; ψΒΕη [6505 ἴοοῖ [6 ἀάρράφι 
(6 παδηά, 6 ἄσοϑβο, 85 ἃ οσο, ἔτομι ἴδ ἃ 

Ατολθῖβορ ΤΎθηςδ, νο ἀοο5 [11 ᾿υπιϊοῦ 
ἴο ἴδε τηδϑίουγ διγ]6 οἵ 81. Μαγκβ ἀδϑογρ- 
ἴοι, ᾳυοῖο5 ἃ ὙΕΙ͂ οὐτίουϑβ ἴσοι 
Γυςίλη, ’ ΡῬηΠορϑεις5, ος. χυὶ., οοηϊδιηίης 80 
ἰγοηῖοδ] δ] υδίου ἴο {ἢ 18 τηΐγδοὶς, δῃηὰ ουϊἐπιὶγ 
ἴο 8ι:. Μαγκ᾿5 παγδῖϊνο :---“" ΑἹ] Κκπουν ἴδς 
δγγίδη οἵ Ῥαϊοδίϊηο, 6 5Κ| Ἢ} ἱπυροϑίοσ ἴῃ 
ΒΌΟΝ τηδίζεῦβ: ΠΟΥ͂ ΤΏΔΗΥ ἢ6 [45 ἰΔθῃ ἴῃ 
μαηά, ργοδίσαϊεά ἴο ἴῃς πιοοη (ἰ. ε. Ἰυπδῖῖς5), 
ὙΠ) ἀϊδιογίοἀ ἐγε8 δηὰ ἔοδπιίηρ του 5, δηὰ 
τ ῖβο8 {πεπὶ ὉΡ, δὰ δεηάϑ {πο πὶ ΑΥΤΑΥ τδοἷς, 
ἀοἰϊνοτίηρ [Βοῖ οὗ [π6 τουτί] 6 ἱηῆιϊςιίοπ9 ἴῸΓ 
ἃ δτοδί ὑτίος ἢ (8ϑ8ε6ε Τ τεηςῖ,  ΜΊΓΔΟΙε5,᾽ Ὁ. 364 
ῃοῖθ). Το ραϑδαρδ 8 ἱπιρογίδηϊ, ἴῸΓ ΤΏΔΗΥ 
ΤοΆβοηβ. [{ ἰ5 ἃ τ ΘΑΥΪΥ αἰτοϑίδιϊοη ἴο ἴῃ 6 
δβροιθξευ τεςορίου οἵ [}]|8 γοδρεὶ; ἰξ 5ῃον 
οΥν Ὑ ΘΙ δργεδὰ ψγῶϑ δοῖιθ ὑοϊϊοῦ ἴῃ οὐγ 

1 ογα 5 πλγδουϊουβ ροννεῦ; δηὰ ἴἰ ἰ5 ἃ ξοοὰ 
"Πυβίγα ἴοη οὗ δε υδυ2] Ῥχγόςεβϑα Ὁ νοι 
τοοη οὗ [πὸ ψοσ]ὰ δηά (Π6 ῥΒ]ϑορδεῖβ οὗ [δ 6 
ΟΑΥ 5ιιἰ5ῆθαἃ {πεῖς οντῇ πὶ 8 οοῃοεγηίης ἰζ.. 

2Β. ἐπίο ἐδὲ ῥοισε.}) ἘἈδίδεσ, “Ἰηΐο ἃ 
Βουϑ6 :" “16 Βουδε᾽ νου ᾿τρὶΥ Βθίζυδὶ 
Τοβϑίἀθησο:; “8 Βουϑὲ ἢ 935|6ν8 [ἢλϊ ἀυτίηρ Ηἰ5 
δοΐουστι ἴη τῆς αἰἰδιτὶςῖ---αβ νὰ δηά ἴῃ 5: τη δῦ 
(25653--Ὅὔοό γγῶβ δ Ηἰς ἀἴβροβαὶ. Βυῖ 51. 
Μαγκβ οὐ]εςὶ ἰβ βι Πρ Υ ἴο ρΡοϊπξ οὐ [μὲ 
86 ᾿πηυΐγγ οὗ [δος ἀἰϑεῖρ]ε8 ν)ὰ5 ἰῇ ῥχίναίο, 
85 υ5.], αἴεν ἴμε ἀσραγίισε οὗ [πΠ6 σσγοννά. 

29. “από 7αεἶπῷ.}] Τῆσβε τνοσὰϑ ἀγὸ οτηϊοἷ 
ἴη ἴη6 ἵἴνο οἷάοβῖ Μ55, Ὀυῖ ἅτε τεϊδηθα ἴῃ 
411 (Π6 οἴΠεΓβ, ἀπά γ [πὸ δηςίοπε Ν᾽ υβίοπβ. 
Τἰβοπεηδοτί, [Ὁ] ον ὈΥ ὙΝ εἶ88, οὔλβ τῆς 

ἥειν 7::1.---ἰχοι, 1, 

ϑνουά ποὲ τῃδλῖ Δὴγ τηλη βδοι]ά 
ἱκηον 11. 

1 Εογ ἢς ἴδυρῆς [8 ἀϊβςρ|ςε8, δηά 
βϊα υπῖο ἴῆεπι, Γς ϑοη οὗ πηδῃ ἰϑ 
ἀε]νεγοά ἱπῖο τῆς Βαπάβ οὗ πιεη, δηά 
ΠΟΥ 58.4}1} Κ|}} πὶ; ἂπά δίεγ τῆλδῖ 
Ὲ 8. [116 ἀ.. ἣς 5411} τῖϑὲ τῆς τῆϊτά 
ΔΥ͂. 
22 Βυὲ {πε υηάετετοοά ποῖ (παῖ 

Αγ], ἀπὰ νγογε λίγα ἃ ἴο δεῖ Ὠϊΐηι. 

ὙΠ0]6 οὗἁ γεῦϑὲ 21 ἰὴ Μαῖί. χυὶϊϊ!. 45 δὴ ἰῃΐου- 
Ῥοϊδίϊοη ἔγομι 118 χζοβρεὶ. ϑυοῖ δἰτοσδ ἢ 8 
οὗ [δε ἰεχὶ ἂσὸ ποῖ 584 0]6 βοτὰ [ἢ ἴεν 
Μϑ5, ἴο νι ςἢ δἰπιοβῖ Ὄχοϊιδῖνε δυο ΣΙ 
5 αἰἰδομβοά γ΄ ἴποβε οὐ ἢς5, ἃγὸ ποῖ βυρρογίεα 
ΕΥ̓͂ ἱπάδρεηάδθηϊ τυ] 65568. 

320-312. ΤῊΕ ἈΕΤΌᾺΝ ΤῸ ΟΑἸΚΕΕ, ΜΙΤῊ 
ΙΝΒΤΆΟΤΙΟΝ ΒΥ ΤῊΣ ὍΝΑΥ. 

80. “πὲ ῥα::ε4 ἐδγουσὸ Οαἰέϊεε.} Οτ, "' αηὰ 
ἍΓΙΟ ρδϑϑίηρ δου τγουρῇ ες. ΤΒἊ 
τηοδηϊηρ ἴ5, [πΠδὶ οὖν 1 ογὰ, τ Ηἰ5 ἀϊ9- 

ῬΕΙΕΡρΙ, τὰ οὺ ἐὐκὲν ἐοιαμεν μακροά ἀτουξὶ, ἈΠΠΡΡΙ, δηά οὐ ἴδεὶγ ἸΟΌΣΠΟΥ Ὁ 
Ὅρροσ Οδ)}}6ὸθ. ὙΒΕΥ͂ ῬγοῦΔΟΪΥ οτοδϑεὰ (Β6 
ὕρρεσς Ϊογάδη ὉΥ ἴθ ὑσίρε οσγ ἔογὰ Ἵδ]οὰ 
Βιηδί ἰδςοοῦ, θεῖον 1κὸ Η υἱεῖ, δηὰ [Πρησα 
ζο!οννοὰ ἴδο τουΐς ἴο Οδρογηδυπι. 

ἀπά δὲ «υομ͵ά ποι. ΤΆΣ τεδϑοη ἰ5 χίνθη ἴῃ 
{Π6 πεχί τοῦϑε. Ουγ ογά νουἹὰ ρῬγενθηΐ ἃ 
ςοησουγδε οὗ ΡΘΟρὶ6---ηοῖ, 85 δος Πο]ά, Ὀ6- 
οᾶυ56 Ης νγὰϑ ἢον ἴῃ ἴδε τοστ ΟἿ᾽ οὗ Η ἐγοά 
Απῦραβ, Ὀυϊ Ὀεσδυθε ἴπθ6 ἀϊβοῖρ]65 ποοάοά 
ἔυγίθοσ ἰηϑισυςθοη, Βροοῖδ! ῦ οοηοοτηίηρ Η8 
ἀοδῖι, δι. Μαϊίμον᾽ β δοοουηξΐ 18 1685 [0}]}, 
Ὀυῖϊ ἀζτοοὸβ τ [Ππ|8. Ης δλγ5, “ ψὩ 16 ἘΠῸῪ 
δϑοάς ἴῃ ΟΔ1116ς,᾽ ἃ δ. γος Ὧ0 ἸΟΏΖΕΓ ἴῃ ἴδς 
ἀϊκίτιςὶ οὗ σα ϑαγεὰ ΡἈΠΙρρί, 

82. ΤῊϊ8 νοῦϑε γίνε δά ϊτἰοηδὶ ἱπέουτηδ- 
τἴοη. ϑ8ι. Μαζίον ποίϊςεβ ἴδ ἀθὸρ ΒΟΓΤΟΥΝ 
οἴ (δε ἀϊδβείρὶες; 85.. Μαγκ 5278 [παῖ τΠ 6 γ 511} 
ΑΪ]οὰ ἴο υπάογβίαπά [86 βαγίηρ. Ηδ ιι86ὲ8 
[86 ἱπιρετίεςϊ ἴεηϑα ἰγουσδουΐ, ἀεοῦηρ {[Π6 
ςοπτηποὰ οΥ τεροαϊοὰ σεβι}]ῖ οὗ Η5 [εδοδιηρ. 
6 (δε ἀϊδεὶρ᾽ε5 υπάογβίοοά τνβδῖ νγὰβ τηϑϑηῖ 
Ὀγ βυδεγίηρ δηὰ ἀδαῖμ, [ΜΕΥ σου] ποῖ τεοοη- 
εἷς ἴ ψ ἢ ψιμαΐ {867 Κηεν οὗ Η15 Ρεγϑβοῃ, 
δηά ΕΓ ὈΓΟΌΔΟΪΥ δὲ 8ὴ υξῖεσ 1085 45 ἴο 186 
5686 ἴῃ ὙΠΙοἢ Ηδ ννγᾶ8 ἴο σίβε δραΐῃ: τ βεῖθεσ 
ἰϊ ᾿πρ] θὰ επίγδηος ἰηΐο ἃ ΠΙΡΒΟΣ βίδῖθ, ΟΣ 
τΤοβίογαϊςοη ἴο οοιηγλοη 16. Ὑἢ6 πδίσγαϊου 
ΘΥ  ἀΘ ΠΕ) ἴδε]8 [δὲ [Ἐ6 ἴδαγ ἴο ἱπαυΐγο, δου ρἢ 
Ὠλΐῖυγαὶ δηὰ ονϊηοὶηρ τούογεηςθ, ψγ)ὰ8 ἀος1- 
ΤΟ] ἴο [Πδπὶ, βῃθννίηρ δὴ ἱπιρογίοσξ 8δρ- 
Ῥγοοϊδίίοη οὗ ΗΪ5 οδαγαςῖες δηά οΐ ἐδπεὶγ 
ἀυῖγ. 

5 
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ἃ Μαῖὶ. 18. 
τι 

43 ᾿Απὰ ἢς ολῆὶς ἴο Οδρει- 
ῃδυπὶ: δηὰ Ὀεΐηρ 'π τὰς δοιβα ἢς 
αϑίςεἀ τῆςπι, ΝΥ Βαῖ νγδβ ἰξ τῃλι γε ἀϊ5- 
Ρυϊεά ἡπιοπα γουγβεῖνεβ Όγ (δε νγαγὶ 

24 Βυῖ τπ6γ Βεϊά τῃεἰὶγ ῥρεᾶςε : ἔου 
ὈΥ ἴΠ6 ὙΨΑΥ͂ [86 [δά ἀϊδρυϊεά δηιοηρ 
τΠεηλβαίνεβ, γγΒο «λοκίά δε τῆς ρστεδζεβί. 

45 Απά Βε αἴ ἄονγῃ, δηὰ οδ δὰ 
τῆς τγεῖνς, δηά βϑαϊτῃ υπηῖο τῆς, [ 
ΔΏΥ ΤΩΔη ἀεβῖγε το Ὀα ἢγβι, ἐΐε τἀπὶ 
"Ων 6 181 οὗ 41}, δῃὰ ϑεγνδηΐ οὗ 

46 Απά δε τοοἷς ἃ ςδ!ἀ., δηὰ 8εῖ 

41-[:]7. ΤῊΕ ΟΕΕΑΤ [ΕΒ85ΟΝ ΟΕ ΗΜΙΙΤΥ 
ΑΝῺῸ ΒΒΟΥΗΕΒΕΥῪ ἔονε. 

858. δας «υα: 1: δαὶ γε ἀμῥριάε ΤὨ5 
ιιοϑιίοη ἀγαννβ οὔ ἴδ ἔδςΐ, ηοΐ τεοογάοά Ὁγ 
.- Μαϊίβον, [δὲ δον (ῃς ἔδι]υγὸ οὗ ἴῃς ἀ15- 

εἰρῖεβ ἴο υπάεγϑίδηα {μεῖς Μαβίεσ᾽ 5 ὑγοάϊο- 
ἴοη, ψῖϊῈ ΠΕ ψετα ἰουγηογίηρς ἰονναγάβ 
(δρεγηδυπι, {πῸ νεσα Αὐλϑωο ἀϊϑουπδίην 
ΠΟΙ͂ οὐ τσεϊδλίϊνε ροδι[οη. ΓΠΪ8Β ὉγΟΥΘ5 
βοῦν Τβογου ΚὮΪ {ΠΟΥ τοα] βοὰ ΗΠ 5 Μεβείδηϊς 
“ΔἸ ἰηρ δηὰ [6 ποᾶγηθ55 οὗ Η 5 κίηργάοπι, δυΐ, 
δὶ [Π6 δας {ἰπ6, ΒΟΥ ἴδ ΠΟΥ Ψεῦς ἔτοπὶ 
υηἀογδίδηίηρ [πὰ σοπαϊ! οἢ5 οὐ τὶ ἢ ΓΠΕΥ͂ 
ὝΟΙΟ ἴο ὑς δάἀπικίοὰ ἱπίο ἴ. ὙΠΟΙΓ 5: ]Θηςς 
ἃηὰ οοπἔυβίοη βροὰκ οὗ δὴ νγαικοηϊηρ οὗ 
σοπβοίεηςθ. 8.. Μδίβδον τεργοϑοηῖβ ἴΠεπὶ 88 
ΒΡΟΠΙΔΗΘΟΙΙΥ͂ οοπιίηρ ἔογννλγὰ δηὰ δϑεκίηρ 
[ἢ6 ᾳιεπίίοη ; 1488 δοςυγαίεϊγ, 48 ἰξ πουϊὰ 
δεθπι, δυῖ, 45 υϑυ2], ἤχίηρς αἰϊεητίοη Ἔχοὶὰ- 
δίνεὶγ οὐ (Ὡς πηδὶπ ροϊηϊ---ἰ(ἣθ Δηιἰοη δηὰ 
᾿εδίουϑυ ψ  ]ς ἢ οΔ]]οα ἴον σγεῦυϊκο : 866, βου - 
Θνοσ, ηοίς οὐ Μαῖί. χυἹ 1. 

85. “454 δὲ “αἱ ἀραυ".1 ΤΉς |εβϑοη, τῆς ἢ 
ἰουοβοά ἴῃς δΔιηάαπιοηίδὶ ρῥγίηορὶς οὗ τῆς 
Ομηβύδη [1ὸ|, νγᾶβ ἱτηργεββϑοά ΤΌΣΤΩΔΙΥ δηὰ 
ὙΠ 411 δοϊοσηηγ. Ουγ Ι,οτὰ ἴοοκ Η!5 βοδὶ 
αἴ οὔοθθ, 85 ΤΘΔΟΒΟΥ, 45 ἰοτὰ οὗ πο δοιϑο, 
δηὰ 45 [υὰρο, δηὰ δαάγοβδοὰ ἴἢς Τύνεϊνε, 45 
(ἢς τερτεβοηίδίίνοβ οὗ ἴῃς Ο υγοῖ, 

86. δὲ ἰοοξ α εἰἰϊ4.} ΤὨυ5 (ὃς οἴβοῦ 
Ἐνδηρε  ϑῖα, 8(. Ματκ αἷοπε ποίίςβεβας: ἴδε 
Ως επιῦταςο, ἽΣΣ 1η6 ο"ὰ ἴῃ Η 15 
ΔΙΤΒ (ἐναγκαλισάμενος), ἃ ὙΕΓΥ͂ σταρῆϊς ψνοτά. 
Ὗν 25 ἴδε οἰ] ἃ 51, Ῥεῖεγ᾽ 5) ἷὲ ἀδε Ῥγοῦδοὶ 
ἴῃ Ηἰβ ουδὲ {πδΐ [6 ἰοοῖὶς ρ᾽δςθ, δηὰ ᾿ιἷ5 υυῦὶ 
δηὰ ΟΠ] άτεη ψου]ὰ θῈ ἢδᾶσ (566 ποῖ ου οἷ. 
ἱ. 1ο).. 81. Μαίζδον ποιίοθβ (αὶ Ηδ οδ]᾽οά 
ἃ οΠὰ ἴο Ηΐπι, 45 τπουφῇ ἰξ ννέσα βἰδηάίησ 
Ὁγ. Το ἰγδάπποη σοποογπίηρς ᾿ρηδίϊυβ ἰ5 
ῃποϊοεὰ ἴῃ [πε ἠοῖο οη 81. Μαίζῃον χυἱ. 2. 

37. ποὲ »»ε ὙὍμδῖὶ 5, ποῖ Με οη)γ---ἃ 
οομηπιου Ηδσοῦτεν ἰάΐοπι. 851. Μαίμενν, μανυϊης 
τοοογάδα [ἢ ]5 ϑαυίης ρῥγευϊουϑὶν (οἷ. χ. 40), 
ἄοες οί τοροᾶῖ ἰξ βεγὸ ; δυΐϊ οὐ [58 οςςδείοη 
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ΒΤ. ΜΑᾺΚΚ. ΙΧ. [ν. 33-.38. 

Βἷπι ἰῃ τῆς πιϊά3: οὗ τΠδπὶ: δηά σίεῃ 
᾿ς μά τλἴκοη μΐπὶ ἴῃ 8 Ἄγηιβ, ἢς 9414 
υπῖο τῆ πηι, 

 ΨΜΒοβοενεγ 3}4]] γεςεῖνε οπὲε οὗ 
βιιοἢ ΤΠ] ἄγοι ἰῃ ΠΥ πᾶπια, τγεςείνειῃ 
[Ὧ6 : δηά τυνῆοβοενογ 8}4}] γεοεῖνα Π16. 
γεοαίνοι ἢ ποῖ της, δυζ Ὠἰπὶ τῆδῖ βεπῖ 
ῃλ6. 

428 4 “Απὰ ]ομπ δηβνγεγεά ἢίΐπι, βορὰ 
ΒΥ, Μάλβίεγ, γε 8δὺν ΟἿς ολϑβίην 
οὐδ ἀεν}}β ἰπ ΤΥ πᾶπιθ, δὰ ἢς [0]- 
Ιονγοῖν ποῖ υ: δἀηάὰ χε ἐογ δά ἢϊπὶ, 
θεςσδυβε ἢς (Ο]]ονσεῖῃ ποῖ 3. 

ἴδογὸ Μὰ8 ἃ βρϑςΐϊδὶ πίηθϑϑβ 'η ἴδε Τείθγθηος ἴο 
Η! 5 οσσῃ ροϑβίτοη 45 βεηΐ ὉΥ ἴδε Βδίμοσ. Ης 
νυν εἰνίηρ ἃ ἰοβϑοὴ οὗ δυδογαϊηδίίοῃ. 

Επδνν ἰοβϑοηβ πᾶνο τηδάδδ ἃ θοροῦ πργοβείοῃ 
ρου ἴπῸ6 ποατί οἵ (ἢ γι 8Π5 ; ἔεν" μάνα Ὀθθη 
80 ἱπῃηρογίθςγγ ἀρρ ϊο. 511} [ἴ 8459 θδθη ἂρ- 
ΡΙϊοὰ ἰο 8η οχίοηξ ψνῆϊοδ 8845 ἔογοθαά πιθ ἴο 
Τασοζη5ε ΒυΠΉ Ὑ δηάὰ ἰοπάσγηοβθ ἴο 86 
ΘΑ 8458 Βρες δ! οἰαγαςίεγϑες οὗ Ομ γίϑῖ- 
ἰδη!γ, ποῖ οοηβρίουοι ἰῃ στεαίεβί βαϊηϊβ. 

38-42. ΤῊΕ ΟΥΕΒΤΙΟΝ ΟΡ 51. ΙΟΗΝ. 

88. “μπά «οὐπ αηηυεγεα δῴη. 80 51. 
[κὸθ. Ηδστε ἴῃς οἱάεϑ Μ55 διᾶνε δ ῈΡ Ὁ 
(ὁ Ϊοῆη δαϊὰ,; οὐ πρ [μ6 σοηϊυποϊίοη ; δυΐ 
τῆς οὐνν ες . ἴῃ ΤῊΥ ἼΣ μδδ1:... ΤΥΠΕΠΕΥ 
διιγκοσί ΟὟΥΓ 1 ογαά 5 βδυ πε, “ἰπῃ ΜῈ 
ὨλΙηΟ, υοῦϑὸ 17. [{ 566πΠῚ8 ἴο αν γϑολ δὰ 
ἴο ἴπ6 ΑΡροβίϊεβ᾽ τηϊπάβ πυδί δὰ οσουττοὰ 
Ρτου οὐ; ποῖ, Βονευοσ, οὐ ἴῃ6 νγὰγ---ο 
ῃοπα δυὲ ἴδ ἀϊδεῖρ!ε8 ψεσὸ [ἢ ἢ ἴῃς 
Ι,οτά---ουῖ οἰ γ ἰη (ες αἰϑισὶςς νοι ΠΟῪ 
πδὰ Ἰυδῖ Ἰεῖ, οὐ δὲ δὴ δϑσ Ποῦ Ἐπηθ ἴπ [86 
οουσδα οὗὨ {πεῖν ἱπάερεηάεδης πιϊβοίοη (οἷ. νἱ. 
-τιὺὴ. ΨΜΝΒαΐ ρεγρὶοχοὰ 81, [μη ννᾶβ, τπδῖ 
οὔς ποῖ δοϊοηρίης ἴο ἴδε ἱπηπιοαϊαῖο ΤΟ] Οὐ Υ5 
οὗ [6505 βῃουϊά δανε στουρῆς ργεοίϑοὶυ {πὲ 
τηϊγαοϊο ψΐο διοοά ἰογόπιοδῖ διποηρ ἴδε 
βῖρτδ οὗ δροδι οϑῃὶρ [παῖ τὶ ἢ ἴΠ 6 ἀϊ5ς6] 
(ποπιϑεῖνοβ πδὰ 50 ἰδίεϊυ δἰ[επιρίοὰ, δυϊ ἔλ1|εὰ 
ἴο ψοσγκ (866 ὑϑῦβεβ 18, 22). ΤΠ ἴδςϊ ἰ5 οὗ 
ετολῖ ἱπιρογίδῃηοο, 43 βϑιιδννίης [δῖ οὐν 1,οτά 
ςοδοδίηρ δηά ἰηῆυσφηοε μδὰ ψογκοά 80 ροννοῖ- 
ΠΥ ἰδὲ βόπιθ, οΐ οοιηϊεα διποης Π!5 ἴοὶ- 
Ἰονγοσα, δββὰ οῖ ΟὨΪΥ ἴτυς (Δ, ουΐϊ ἴῃς δἴτοης 
(Δτἢ πίοι Ὀγίηρβ ἢ [ἴ τηλϑίοτΥ οὐεσ {πε 
δβρί τ] ἔοοβ οὗ πιδῃ. Ὑ Ποῖα 18 ΠΟ σϑᾶϑοῃ ἴο 
τϊηκ δὲ (ἢ6 δοῖ νγὰβ ἄοπε ἰῇ ὁ τοῦς δρί γι, 
85 ἴῃ ἴδ ςλ96 οἵ [ον ἐχογοῖϑίβ (Αςβ χίχ. 
11). Ετνθη ΗἸ ρθη] τεραγάβ 115 85 ἃ πιαυὶς 
οὗ {86 ἱπάοεροπάοηςς οὗ 85.. Μαγκ᾽᾿β βοβρεὶ. 
(δες " Εἴη]. Ρ. 516.) 

«ὐέ ᾿ογδαάδ δῴμ.} Οὐ “ κἱπάεγεοάὰ ἢίπιῦ 
ΎΤΙε Μϑ55 νδγὺ ; ἴδε οἰἀοβὲ βᾶνε 16 ἱπηρετ- 
ἕεςϊ ἴδηβο, νος ἢ που] ἱπιρὶ οὐἷν ἴμαΐ ἴδῃς 



γ. 39---47. 

19 Βυῖ [ε803 8514. Εοτοιὰ Ηΐπι ποῖ : 
δα Οὐτ. τα, δέογ ἴδογα 8 πο τηδη ὙΠ] ἢ 83}|4}} 40 ἃ 

παϊγαοὶς ἴῃ ΠΥ πδηια, τ[πδὲ οδη ΠΡ ΕΙΥ 
ϑρεδίς εν] οὗ πιδ. 

40 ον ἢξ τὲ ἰβ8 ηοῖ δρδίπϑέ τ13 ἰ8 
ο οὔ ρᾶγῖ. 
4 “Εοτ ψΒοβοσνεγ 38}4]} οίνε γοῦ 

ἃ (ΠΡ οὗ νγαῖεσγ ἴο ἀγίῃκ ἰῃ ΠῚ πᾶπλς, 
ΟΒδοδυβε γε δεΐοηρ ἴο ΟἸ γβο νεΠΪγ 1 ΞΥ 
απο γοῦν, ἢς 8}12}} ποῖ ἰοβς ἢΪ8 γενγαγά, 

42 Απὰ ψῆοϑοενοῦ 5Π4]}} οἤεηά 
οὔς οἔὗἉ ἦε: {ππ||6 ομο8 [παῖ Ὀε]ϊενςα ἴῃ 
της, ἰξ 8 Ὀεῖζες ἔογ ἢΐπιὶ τπξ ἃ π}}}}- 

“Μαδῖι. ς. ϑίοπς ψεῦε ἢδηρβά δδοιιζ, ἢϊ8 πεοΚ, 

ς Μϑαδῖῖι. σο. 
43. 

α' Ἅϊαις. τ. 
6. 

29. δὲ τὸ. Δῃᾳ ἢδ Ὑχεῖα οδϑί ἰηΐο ἴῃ 6 86ᾶ. 
ἐΟτιασ 42 “Απά ἰΓ ΤΥ Παπά ᾿οβεπά δες, 
ἐλδφ {9 Σ ἐδιϑὲς 
οὔεκά. οὐ] ΟἹ: ἴξ 18 Ὀεῖῖεγ ἔοσ ἴπδε ἴο δηΐεογ 

51. ΜΑΚΚ. 1Χ. 250 

ἰηΐο 11 πιδί πιο, (πλπ δανίπρ ἔσο 
Βαπάβ ἴο ρὸ ἱπῖο ἢ6]], ἱπῖο τῆς ἢγε 
[ῃλῖ πενοῦ 514}} θ6 φαξηςοά : 

44 ΖΝ Βετε ἐμεῖς σσόγπὶ αἰ θῖἢ ποῖ, “ 1ελἱ. 66. 
δηἀ τῃ6 ἢτε ἰ8 ποῖ φυεποβεά. βῇ 

45 Απά {{τὰγ ίοοις οἴξεπά τος, ουΐ 
ἴι οὐδ: ἴτ 8 θεξίες ἔογ {πες ἴο επηῖοσ 
Πια]ῖ ἱπίο 1Ἰ ἴδ. τῆδη μανίηρ ἔνγο ἔδβεϊ ἴο 
Ὧδε «ςλϑὲ ἰηῖο ἢε}}, ἱπῖο τῆς ἤγε τπδῖ 
Πανογ 384}} Ὀε 4ικεηομοά : 

46 ΝΥ ιεσε τῃεῖὶγ σγογηὶ ἀἰε ἢ} ποῖ, 
δηὰ πε ἢἤτγα ἰ8 ποῖ 4φιεηοβεά, 

47 Απά ΙΕ τιῖπε ἐγε 'οἴξεπά τῆεε, ' Οτ, ἐακες 
Ρἰυςὶς ἴτ οὐξ: ἴτ ἰ5 δεϊξοσ ἔογ ἴῃ δε ἴο φενά. 
δηΐοῦ ἱπίο τῆς Κίηράοπι οὗ (σοὰ νἱ 
οὔς αγς, ἴλη δανίηρ ἴψο Ἔγεβ ἴο δὲ 
ςᾶβῖ ἰηῖο Π6}} ἥτε : 

δ: δ ο νγᾶ8 σίνθη ; οἴμουβ ᾶνο [ΠῸ δοσζίϑβῖ, 
ἩΙΟἢ που] ἀδοίατο τμδι [ἴ ννα8 εἰοσίυλὶ. 
, 89. ον !ά δὲνε πο ἢ Α ΦΟΏΘΤΑΙ Ρτγεςερί. 
Νο οὔθ 5 ἴο δὲ πἰηάοτοά νο τγοσκβ ἴῃ 
Ομ τσὶ 5 βάτς δηὰ ἰη ροοά [2 1ἢ. 
τ ον ἐδέγὸ ἱς πο παπῇ ΤῊΪ5 οἰδιιδα 15 μοί ἰπ 
58. {υκεβ ροβρεὶ. [{ επίογοεβ ἴδε (συ τῆδι 
ἃ Δὲ ΠΙΟΒ ΘΏ40]68 ἃ τηδὴ ἴο ἀο ἃ ἀὐνοι 
ὍΟΥΚ ἴῃ (ΠπῸ παῖς οὗ [651}8 νυ }}} ξΕΠΟΓΑΙΪΥ δ 
δοσοιηρδηϊοὰ τὰ (ἢς στάςς οὗ ἰουθ, ΟὔΥ 
Ἰιοτὰ ἀοεβ ποῖ 5ἴαϊε [Πϊ58 88 ὉΠ͵ΎΟΓΒΔΙΪΥ {γιο. 
Ης 5878, “11 ποῖ ᾿ἸΣΒΕΥ ἢ ΟΥ̓ “αυϊοκ]γ 
(ταχύ) βρϑᾶκ ευἱ]---ποῖ 80 Ἰοῃρ 88 ἴπε (δ 15 
Ἠόηεδβῖ δπὰ ρυτζε. 

41, «υδοιοευεῦ “ῥα]]} κίε, Φ' 6 (δεο Μαῖ. 
χ.΄ 42.) Ηδστο ουὖγ [,οτά οχίεηᾶςβ [δε ΔρΡΡ]1ς8- 
ἄοη οὗ ἴδ ῥυϊποῖρὶθ ἴο 81} δεῖβ οὗ (ἢ γιϑίίδη 
δΥΓΩΡΑΙΕΥ δηὰ ομδτγ. Ὅῆε ἰολϑῖ δεῖ οἵ κὶπά- 
ποβ8 ἄοηο ἰῃ (ἢ τσ ̓ 5 πᾶτε νν1}}} θὲ τεναγάθά. 
ΤΒε ἀϊβ8ςο!ρ]65 ἂσὸ λυ ρῃ [δῖ ηο ΟΠ τσ Δη πηδη 
ΤΑΔΥ ΘΧΡΙΔΙΏ ἀτναΥ δεποῆςοηϊ ἃςίβ, Οὐ βιιρρεϑί 
ἃ δὰ πιοῖϊνε ἴοσ τ1ἢ6π|Δ.0 ὍὨο τοδάϊηρ οὗ [86 
Α. . 18 ῬΡγοῦδ]Υ σςοττεςῖ. [{ βῖδπαβ οἡ ροοά 
αἰ ΠΟΥ, δηὰ 5 δοςερίθα ΟΥ̓ Τισομεηάοτέ 
ΤῊο ψοτά »} 18 οὐτηεἀ ὈΥ ΟἴΠΟΓ ἰδῖς οαϊοτϑ ; 
1δ6 τηρδηΐηρ ἴῃ πδῖ ςὯ56 νοι ὃς “1 86 
ΠΆΤΏ6, ΟΣ ἴοσ ἴθ γράβοῃ {παἴ γε ἀγὸ (γί ϑιϊη5.᾽ 
Το οἱάοκι Μ55 δηά Μψεγβίοηβ ἀγὲ ἀϊνί θά. 

42. “1π4 «υδοιοευεν «δα]} οὔεπά ὁπό οὐ ἐδέ:ε 
Πμΐε οπσἢ ΤῊΪ5 15 ἱπηπιθά!δίεϊγ ςοπηεοῖοὰ 
σὰ τῆς Ργοοθάϊηρ νοῦβο. ὙΜΉΝ ἴπ6 ροοά 
ἃςῖ 15 σοπίγαϑίεα [ἢ 6ν}} δεῖ. ὙΒα ]θδϑὲ δοῖ 
οὔ Ἰονα ν}}} "6 τενψαγάθα ; δῃγ δοῖ ψ Ὡς οἵ» 
(δηά8 (στ 515. Ππ||6 οηδβ, [μδὲ 15, σᾶι1968 ΔΗΥ͂ 
οὗ Ηἰ58 ζ] ]Ἰονγοῦβ ἰο ϑύγοσνο οσὰ ἴδε τἱρῃΐ 
ὙΥΑΥ͂, ἰηγοῖνοβ ἀθδαϊγ 5βἰη. Τα νοτγά “ οἴδηοσε "ἢ 
ΟΟΟΌΓΒ ΥΟΓΥ ΓΘ] ΌΘΠΓΪΥ, Δηα ἰπ γα σου ἀρ ἰο8- 
ἄοηθ. Ηδοτχο ἴῃ οοηΐοχἭ 8[οννβ [πδί Ὀγθδ ΟΠ 65 
οὗ (γι ςείδη οΠαγ Υ ἀτὸ Βρθοῖα ἢ τηϑδηΐ ; (ΠΟΥ 
γγοΓα πο Ὀεβοί(ίηρ τοπηρίδιοἢ5 ἴον [ἢ «15- 

εἰρ]ο5, δηὰ βανα ὕθθη ἔθου]. δηὰ ροττηδηθηῖ 
Ο2.}568 οὗἁἨ 5ο 1515 δὰ αἰν βίο ἰη ἴῃς ΟΒυτΟΝ. 

41-ο. ΤῊΗ͂Ε ΤΑΒΤ ΤΈΒΕΙΒΙΞΕ ὙΝΑΒΝΙΝΟΒ, 
. ΒΕΙΝΟΙΝῸ ΤῸ Α ΟΙΟ5ΕῈ ΟΥᾺΚ [[ΟΕᾺΡἘἙ 
ΨΗΟΚΕ ΟΟΥΕΒΕ ΟΡ ΤΈΛΟΗΙΝΟ ΙΝ Οα- 
ΚΙ1ΕΕ. 

438-48. ὙΠ ό56 σνϑῦϑθβ οοἰηποίὰς τ 81. 
Μαιπονβ δοοουηΐ (οη ψνὨϊοἢ 866 ηοῖ65), δυῖ 
ΔΙῸ ποῦς ἀείλ!]οα ; δὲ οποδ τοῦς τῆν πιο Δ] 
δηὰ τοοσὰ ροϊηϊεά, 1 δη οτηρδαιὶς [γροο] ὰ 
τοὶ [οΥδοη δηὰ ἃ πιοβῖ βοϊθηηῃ οἷοϑο γνε 
Πᾶνα, πο ἀουδῖ, ἴμ6 ὙΘΓΥ ἔογηη, 85 νν6}] 25 βιιῦ-» 
βίδηςδ, οὗ ουῦ [οὐδ υϊίζοτγδηοα. 

43. Τς δαμά τορτοβθηῖβ 41}} δοΐίβ οὗ ὑνδι ἢ 
ἴδε παδηὰ ἰβ δῃ ἰηϑιγυμιθηΐ ; σοηβίἀογίηρ [86 
Ν πρίων οςοδϑίοη οὗ ἴπ6 ναγηΐηρ, αηὰ ἴπε σοη- 
οἰυάϊην ττογὰβ 1} γοῦβα 5ξο, δοῖβ οὗ νυἱοΐδθηςσθ 
ΤΑΔΥ͂ Ὀ6 ΒΡΕΟΙΔΙΪΥ τείδεγσεά ἴο. 

ἑπίο δεῖ, ἱπίο ἐδε γε δαὶ πουόὸρ “δα! δὲ 
ψμεηοῤοά. 1{ᾧῖογα ]γ, “ ᾿ηῖο τς Οεἤοππα, ἰηῖο 
16 ἤτε ννἢϊςἢ 15 ὑπαυθης δῦ ]6." 81. Μαίεν 
45 "6 ἤγε ψΒ]Οἢ 18 οἴογηδ)." 81, Μαγκ᾿ 8 
ΟΣ 5 σοῆουα ΔΠΥ͂ ἀοιδί 85 ἴο ἴΠ6 πιοδηΐηνσ 
οὗ ““εἴεγηδὶ.᾽" 80 ὩΣ 48 ΟἿΣ ΟὟ παίυγο 15 
ΠοΠοργηοΩ, δηὰ ΟἿΣ Κπον]ςοάρα οχίεηάδ, ἴῃ 6 
εἤεςῖβ οὗ υηγορεοηϊοά 5'η ἄγ δἴθγῃαὶι, [ῃ6 ἴοσ"- 
τηθηῖ 158. ἘΠΟΠΔΏρΟΔΌΪ6. 866 ποῖθ ΟἹ γΈΓβ86 49. 

44. ἤδεγε δεῖν αυογι ἀϊφέῤ ποῖ. 1, 1το ΓΑ], 
“ ρῃάοδίῃ ποῖ: ἃ Ὁ] ΤΟΙ ΠῚ οΏ 
“ δἴογηδὶ " (αἰώνιος), πλαϊκίπρ 1 οαιυϊναϊοηξ ἴο 
Ὁποηάδιηρ (ἀτελεύτητος). ὙΠῸῈ “ ψόσῆιϊ" Τὸ- 
Ῥγοβοηῖβ ἴῃς βυ ᾽]οςῖνε δηριυ ϑῃ Οὗ ΓΟΠΊΟΓΘΟ, 
Ὀποηϊΐηρ 50 ἸοΟυ 85 ΠΙΘΠΊΟΓΥ ΓΟπΊΔΐΠ58, δπὰ 
15 Ὀυγάοηοα νὰ ἴἢδ σοηβοϊοιιβη688 οὗ ιἢ- 
Ῥαγάοῃδθ!α βῆ. Ὅῆὸ ἢγε ἰβ [6 δοϊίοῃ οὗ 
Ὠινίης νυσαῖδ: ἴπ ἕδεῖ, (π6 Ῥγόϑοησε οἵ Οοά, 
ΤΟΥ] θα 48 ἃ “"σοῃβιυτηίης ἤγο " ἴο ἴΠ6 Ἰοϑβῖ, 
Οη 186 γεδαάϊηξ, 8ε6ὲ Νοῖς δἱ οηά οἵ σπαρίογ. 
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1, 

46ο 

48 Ψν εις τῆςεϊγ τόσα ἄϊεί ποῖ, 
δηὰ τῆς τε 8 ποῖ φυεξηςπεά, 

49 ἔοι βάρ ομδ 88|4}}] ὃς 8αϊτεὰ 

δε 8αἰτεἀ τὑὺΣῖιτὦῇ 8.11. 

49-δο. ΤΊ 5 8 ΤοοΟπίδβϑεα Υ οὔς οὗ ἴδε 
τηοβὶ ἀἰ ῆσυς ῥαβδαροβ ἴῃ ἴῃς Οοβρεὶ. νὲ 
ἴανα ἴο δϑοοσίδίη ἴῃς ᾿ἰἴογαὶ πηθδπίηρ οὗἩ ἴδ6 
ννοσά5 δῃὰ [δεῖν πλυζιυλδὶ Ὀεαγηρ8. 

49. ἔον ευεῦ οπε “ῥαϊ δὲ ταἰϊεά «υἱἱό ἥγε.) 
“ ἘνΕΓΥ οπε" ἰ8 θεϑὶ εχρίδἰποὰ ὈΥ̓ τείεστίηρ ἴἴ 
ἴο ἴ6 ψογὰ “πεῖν (αὐτῶν) ἴῃ ἴ!6 ρτεοεάϊην 
αἶδυϑθ. δϑίπος ἰξ σαπηοῖ θὲ ἴδίκθῃ ὑπίνεγβα ῦ 
ἴῃ Ἢ 86η86, ἰΐ5 ᾿ἰπἰίοη τηυδὲ Ὀ6 ἀεῖοτ- 
τηϊποα Υ (ἢ οοπίεχί: “' ἜΥΘΓῪ οὔς (οἱ {πεπὶ, 
ἑ. ε. [6 Ἰοϑῖ) ν}} θῈ (γαῖ μον [ΠΔ0 “ 06 
βαἰτοὰ ἢ ὅτε." Τῆι ὀχργεβϑίοη “νν}}} Ὀς 
8416 ἀ ἢ ἤγε " ἱπιρ]165 (μδϊ 5ἱῖ ἀπά ἤγς ἃσγὲ 
ΑἸἸκα ἴῃ ϑοπμδ οϑβοητδὶ οπατγαςτετίδις ἀπὰ ορ6- 
ταϊϊοη. 8411 ργεϑεσνοβθ ἤοϑβῇ, δηζπρ ἀΪ5- 
ἰηϊουταΐοη, ἴδε οὐνίουβ ἱ (6 15 ἴῃδλῖ 
(ἢς ΟΔΙΠΥ οὐ εἰῆςδογ οὗ ἴπε ππαυσηςβδῦ]ς 
ἔἢτε ΤΑΔΥ δε δπαίοψοιιβ, ποί ἀεβίγογίῃρ Οἵ 
σοηϑυπηηρ, δι Ργαβογυϊὴρ ἔγοπι ἀἰϑβο  υ[]οη. 
ὙΠ8 οληποῖ ΔΡΡΙΥ 1ἴοὸ ῃδίυγαὶ ἤγε ; διυῖ ἴΐ 
ΤΩΔΥ, δηὰ Βεῖα τηοβδὲ ργοῦϑΟΥ ἀοε63, ΔΡΡΙΥ ἴο 
βρί τυ] ἤσγε δοϊϊηρ ὑροῦ ἴπ6 σΟΠϑΟΪΟ 50.685 
οὗ [6 ᾿οβ. ὙΠῸ δηρυϊϑῃ οὗ ἃ ἰοσγζυγεά 
«ςοπεοίοηςο, οὗ τοῖθοῦθα ἴῃ [ἢ {ΠΟΓΟΙΡΗΪ 
ιν κοποὰ βρισῖς, πιυϑῖ ποθ Ὀ6 οοπλπιοηϑυγαῖθ 
ἴῃ ἀυγαϊΐοη, δ ηοἵ ψιὰ τδς οχιϑίθηςς οὗ [6 
80], γεῖ Ψ ΗΠ 118 οοπέςυδληςς ἰῃ [Π6 58πὶ6 
Τροσαὶ οςοπάϊϊΠοη. Α5 ἰοηρ 45 ἴῃς ραδϑί 15 σὲ - 
τιθπηδογοά δηὰ ἴδ6 βσυρεὶς δραϊησὶ Οοὐβ ψ}1}} 
1αϑίβ, ἴς τουτηεπὶ Ὑν11} επάυγο, αυϊοκοηϊης 
ἰπβίοδά οὗ ἐεβίγογίηξ. ὙΤΠῈ Αηρίο-ϑαχοη 
ΟΧΡΓΌ8968 (ἢ]8 ὙΘΥῪ ἰΌγΟΙΘΙΥ ΟΥ̓ [86 ψοτὰ 
ἐἰ ουἱο- 5 "--ἰἰνηρ τογζυγο. 

]ΑὉ]οηϑκὶ μι85 δὴ ἱπιογοβείηρ ἰΓοδῖϊθ6, δῃδνν. 
ἴηρ; ἴῃδι τ8ε νψνογὰ “5411 15 ᾿γεαι ΠΕ ἀρρ]ϊοά 
ἴο ϑυυδβίδῃςεϑβ, βιιςῖ 45 ρ᾽ ἴοι ΟΥ ἀϑρῆδὶῖ, νν Β! ἢ 
ΤΟΘΟΠΊΌ]6 54]: 45 ργοϑοσνίηρ ΠῸπιὶ ΠΟΙΤΟΡΈΟΩ ; 
δυῖ [Π6 τοΐσγοπος ψου]Ἱά ποῖ ὑγεβεηῖ 156} ἴο 
(86 τηϊπάς οἵ 51. Μαγίκ᾿ 5 τοδάειβ, δῃη 96 6Π8 
ἴο δὲ οχοϊυάοά ΟΥ̓ ἴα πεοχὶ οἷδιιϑθ. 866 
7Α]οπεκί, " Ορυδβουΐα, εἀ. Τὰ νν δῖον, ἴομι. ἰϊ. 

Ῥ. 459, ἢ. 
απά εὐενν «αογίβοε “δαὶ! δὲ «αἰϊεά «υἱό 

“σα Οη ἴδε τεδάϊηρ βεὲ Νοῖς θεῖον. Ηξετγε 
[με ψογὰ “ βδουῆςς "ἡ 18 οὐδ ΕΠ [Π6 δηῖ- 
(Πο5ὶ8 ἴο “πὲ 1οϑβί," υπάοτοίουά ἴῃ πε ργοὸ- 
ςοάϊηρ οἴδιυδε; δπὰ “"38}1 ἢ 15 [6 δηξ}ε515 
ἴο “ἢτε.; ϑαϊϊεὰ τηυκὶ Ὀ6 ἴδκεη ἴῃ [Π6 βαπὶθ 
ΟΥ δῇ ἀπδίοζουβ 86ῆϑε ἴῃ Ὀοῖδ οἶλι1568---Ῥγα- 
δετνοὰ ΠῸπι οοττυρίίοη: ρεγθᾶρβ αἷϑὸ στ 
ἴῃς ἔυγίμοῦ ϑεῆβθ, 848 β0}Ὁ' ΌὉΥ Μεγοεγ, 
οἵ δείηρ Κερῖ, οσ Ὀγουρθί ἱπῖο ἃ βίαις βι[εὰ 
ἔογ ςοηΐδοῖ νυ ἴμς Ὠιγίπο Βεΐηρ. 
νὲ δαᾶνο {βμογεΐοσο, γί, ἃ θεϊηρ οὐ βεύϑοῃ 

Γοηϑοοταίοα ἴο Οοὐ 8δῃ δοςορίδδὶς οἰεγίηρ, 

51. ΜΑΚΚ. ΙΧ. [ν. 48----ο. 

ςο ἐϑαϊξ ἐς: 
ἢδγε ἰοβὲ ἢἷ5 βαἰϊηεββ, γβεγενι γν}}} "Ὁ 

γε βεάβοῃ εἰ Ηανε 8Ϊῖ ἴῃ γουγβεῖναβ, 
σῖαν... ψ ἄγε, ζαπὰ ονοῦῦ βδοιίῆσε 8}}} δπά μανε ρεᾶςε οὔθ ὑγἱτἢ ἀποῖβεγ, 

ἐ. ε. 4 Ομυηδιίίδη, ἂἃ5 ϑιυοῖ, “ἃ γεδβοῃδδϊςθ 
βαοτίβος (λογικὴ θυσία): (μῖ58 τλεληΐπρ 13 
ΠΥ θογὴς οὐἱξ ΟΥ̓ (δε υϑᾶξε οὗ ἴδε Νὲεν 
Τοβίδιηθηΐ, 866 βρϑςΐδ!γ Ἐ οπι, Χχἰϊ. 1, ἀπά ἰ5 
δοοερίοά ὈΥ Μεγεῦ ἀπά οἵδεγ οὐς. με 
Βᾶγθ, ΘΘ ΟΒΑΪγ, ἃ Ργϊποῖρὶα οὐ ρόνγεῦ ὉῪ τ οἱ 
186 οδεγίηῃρ ἰ8β τηδάς δοςερίδοϊε : ὅτᾶςβ τηιϑβῖ, 
τῃογεΐογο, δὲ τηθδηΐ, οἰἴβοσ ϑθΏΟΓΔΙΥ, οὐ ἴῃ ἃ 
τ ἀρχὸς τοοάς οὗ ορεγδίίοη ; δηά, ἢ 90, ενὶ- 
ΘΠ ἰπ ἴΠ6 πιοάδ ἱπαϊςαῖοὰ τγουφδουξζ [815 

βλβϑαξε, ἡ. ε. Ὁτοίβε τ ἰονθ, ρεᾶςε δ Ρ 
οἴἤγοη (866 ὑεγβα 50), οΠαΓΥ, ἴμε ὙΕΙ͂ 

θαμὰ οἵ ρεᾶςο, δῃὰ οὗ 41] υἱγίυεβ. [11 ἷἰβ. ἴδε 
5811 οἵ 11{6---οἴ }} 11ξς, ϑοςῖαὶ δηὰ βρί γιτυδὶ ; 1 
Κεερβ ἴῃ6 500] χυΐοκ, νἱξογουβ, δοοερίδοϊε ἴο 
Οοά, «πὰ Κεερβ Ὀγοίβευγ υὑπῖοῦ ὑπῦτοκεῃ. 
[1 ἰ6 ἴῃς 51: οὗ ἴεῈ Νενν Οονεπδηΐῖ, ἴῃυ8 
ΘΧΔΟΓΥ ἁπαίοχοιβ ἴο ἴῃς δαἱϊ οὐὗἁἨ ϑδογίδοε 
(ΠΥ Π ΠΡΌ) ἴῃ ἴδε ΟἹά, νϑῖς 5 ςδ]εὰ 
(ὁ βα]: οὗ ἴπε οονεηδηΐ οὗ (Ὦγ Οοἀ ([μεν. τι. 

13} 
δΟ. δα] ἐρ σοο ΟΥ, “ ξοοά 15 (ἢ 541," 

86. ἴδε. «δὲ υϑοὰ ῸΓ 5δογίβοἊ : ροοά, ἰη ἴδ 
Ἰίΐϊεγαὶ δοηβθ, ἃ8 ἃ τηδίοτίαὶ (μίηρ; ξοοά ἴῃ 
ἴπ6 Βἰγβιοϑβὶ βϑῆβο, ἃ5 ἃ βρίγιι4] ἱπῆπεηος. [ 
ἐερξπος βαἷξ Ὅς 58ροϊ]οά, ἰξ οϑᾶϑεβ, Ῥγορεσὶγ 
βρεακίηρ, ἴο δ6 5810; δθεσ υπηάεγζοίῃρ ἃ ὑΓῸ- 
(658 οὗ Ἑδεπιοδὶ ἀεοοπιροβιξίοη, τὸ οληποῖ δὲ 
(υγηρὰ ἴο ΔΗ͂ υ86 ΟΥ τεϑίογεὰ ἴο 115 ργίβε!πε 
δἰδῖθ. [ἢ βρίισίξυδὶ δαὶ δὲ οοττυρίεά, ἰοτε ὈῈ 
ρεινεσίοἀ ἰπίο εηνΥ, εἰηυϊλοη, ουϊδγελκα οὗ 
86 ἤϑῃποββ, ἔγοσὰ ἩΠΙσΝ ἴξ τγὰ8 δρϑοίδ!γ ἷπ- 
(οηἀρὰ ἴο ρῥγεϑεῖνε ἴδπε 500}, ποϊίηρ Ἵδῇ 
τορίδοο ἃ; ποϊμίηρ οδῃ ῥγέϑεγυς [86 ὉΠΙΟΥΙΏΡ 
80] ἔγοπι ἀεβισιιςίίοη, οὐ τεβίοτε [παὶ Βδγ- 
τηοπίοιιβ οοπογάἀϊηδάοῃ οὗὨ 41} πιειθεῦ5 ΠΣ 
Ρτεβοῦνεβ ἃ σεϊίουβ οοπιτα 7 δῸπι ἀϊ5- 
50] Π]ΟὩ. ᾿ 

Ἡδῦε «αἷὲ ἐπ γομγσουε.1 Ηδανς (18 ῥτίῃ- 
εἰρία εαοῖ ἴῃ γουγ οὐγιι μοαγίβ, δηὰ, 45 γοὰ 

1Βοη ΠῚ δ6 αὐἷθ, βανςῈς ρβεᾶος οὔβ ὑπ} 
ΔηΟΐΠοΥ. ᾿ 

ΤῊΪ5 Ἔχορεϑὶβ Κοερβ οἷοβε ἴο ἴπε εχ: 11 
ἰηϊτοάυςε5 πὸ οχίγαηθοιβ ἰπουρδῖ, δηὰ κα 

Βδιταοηΐβοϑ [ποσοῦ ρὮ τ [μ6 δοοουπί οἵ 

(δε ληδασίουβ ΜΒοδ εἶνε οσολοίοῃ ἴο δε 
υἱίοτγδηςθ. 

Μεγεῦ νη 8 ὉΡ 88 ἐχροβιἰου---με ᾿εδβὲ 
δα ἰδέδοϊουν ἰῃ τΠ}5 ρατί οἵὨ μἰβ ψόσκ---Ὑὐπῖ ἃ 
βυγρεοβίίοη (μαῖ ψγὸ πᾶνε μετα δὴ 
δοζουηΐ οὗ ϑοπια ἰοβὲ ἀΐϊβοουτθε οἵ οἱ 
ϑανίουτγ. 

1{ βοεοῃβ ῃοῖ ἴο ᾶνα Ὀθθῃ 50 Ἰ ΘΠΕῪ Τὰ- 
ταασκοὰ τῃδὲ τΠ]8 ἀϊδοουτθο ἴογτη8 ἃ τήηοβί 

ϑοϊδαῃ δηὰ βεϊηρ οἶοβο οὗ οι 1μοτ 5 ὙΠο]ε 

. δυῖ ᾿ξ τῆο 841ἴ ἃ Μλῖιι. ς 



υ. 1--2. 

ψοσκ ἴῃ ΟΔ]166. Ὅη [}|5 οοσαβίου Ηδς Ἤοοη- 
ἀδπιηβ, ἴῃ ἴδ6 τηοϑδὲ οηρμδῖς ἰεστηδ, [Π6 
ἔδο η:5 ἰῃ Ὡς 1168 ἴΠ6 ρτοδίοϑί ἀδηρεσ ρου 
[δε Οδυγοὶ ἴῃ 8}} δρ685, δηὰ βεῖβ ἸΌστἢ {πε ἴσια 
ΘΘΏΓΔ] ὑυϊηοῖρὶς οὗ 115 οχἰδίθηςε, ργοϑεπης 
ὙΠ στοδίοσ ἀϊδποίηεβ5 (δὴ ὄνοῦ (86 4]- 

51. ΜΑΚΚ. ΙΧ. Χ. 

(εγηδνεβ οὗ οἴθσῃδλὶ 16 δὰ εοἴογῃδὶ ἤτε. 
ΗΙ5 ἰλϑῖ νψογὰ 15, " Ηδνε ρβεᾶοαὲ οὔθ τὰ 
δηοίδοσ.ἢ 

δυςἢ 18 ἴῃς οἷοθε οὔ (π6 ννοσῖκς ἴῃ Ο8}11|66, 
Ῥτεβθητίηρ ἴο ἴπ6 ΟΒυτοῖ ἃ ἰγδηβῆσιγοά 1, ογά, 
ἃ «Τυοϊβεα ϑανίουγ, [ἢ Ῥχίροο οὗ Ρϑδοθ, 

ΝΟΤῈΘ οἡ νϑῖβοβ 44, 49. 

44, ΤἰΞομεηάοτ δῃὰ ὟΝ εἰ88 οὐχ [ἢ υεσβα 
ἴῃ [15 Ρ τε ΤΟ] ονίηρ ᾿ὲ ΒΟΊΙ, Δ, ἴεν οἱά 
Μϑ85 οἵ ἴδε [[Δ]|ς, ἴῃς Οορᾷς, ἀηὰ ἴπε Ατ- 
τηθηΐδη γειβίοηθ. ὙΤΒ6 ΠΑ ΙΟΣΙΕΥ οὗ υῃεῖδ], 
δῃηὰ ὨΟΔΙΙῪ Δ]}} ουγεῖνο, Μ55 αν ἢ, Αὐρυ5- 
πε Ἐσχργεβϑὶν ποΐεβ τῃε τπσεείοϊὰ ογαίοη, 
“Πρη Θηἰΐπὶ οῖρσυϊ: ὑπὸ ἰοσο ἴον οδάδοτῃ ἀϊςοσγο. 
ΤΠ αυσϑίοη ͵5, νεῖ Υ Ομ βϑίοη ΟΣ ἰη- 

[οτροϊδιίοη ἰ8 τῇοστς ρὑσγοῦαῦϊθ.Ό ΤῈ Μ58 
ἴο ψςἢ πιοάοτι ΟΥΙΕΟΒ δἴίδοῖ πιοδὲ ἴπη- 
ΡῬογίδῃποβ ἃ.Ὸ ᾿οῃβρί 0115 ΤῸΣ ΟΥ̓ 551 008: ἱπ 
{Π18 σᾶϑε ΠΟΥ ἀγὰὸ ποῖ βιιρροσγίθαά Ὁγ (πε ϑγτίδς 
οΓ ὃγ ἴδε θεβὲ Μ55 οἵ ἴἢς [(Δ]ϊς Νογείοη. 

απ εὐεγ7 “ἀεγίβεε “δα! δὲ “α"εά «υἱϑ 493. 
“α|.}1 ὙὌΠ5 οἰδλυϑε 15. οὐγεο ὉΥῚ Τἰδομοη- 

ΟΗΑΡΤῈΚ Χ. 

2 Οἀγῥέ αἱεῥιίείδ το ἐλε Ῥλαγίφεες ἑομολέμρ' 
οἰέοογοερερεῖ: 1... δέκεεείά 1λε ἐλέάέγονε (λα αν 

ἀξ ῥίο ἀΐρες 17 γαολνείλ α γίελ για 

28 2»0- 
ρῃέείλ γεσαγς το ἕλον ἐλαί ογεαζε αν» ἐλέπρ 
7 δέ φοεῤεῖ: 32 ,ογείείζείλ ἀὲς ἐρατά απα 
ΤΕΣΜΡΥ 0»: 45. διάάίείλ 164 ποο ἀνεδίζ ον; 
“εἼἴον: ἐο ἐλέκμξ γαΐλέν 97) ἰϑεγίνρ Ἰτοῦά ἀΐνες 
46 απο γεογεα ἐο δαγήνεξως ἀξ σέράξ, 

ΩΗΑΡ. Χ.---τ ΤῊΕ ὈΕΡΑΒΤΌᾺΒΕ ΡΒΟΜ 
ΟΑΣΙΚΕΕ, ΑΝῸ ΑΕΚΒΙΝΑΙ, ΙΝ ΡΕΒΖΔΑ. 

1. “»ἀ δὲ ἀγοϊε... «“ογάαη.) Οὐ ἴδε ογάδν 
οὗ ενεη(5 ϑ8εὲὲε ἤεδηὴ Μδῃ536}᾽ 5 ποίεβ δὲ ἴε οηὰ 
οὗ Μεαίϊ. χυὶἱ. δῃὰ οὐ χίχ. :. Αςςογάϊηρ ἴὸ 

. δα τορονοα σοδάϊηρ, πος ἢ 18 ΤὉ]ονσεὰ ὉΥῪ 
Α. Υ΄., ἴδε ἀρτεοηθηξ θεΐνεεη 81, Μαίδπον 
δηὰ 8ι. Μδυκ ͵8 οοπηρϊεῖο, [πουρῇ δῖ. Μασκ, 
88 υδυδὶ, ἰ5 ΓΑ ΠΟΥ τόσο Ἔχρὶ εξ. Βοίἢ, δον" 
ΘΥΟσ, οἱ 41} ποίΐϊοθ οὗ ἴῃς οουγϑε Ρυγϑυεά 

ΟΌΓ 1 ογὰ Ὀεΐγεοη Ηἰ5 ἀεραγίυγε ἔτοπὶ 
4.1166 δηὰ Η!5 ἃγτῖναὶ δὲ [με ρίδοςθ, ποῖ πγθῃ- 

εἰοηοά ΟΥ̓ πᾶπιε, δεγοηᾶὰ (Πε ἰ]ογάδῃ, γβεγε 
Ης τοοοπιπιοηςοα Η:5 ρυ]ς τοδοδίην. ΤῊΪβ 
δξτεεπιεηΐ 15 Ὡοῖ τηΔί ΤΊ} Ὁ δβεοϊεά ὈΥ ἴδε 
οἴμοῦ γεδάϊηνς, δάορίεἀ ΕΥ̓͂ 186 φεηθγΑ Ὑ οὗ 
τηούσγῃ ογςς5, [ηδίεδὰ οὗ κὉΥ ἴῃς ἔαγίπεῦ 
δἰάς οἵ Τογάδη," ἴῃς οἱάεϑὲ Μ55 δηὰ γεσ- 
δῖοηβ δᾶνς, “δηὰ Ὀεγοηά ἴδε [ογάδη.᾽ [Ι 
οἰἴον οᾶϑε νὰ ἢδγνθ, [86 ἤη4] ἀερασγίιγο 
ἔγοιῃ ΟδἘιῖῖεθ, ἃ ᾿ουγεγ ἰπγουρῖ Ρογχζα οὗ 

ἀοτγῇ ἴῃ [18 ἰδδῖ οαϊτίοη, οἡ (6 τραϑάν οἵ 
ἐξ Β [, Δ, «πὰ εἴονθὴ ουγβῖνο Μ55. ἴὲ ἰ5 
εχίδηϊ ἴῃ πἷπα ὑποίδ] Μϑ898, ἱποϊυάδϊῆηης Α Ο 
δηὰ Ὁ, ἱπάεροηάεπί τὺ 6 5868 : ἴῃ [Π6 στοαὶ 
ΤΩΔΊΟΥΓΥ͂ οὗ ουγεῖνο Μ595 ; ἰῃ πιοδβὶ οἵ ἴδε δη- 
εἴδεηΐ Μεγβίοηβ, οἱά [[8]1ς, ψυϊγαῖα, Οορᾶς 
νυ. Κίης, δηὰ ϑοϊνατίζο), ϑγτίας, Οοἰδίς, δηὰ 
Κὐϊορίδη ; δῃηὰ ξ τγῶβ τεϊαϊποά ὉΥ 1 δοπιηδηη 

δηὰ Ὁ Τἰβοδεηάδοτέ ᾿ἰπιβθη ἴῃ 411 ὑγευΐοιιβ 
οὐϊππίοηβ. Α5 Ῥγεβοηιης 4 το 8] αἰ ΙΕ ἔοσ 
ἴῃς Ἔχεροβίβ, ἰξ νγᾶβϑ βοδγοοὶν ᾿ἰκοὶγ ἴο ὃς ἰηΐοτ- 
Ροϊδίθα, υ0]685 1ἴ γεγο, 48 δ. ἢ}Ζ 8ι: ἃ 
ξὶοββ ροὴ ἴδε πογὰ ἁλισθήσεται, ἴτοτι [,εν. 
11. 13, ἩψΕΪΟΝ Θο 15 Γ ἔγουι ργοῦδοῖθ. ἘΠΊ ΒΕ 
υηάοτγείοοά, 1 8018 [ῃς ςοηΐϊοχὶ δηὰ δα ἴοσεθ 
ἴο ἴΠ6 ἀγρυχηρηί. 

ΝὨ ἐδε ἀγοβεὲ ἴτοιι τἤεωςς, δπὰ « Μαῖι. τὴ 
ςοπιεῖῃ ἰηΐο {πε οσοδϑβῖβ οὗ [υ- 

κα ΒΥ τῃ6 ἔλγίμεσ 5ἰάς οὐ 7οτζάδῃ : 
δηὰ τῆς ρεορ]ε γεβϑογῖ υηῖο Ἠΐπὶ ἀραίῃ ; 
Δηά, 25. 6 νγλϑ ὑγοηῖ, ὃς τδιρᾷς ἐβεῖα 

2 4 Απά [ῃ6 Ρλγίϑεεβ Ἵσδηῖα ἴο 
ἢΐπι, δηὰ δϑίςεά ἢΐηι, [8 ἴτ Ἰανγῖι! ἔοσ ἃ 
ΤΔΠ ἴο Ρΐ ΔΥΨΑΥ͂ ἦΐς χε ἡ τεπιρίη 
ἢϊπι. 

υποογίδίη αἀυταίίοη, δηὰ ἴδ6 ἀγγίναὶ δἱ {Π6 
Ὀογάεοτβ οὗ ᾿υάπα. Ετοπὶ 8ὲ. 1 υΚο᾿ 8 ροθρεὶ, 
τ ἀρρϑᾶγβ {παῖ ἴῃ πο θερίηπίηρ οὗ [με ἰΟΌΓΠΟΥ 
Ης ἰουςποὰ ἴπε οηπενς οἵ ϑαιπιδγία, δηά 
[μδῖ Ὀεΐννεεη Ηἰς ἀδραγίυτο σοπι ΟἿ] ]ο6 δηὰ 
ΔΙΤΊΥΔΙ δὲ [οσίοο βόνεσγαὶ ἰηοἀθηΐβ οσσυγτοά, 
οὗ νος πὸ τϑοογὰ ἰ8 ἑουμά ἴῃ [86 οἵβοσ 
Ενδηρε ἰδίβ. 866 ποίς οἡ 1ἰκὸ ἰχ, δὶ. 

απᾶ ἐδὲ ῥεοῤίο γονῇ μπῖὸ δίρε ασαὶμ.} ΟΥ, 
διὰ πλυ]ἰπᾶθ5 ΘΟΙ6 (ΟΘΘΙΒΟΙ δρδὶδ 
πηῖο Ηΐπι, [ἰ 15 ουἱάεπί ἤπτῸπὶ τοὶβ 5ιδῖθ- 
ταθηῖ (μδὲ ἴδε τιμήουγ οὗ Ηἰβ δυτίναὶ ἄγον 
τοξεῖβεσ ϑσγεαῖ πυπθεῦβ ἔτοπὰ {πε δά )οϊηίης 
ἀϊδίτοξ ἴο ἴε που -εαξὲ οὔ [υά68, Ῥχονίησ 
ἴ[ῃδὲ Ηδς νγᾶβ δἰ γεδαῦ νχὲ}] Κπουσῃ ἴῃ ἔδαΐϊ ραγί 
οὗ Ῥαϊεβέϊηθ, δηά ἱποίἀθηίδ!γ οοττοδογαῖϊίης 
5. 10)’ 8 δοεοουηίϑ οὗ ργενίουϑβ νἱβί[β ἴο [εσυ- 
5416 πὶ. Οἡ [158 οσοββϑίοη Ηδ ᾿οπηθβ ἔοσιναγὰ 
ΟἾΟΕ ΤΏΟΓΘΟ 88 ἃ ΡΕΌΪ]]ς Τοδοδογ. 81. ΜαιὶκΒ 
δοσουηΐ 8 νΟΓῪ ἀἰϊδίίποϊ; δοοογάϊην ἴο Ηἰ5 
ουϑῖοπι ΟἹ ἔΌΓΤΊΟΓ οςολϑίοηβ Ηδ ννᾶ8 ἰϑδο ίηρ 

χόϊ 
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Απά δε πϑυγεγεά δηά 8αἰὰ υπίο 
ει, δι ἀϊὰ Μοβε8 ςοπχηπιδηά γοι κὶ 

4 Απά τἢεγ 5114, Μοβεβ βυβεγεά ἴο 
ῦῖς 4 ὃ1}} οὗ ἀϊνοτοειηοηῖ, δηά ἴο 
ρυξ δεν ΑΥΤΆΥ. 

ς Απάὰ 7εβιβ δηβϑυνεγεὰ δηὰ ϑεἰὰ 
απο τΠ6αι, Εογ τῆς ἢλγάηεϑβ οὗ γοιι 
μιδαγέ ἢς ψγοῖς γοῦ τῆ 8 ργεςερί, 

6 Βυϊῖ ἔτοπι τἢς Ὀερίπηϊηρ οὗ ἴδε 
ςτολίοη (ὐοά πιδάς {δεπὶ πηδὶς δηά 
[ετλλὶς. 
 Ἐογ τὴ18 σδιιβ8α 3}2]} 2 τηδη ἶεανς 

ἢϊ5 ἐδίδεσ δηὰ πηοίμεί, δηά οἰεανε ἴὸ 
ἢἰ8 υίέε ; 

8 Απά {ποὺ τὐγαίῃ 53}|]}] 6 οπε 
βεβἢ : 80 ἢεη ΤΠ 6Υ͂ ΔΓῈ ΠΟ πιοῦς ἔνγδίη, 
δὲ οἧς ἢΠεεἢ. 

9 ὟΝ Βαῖ τπεγείογε (ὐοά Βαῖὴ Ἰοϊπεά 
τορείδετγ, ἰδεῖ ποῖ πιλη ρυῖ Δϑιιπάστ. 

{πεγὸ ἀραδίη, ἡ. ς. αἴἴοσ 4 ϑυβρεηβίοη οὗ ριυδὶὶς 
πιϊηἰδιΓαϊοη8. 81, Μαιίδπον (χῖχ. 2) ῃοίίοοδ 
[Π6 ΒΟΔΙΏζ8 ΟὨΪγ. 

2-1Ὲ. ΟΝ ὈὨΙΝΟΒΟΕ. 

ΩΦ. “4564 ἐδὲ Ῥδαγίεε:.) ὍΤΒΘ6 γεοοπιπβδηςθ- 
τηοηΐ οὗ οὐγ [οὐ 5 ρυῦ]ς ἰοδο ῖηρ δὲ οὔσας 
Ὀγουχῆϊ ἴῃς ῬΒδγίθοες ἰηΐο ςοπῆϊος νἱτἢ 
Ηῖπι. Ὑμε αυεδπίοῃ ὙΒΙΟΒ {ΒΕΥ ῥγοροβεὰ 
νγὰ8 ἱπιοπάεὰ ἴο [ε5ὲ ΗΪ5 ροβιζίοη τ τοῖογ- 
δοηςς ἴο πε ᾿οδάϊηρ δοβοο]β οὔ [υἀφὰ. Αἱ 
(δαὶ πιὸ ἴπεγε ννὰ8 4 ἢοῖ οοηίεβί δεῦνθθη 
[86 [Ὁ]]ονγο 5 οὗ δΠδπηπιδὶ απὰ Η 116]. Το 
ἴοστοοσ δ]ονγοὰ ἀΐνοσοθ, ὑὰῖ ΟὨΪΥ ἴῃ ο89685 οὗἁ 
ΤΑΟΓΆΪ ἀοἤ]οτηθηξ; [ἢ ἰδιίεσ, Ὀ. ἕν ἴδε τηογε 
ἰηΒΠυση 141] ἴοδοδβογ, Ἰοῦς [ἃ δοροῖμες ἴο (Π6 
Βυδῦδηἀ 5 νν}}}. [1{ ταῖρμι ὃδ6 ἀδεϊλγεά οὐ 1} 6 
δ ῖοβὲ στουηάϑ, δοπλα οὗ νΒ] ἢ γεγο αἴϊοτ- 
ΜΆΓΩ5 βρεοϊποὰ ὉΥ Κδοδὶ Αἰκῖίθα. ϑυςῖ, ἰη- 
ἀεεά, ννᾶῶβ8 ἴπε ςοϊηπηοῦ ᾿ἰὀρύγενθς ]οδερδυβ 
Ρυξ ἄνα δ! υἱῖῆς, τηοῖποῦ οὗ ἢ18 ἴῃγος 
ΤΠ] άγεη, “ ποῖ {πκίηρ ΒΕΙ νγαγ8 " (ϑ8εε [86 ἰΔ58ὲ 
οἰδρίοσ οὗ 9 [,,ΣὅὕὉἡὉ.Ὑ ΤῈ δυδ]οςὶ ἰ8 εἰἰ8- 
ουβϑεά ΌὉΥ Ώεδη Μδηϑεὶ οἡ δῖ, Μαζβον, διὰ 
ἰαῖεῖὶγ ΕΥ̓͂ Αςδο 15, " Βεγσχργεάϊσί, ὑρ. 117-- 
110. ΤΠα ἀδοϊδίοη οὗ Οὔὖὖν [ογὰ τηυδὲ ἢδᾶγο 
κοη ἴῃ Ῥμαγίβθοβϑ ΟΥ̓ βυγρτίϑθ, ποῦ νου] ά 
{ΠῈγ Κποῦν ΠΟΥ͂ ἴο ἀ68] νυ»ἱἢ ἰΐ : ἰξ ἀρροϑαϊθὰ 
ἴο ἃ τεϊϊζίουϑ ὑσϊηςὶρὶῈ νης οουϊὰ ποῖ ὃς 
ξαϊηδα!α. 

ἴο μὲ ἀαυᾶν δὶς «υἱ.} 85ι. Μαγκ οπχίβ 
“ῸΓ ΟΥΘΙΎ οδ.86," Μαίί. χίχ. 3; [18 γοδάθυβ 
του]ὰ ποῖ υηάογϑίδης (Π6 8} υΐοη ἴο ἃ τος δΒηΐ- 
ΟΔ] ἴοτπὶ ουτγοηΐξ ἰὼ ἴΠ6 ἈΔΌΡΙηἰἷς8] 5εδοοίϑβ. 

10. “πα ἐπ δὲ βδοιαε.)ὺ ΤῊΪ5 ἱπρὶο5. {μαΐ 
οὖν [οτγὰ νυὯ8 βο]ουγηΐης αἱ 86 ρίδος, μανίῃ 
ἃ ἴερο Τοβιάθηςθ. Ὅς τοδοῃίης ἰψν 
δε ἰὼ ρυῦ!ς; δυῖ (6 ἀϊδοῖρ!οβ, ἠθοαϊηρ 

51. ΜΑΚΚ. Χ. ἵν. 3--.:ς.- 

10 Απά ἱπ {6 Βουβε ἢηἷἰ8 ἀϊδεῖ ρὶε8 
Αϑὶςςἀ Ὠἰπη ἀραίη οὗ ἴῃς 8λπι6 γι :167. 

11 Απάδα 88.1ἢ υπῖο {πε πὰ, ἐ  ἢο- ἃ Με ς. 
ϑοδνοῦ 9}}8}} ρυιξ ἌννΑῪ [8 νγίξε, δηά 3". ἀ19.9 
ΤΊΔΓΓΥ Δποίδει, ςοπιηττεῖμ δά! τε 
δρδίηϑὲ Πογ. 

12 Απά ἰξ 4 τνοπιδῃ 8}|81] ριιξ αυγᾶγ 
ἢογ Πυβραηά, δηά ᾿ς πιδιγίθά ἴο λη- 
οἴβογ, 886 σοπηηχ τοί δά] ἴα γγ. 

Ι ἦ «ΣΑπὰ {μὲν Ὀγουρῆς γουῃρ 1 Μδι το. 
οὨΠαγ δ ἴο πίη, [δὲ ἢς β8ῃοιιά τους ἢ 5 
ἴπεπὶ : δηά λὲς ἀἸ5ς 0168 γε υϊκοά [πόδα 
ἴδδὲ Ὀγουρμε ἐδέι. ᾿ 

14 Βυῖ ψῃεη εβι3 8 2, ἢς νυλβ 
Τα ἢ ἀϊβρίεαβεά, πὰ δα υπηΐο τδεηι, 
ϑυῆδος τῆς {{π||6 ΠὨΙΠ]άγεη ἴο σοπῆς υπῖο 
πε, ἀπά ἐογδια τῃεπὶ ποῖ : ἔογ οὗ βιιςἢ 
8 λα Κίηράοιι οὗ (οά. 

Ις δ επὶν 1 54Υ υπῖο γου, ΤΥ Βοβο- 

ἔυγίδοσ ἰηδιγυςοη οἡ 4 (ΠςυΪ ρΡοϊηϊ, σοη- 
δι} 1εὰ Η πὶ, 45 υβυδ], »Υνδίεὶυ, δὲ τὰς οεἶοθα 
οὗ {πῸὸ ἀδγ. ὙὨὶ8 ταϊσῃῖ ὑεὲ ἰηξεγττοα ἔσοιι 
δῖ. Μαδιμπενβ δοοουηΐ, σῆο, 'ἴῃ νεῦϑθο 8, [28 
“ΦὮρ 88} υπῖο {ποπὶ, ὦ. ε. [86 Ρϑορὶς :" ἴῃ 
ΥΟΙΒῈ 9, “1 5ΑΥ υπίο γου." 

11. δ81::- Μαγκ οπιῖῖβ (δ6 μρθὸ Συρ “1η 
[Πς οα56 οὗ δἀυ]ζεγυ," ἵνσῖοε τεοοσγάσα δγ 5.. 
Μεῖζον (ν. 32 δηὰ χίχ, 9, πόσο 866 ποῖ68), 
εἰ Βοῦ 28 δείηρ ψὰ}} κηονη, ΟΥὙἩ 45 ποῖ θεδσης 
ἀἰγοοῖ ὑροη [86 φυοΞύοη οἵ [πε ἀβοῖΡ 65. 

12. “4πά4 γα «υονιαπ.] ΤΙ δ 15 ἴθ οουηΐοῖ- 
Ρασί οἵ ἴα νογτάβ ἰὴ 81, Μαϊζιενν. ΤῊΣ σδη 
ἍῈΟῸ ΙΏΔΙΤΙΕ85 ἃ αἰϊνοσοοὰ νοϊηδὴ οογαμπ 3 
Δ] ΤΟΥ ; 90 ἀοεβ ἴῃς ἀϊνογοθαὰ ᾿νοπιδῃ νῇο 
ΤΑΔΙΤῚ65 ἀρσαη, ἴῃ δά ϊπίοη ἴο δὲ ἢ25 Ὀδεῦ 
στε Ὁγ Ποδη Μδπηβοὶ οἡ 8.. Μαζμον, ὦ ε., 
ἴ γχυϑὲ Ὀ6 οὐδεγνεὰ [δὲ ποτα 158 ποίϊπον Ὦοσα 
ΠΟΡ εἰβονμβοσε ἰῃ ἴῃς ΗοΙΪγ ϑογίρίυγοβ ΔῪ 
Ἰηπτηοιίου πὶ ἃ τᾶ βοραγαδῖ ) 88 
δάυϊίετουβ5 νν»ῖε, το ἰς ἀεδὰ ἴο Πίπι, ἰπουγα 
ὈΙδηλδ ἔοσ τειηδαγσίασο ; [86 ῬΡΘΏΔΕΥ [2115 οὐ ἴδ 6 
6τ1|1-ἀοοσ. 

123-16. ΤῊΕ ΒΙΈΒΒΙΝΟ ΟΕ ΟΉΣΚΌΒΕΝ. 

ΤΙ δοσοιηΐ 818 ἃ ἔδνν, θυ ϊ ὙοτῪ βεσίκίησ, 
ννοσάβ ἰῃ δάάϊτίἼοη ἴο ἴδοβ οὗ με οὐδὸς 
ΥΏΟΡΙ 518. 

18. δὲ} ὀγομῃ δέ) ΤῊ ἰουςπίης δος 
τηοϑὲ ΡΕΟΌΔΟΪΥ οσουγτοά ἰῃ [Π6 βάτης δουδβο: ἴῃ 6 
Ῥαγεηΐβ ὑψοῦ Ἱὰ ἡδίιγα! ν Ὀγίηρ ἘΒεῖσ σὨΠ] γε 
ἴο [6505 ον ΗΪ8 Ὀ]εβδιὴν. (ΟΕ ποῖς οὔ εἰϊ. 
ἶχ. 16. 

14. ευα: »πωοὸ ἀμ ῥίεα.ε4.1 81. ΜΑγκ υϑὲ5 
ἃ βίγσγοηρ νψοτγά, ἱτιΙ Υἱὴρ ἰηάιρπαπὲ ΔΩρΟΓ. 

απά ζογ δια ἐδενε πο] Οὐχξ τς ποτὰ 
“δρά, δι. Μαγκ, 88 υϑυαὶ, δᾶ8 {16 τοτὲ 
ἱἰνεὶγ ἕοσπι, εἰνίης {πὸ τόσ ἴη φυῖΐςκ φυσοε9- 



μ» λει. 
10. τά. 

Υ. τό---21. 

ανεῦ 3141] ποί τγεςεῖνε ἴῃς ἰἰηράοπι οὗ 
Οοά 88 ἃ [{τ||ς οΒ!] 4, Πα 5841} ποῖ δηΐζεσ 
τῃεγείη. 

16 Απὰ ὸ ἰοοῖκ {δεῖ ὉΡ ἱπ ἢ 8 
ΔΓΓΊ8, Ριϊς λὲς Βαπάβ ὕροη τδδη, ἀπά 
δ.εβ8964 [ἢ 6 πὶ. 

17  “Απὰ νψῆεη δα νγᾶβ ροῃς 
[στ ἱπίο ([Π6 ψΑΥ, ἴθγα σᾶπια ΟΠ6 
τυπηίΐηρ, 4ηἀ [κιηεεϊεὰ ἴο ίπι, δηά 
αϑίςεὰ ἢϊηι, σοοά Μάδείεσ, νναϊ 8841} 
Ιἀο τδδς 1 πιᾶῪ ἱπιετῖς εἴεγηδὶ ΠΠε ὶ 

18 Απά 7Ϊεβι8 824 υπίο πίπι, ΝΥ 

δίοη: “εἰ [ποπὶ οοπιο πηΐο πο; ἰηάοΥ [ΠΟ 
τοί" ὅ80ο Τβοβοηδοτί, Ν εἶδ, Μο(]ε Ι2π, 
ὅτε. 

16. 8:. Μαιϊϊδεν [85 (18 ϑαγίηρ οὐ 
Δηοῖ ΟΣ οσοδβίοη, οἢ. ΧΥΪ. 1. Ουὖγ ]ογὰ 
ἀουδε1655 τος] ] θα ἃ ἴο {πε τηϊηὰ οὗ Η5 ἀ15» 
εἰ Ρ]65, αἰγεδάγ ἔόγρείἢ] οὗ ἴπε Ἰοβϑοῦ 80 ἰδίε]νΥ 
εἰνθη; ςἕ οἱ. ἴκ. 16, 17. 

16. Τεβο ἀ6{41}5 ἃτὸ ρεςυ 12. ἴοὸ 51. Μαγκ 
«-ὐἰο δαιδγδοίηρ, ἴμ6 Ὀ]εδδίην, δηὰ [86 οτ" 
Ρθδες εἶοδβε. 

ΎΠΟ δρρ ϊοδίίοη ἴο ἰηξλης-δαρι πηι ταδθ 
ὮὉΥ οὖν Οδυγοῖ 15 ᾳφυοϑιοπεα ὉΥ βοιηο οΥΠςΣ. 
Βυῖ (ἢ6 ἀγγυπιοηῖ 8 οἶεασ δηὰ ςορῃο]υδῖνα; 
ἱξ “]άγθη ἀγα σαρϑῦ]ς οὗ γεοεϊνίης ἃ δ]εββίηρ, 
{ΠΕΥ τὴυϑὲ Ὀς δὲ ΠΕΡΗ οἵ [δῖ τ ΠἸοδ 15 
βἰψηϊδεὰ δηὰ οοηνεγεά ἴη Βαρί[ἰ5πὶ. 

17--:λ:). ΤῊΕ ΕΙΟΗ ἔοῦνοα ΜΑΝ. 

17. “4 «υδέη δὲ «υα: σοπε ζογ δ Ἐδθον, 
ἐκηὰ ψῇοη Ηδ ν»αὰβϑ βοΐπβ ἰοσί!." ΤΟ 
γουῃρ πιδη σδπη6 υ5ῖ 845 ΟΥ̓ 1 ΟΥ̓ νγ258 ᾿θανίης 
τῆς ἤουϑ6, δε Ηδ μαὰ ραβϑεὰ (ῃς ηἱρῃῖ. 
δῖ, Μασγκ αδἰοῃθ ἠοίςθ5 {18 δίρῃ οὗ δοαγῃεϑῖ- 
685: “ΤΠΟΥ ἈΠῸ βεὲκ Με δδιΐγ 314}} δηά 
Με. ΤὮυ5, ἴοο, γα ονε ἴο 8ῖ. Μασκ ("6 
ἴαεϊ [δὲ “ἢδ οδπιὸ χγιυηπίηρ, δηά ἴ6}1 οὐ ἢ 8 
Κηθοβ: ΟΣ πηροτγίδηϊ, ἃ85 βδῃονίης Ζ6α] δηὰ 
Του Γηςα, ἃ ΣΕΓΟΡΏΙΠΙΟΩ οὗ [650.8, 1 ποΐ 8485 
[6 ΟὨγϑι---ὙΠΙΟὮ 5 τοὶ βἰδιθά---τοῖ 25 ἃ 
ὝΘΔΟΒΟΣ ΒρΡΘΟΙΔ ΠΥ εἰηροννοεγεὰ ἴο δῇεν [86 
ὙΨΑΥ͂ ἴο εἴογῃδὶ [{{6.Ψ 

ἐπδογὶ 80 ἴοο 851. Γυκὲ; 851. Μαιδπον 
᾽)248 “Τπδὶ 1 ΤΩΔΥῪ Πᾶνα. “ΠΟΥ 18 ΤΊΟΓΟ 
Βρεςΐδὶ, πρὶ γηρ “ [Πδ 1 ΤΩΔΥ Ὀ6 διῃοης ἴποβ6 
ὙΠῸ ἅσε (τὰς ΤΠ] άγοη, δηα, 48 βιιςῆ, Ἰδνυὰ} 
ἱπμοηζογβ οὗ [ἢς Κίηράοτῃ. 

18. δ )ν εαἱ]οτ ἐδοι γιὸ φοοά 5] ὍὮΣ 40.665» 
ἴοηῃ 15 ὑπάουδίοαϊ νυ ἱηϊεηάθαὰ ἴο ὕσγοῦε {6 
ἀορίδ οὗἁὨἨ 16 γοιης τηδη5 (21. Νοιπίηνς 
δυΐῖ ἃ τεςορηϊίοη οὗ ἴδε ὨἱνΠῪ οὗ ΘΟ σὶϑε 
ςου]ά 705: 7 ἴδε ἐχργεββίοῃ ἐμεὶ ΕΥ̓͂ δίτη, ἱ 
ἱϊ ποσγε ἰδίκθη ἴῃ 115 ἢ μοί δηὰ δ ϑοϊυῖο 56 η86. 
ΑΒ ἃ σοῃγνθηςοη 8] ἔογτῃ, Οὐ θυθῃ 85 ἃ Κ6ΠΌΪη6 
ἜΧΡΓΟβϑοἢ Οὗ τονογοηςο, ΟἿΣ 1 ογὰ νν}}] ποῖ 
Ῥεπηϊ ἴἰ ἴο Ὀε Δρρ!οἀ ἴο Ηἰπιδεϊξ, τεραγάοὰ 

51. ΜΑΚΚ. Χ. 

ΟἈ]|εβὲ του πὲ ροοά ἷ ἐδέγό ἐς Ὠοης 
δοοά Ρυῖ οπε, ἐλαὲ ἐς, (σά. 

Ι9 Του Κποννγεϑὲ ἴῃς ςοπηπγχδηά- 
τηοηῖβ, [ο ποῖ οοτηπιῖς δάυϊτετγ, ἢ 
ποῖ Κ|}}, [δο ποῖ 8ἴ62], [δο ποῖ δεᾶγ 
[αἰϑε νιΐπεββ, ᾿είγδυά ποῖ, Ηοποιιγ 
τὴγ (λιμοῦ δηά τροίδοσ. 

20 Απά δε δηβινεγεά δηά αϊὰ ιἱπῖο 
ἴηι, Μάδβίεσ, 411 ([ἢςβε μᾶνς 1 ορβεγνεὰ 
ἔτοτῃ τὴν γουτῃ. 

21 ἼΒεη 7688 δεδοϊἀϊηρ Πΐπι, 
ἰονεά Πΐπη, δηὰ 824 ὑπο ἢἰπι, Οπς 

ἴῃ ἴδε Ἰίξῃϊ οὗ ἃ της Βυπδη Ὑ  δοδεσ. 
νογάβ υπϊπουΐ πιρδπίηρ, ΟΥὨ τ [ἢ 4 τηθδηίης 
ΟὨΪΥ ΡΑΙΙΔΙΪΥ ἴσιιθ, ἃγὸ τεϊεσϊεὰ Ὁ Ηἰἶπὶ τ ἢοὸ 
ἷα “16 Ταῦ." [Ιζ 18, ἰμεογοίοσο, ουἱάθηϊ 
1μ4ῖ [Π8 5ἰαϊοπιεηῖ ἰοδὰβ οηνγαγά ἴο τῆς 
συ} αἴογνγαγάβ ΓῸΠῪ τουεαϊοά---ἢδλῖ, βίησς 
41] φοοάῃο58 ὑγοοθθάβ τοὶ Οοα ΟὨΪΥ, δηὰ 
εχἰδίβ ἴῃ ΗἰΪπὶ δίοῃβ, ρυτε δηὰ δϑϑοϊιίο, [πὸ 
εριμεῖ “ σοοὰ " θείης τἰσΠῈγ ἀρρὶοὰ ἴο πο 
ΘΟΏ ΠΕΟΘΘΒΑΤΙΪΥ γον 5 Η18 ΟὨΘΏ688 ἴῃ Ἐ)5- 
βεῆος ὙΠ} (πε Δίου. ΤὨΪ8 ἰοχί, Πούγονοσ, 
5 ποῖ 4 ἀδοϊεταϊίοη οὗ (παΐ ἀοςίτίηο, δυϊ ἃ 
ΓΕΡΑΙΔΏΟΙ ΤῸΣ ἴῇ, δηά, 458 βδυςδ, ῬΘΟΌ]ΑΥΙ͂Υ 

Βυϊΐαν]6 ἴο 118 οτιἶοδ] ροὶπὶ ἴῃ οὐῦ 1 οτὰ 5 
[κι ττος δ 

19. 5... Μαϊζιενν βοτα ἰβ στδῖπος δΊ]1εὶ. 
Ἡς Ὀερηβ ἴῃ νεσγϑε 17 (Ἂἢ. χίχ. νἢ ἃ ἀἰγοςῖ 
ΔΏΒΥΟΥ ἴο ἴπ6 γουπης ΠιΔΠ᾽5 ἤτοίϊ φυσείίοη, Τ6- 
οογβ ἃ βεοοηά 4ιεέοηῃ, δηὰ δα ἀβ ἴῃ γεῦβ }9 
“ὟΒΟΙΣ 5δδ}ῖ: ἴουε ΤΥ ὨεϊσθΟΙΣ 45 {Πγβο 1 
[6 πνογὰβ ἴῃ νηΐοῆ 81. Ῥαυὶϊ βδυϊῃ8 τὸ [ἰς 
Βιυδδίδηςία] ἱτηροσί οὗ ἴὰς ἴανν (Ε οπι. χὶὶ. 9). 
ΤὮι5 δραίη, ἰἴἢ ὑυεῦβα 20, 8(. Μαϊίζπον δα άβ, 
“ΑΝ δῖ ἰδςῖκ 1 γεῖ}" {δε ἀϊ δγθησοϑ ἴῃ {Π6 
ἴνο βοβρεὶβ ἅτ Ἵοἰπασγδοϊοσίϑεῖς : οὖν ἔνδῃ- 
ξε 158 15 τηοσα στρ ὶς δηὰ πιϊηνῖα ἴῃ τοϊδέϊην 
{86 οεἰγουτηδίδηςοβ, 81. Μδι ΠΟΥ Τοσο οχδοῖ 
ἴῃ τοοοσάϊης (6 ψνογάβ. ὙΠ ραϑδᾶρα [5 
ΒίΓΟΠΡΙΥ ορροβεά ἴο ἴδε {ΠΘΟΙῪ ἴδδὲὶ ΕἸΠοΣ 
ἘΣ Εθς ἔτοπι [6 οἴπεγ. ΤῈ ἀοίδὲῖβ Το Ρσὸ- 

ἷγ δἀιἀεὰ ἴο {πε οτἱαίπαὶ (γααϊίοη ὉΥ 51. 
Ρεῖοσ, ννῖο τηιδὲ ἢανε τνναϊςμβεοὰ τὴ βροςὶδὶ 
ἰηϊοεγεδὲ 16 γουὴρ τῇδῃ 80 [ἴκ6 ᾿ἰπηβοὶ ἰη 
πρυ δῖνε το ροσδιηθηῖ ; δὴ ἰηΐεγοβί βῃδγοά 
ΟΘΓΔΙΠΙΥ ὉΥ 81. Μαγκ, γοιμεηδετίησ (ἢ 6 δἰη- 
ΦΌΪΑΣ τοβοιίδηςο ἴο Πἰ8 οὐσῃ σοηάιςοϊ τνβοη 
μο Ἰοῖ Ρδὺ] δηὰ Βαγηδῦδϑ, 866 4150 ῃοῖθ οὔ 
οἢ. χῖν. 51. : 

41. Τρὲπ “ὦ δεδοίδέης δὶ». Ἐαῖδοσ, 
“ Ἰοοϊκίηρ δὲ Ὠϊπὶ :ἢ δὴ ΒοδΓΟΠίηρ Ἰοοὶς 
5 ἱπεἰπηαῖϊοὰ, Οὐυγ 1 ογὰ Ἰοοκεοά ἱπῖο (δ6 
γουῃξ Τ84Π᾽5 δοαγί, δηὰ 8βὲνν ἴποτῈ ϑοϊησννῆδξ 
ννΠ ἢ εἰςἰοἀ Ἰογε: ἃ ῬΕσΙ ΤΥ ἰηϊογοσίίης 
ξαςῖ, 45 ἱπαϊοδίίης Ὠἰἱνίηθ ᾿πϑί σῆς Ὀ]οηἀοὰ ἢ 
πδίυγαὶ Ὠυπιδη ἴδον. ὙΠδὶ Ἰἰονε Ἂχρὶδίηϑ 
[6 ΤὈ]ονίης ςοτητηδηά, πιοἢ τῆς οἴ μοῦ- 
τνἶδο ᾶνδ Δἢ δϑρεςῖ οἵ βίεσῃηεα. [{ νυῶϑ ὯὨΟ 
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Εἰνίηρς τῆου ἰλοΐκεβε : ρὸ Ἀγ νχΑγ,, ε}} 
ὐπδΐβοενεγ ἕπου Πιδϑῖ, ἀπά ρίνε ἴο τὰς 
Ροογ, δῃά ἴδοι 8[α]ς ἤδνε ἰγδάβιιγε ἰῃ 
ἢδάνεη : δηὰ Ἴοπις, ὮΔΚ6 ὉΡ τὰς οΓἴοβϑ, 
δηὰ [Ὁ]]ονν πι6. 

22 Απά ἢς νγβ 824 δὲ [Πδὲ δδυῃρ, 
διὰ σγεηξ ΑΥΡΑΥ ρηενεά : ἔογ ἢς ιλά 
διεδῖ ΡοββἜβ8: ἢ 8. 

22  Απά 7 εἐϑ8ι:8 ἰοοϊκεά τουπάδροιιϊ, 
δηὰ 841} υπῖο ἢἷ8 αἰδοὶρε8, Ηον 
Βδγάϊγ 85.121} [ΠΟΥ ταδὶ μᾶνς τίς ἢ 68 δηϊεγ 
ἰηῖο τῆς Κίηράοπι οὗ Οοά! 

24. Απὰ {δε ἀϊϑβοῖρίε8 σγεῖε δϑίο- 
ηἰϑηοά δὲ ἢἰβ8 γογ8 βΒιῖ [6β8ὺ5 λη- 
βύγεγεῖ ἀραίπ, δηὰ δ πὑπΐο {Πδηὶ, 
Ομ] άγεη, ἤονν Παγά ἰ5 ἴξ ἴοσ (ἤδπὰ τπδὶ 
γιϑὲ ἴῃ τίς εβ ἴο δηῖογ ἰηῖο (ες Κίηρ- 
ἄοπι οἵ Οοά! 

2ς ἴτ ἰ8 ολϑίεσ ἔογ ἃ οδηγεῖ ἴο 
τὨγουρῇ τῆς εγα οὗ ἃ πεεάϊε, μδη ἔοσ 

π οοιμηηδηά, ἰοῦ ϊο ἴο 411 νγνδο νοι ]Ἱὰ 
ἀἰδοὶρ᾽εβ οὗ Οἢγιβὲ, θυῖϊ ἃ βρεςοίδὶ δ] ἴο 

6 ἐδεηοείοστ δηγο Θὰ δπιοηρς Η 15 Ῥεγβοηδὶ 
ἰ 4}} ἐπ Κ 

ἑαξε μὸ δὲ ἐγοῦς, οἴ, Υἱ. 14. ὝΒ6θο νογά8 
8.6 οχηϊ θα ἴῃ πηοδί οὗ (δος οἰἀεεῖ Μ9898, ἰη- 
οἰυάϊης ( Ὁ. 

28. δὲ «υα: “4.1 Τδα οχρτεβδίοη υδοὰ 
ὃγ 51. Μαγῖκ ἱπηρὶῖο5 ἃ ίοοπι ονογοϊουάϊης 
(ἢ οουπίοηδηοο, ἴκὸ [ἢ δ ἀδγκεπεὰ δί [Π6 
ΔΡΡΙΌΔΟΣ οὗ ἃ δυάάδῃ δίοσιη. ΤῊ ραββαρο 
ἰ6 οἴκη τείειγοὰδ ἴο ἰῇ ὙεΓῪ ΕΑ τ η;δ, 
ΕΥ͂ Ϊ]υδίη Μαγίγτυ, ἰῃ ἴδε (Ἰοπιθηπεβ, ἀπά ἴῃ 
τῆς τη ρ5 οὐ Ββοσες, [6 Μαγοοκίδηδ, Ρίοϊο- 
ταῦδπ8, δπὰ [6 Αϊο Ππἰδη5 (866 γοησυδ, 
1. 8.3; 1. 20. 2) ΤὮΘ Ι οὗ ἰς Η εὔγεννβ 
[25 8η δάαϊίοη, βϑδενῖης πον βεσϊουβὶυ [παῖ 
ἀοσιιπιοπί πδα Ὀεεη οοττιρίοα 1η ἴἢς {πιο οὗ 
Οτίξοη ὉΥ ἴδε δαά ἰλείςε οὗ [ὃς ΕΝϊοηΙε5:; ςξ, 
Οτῖζ. ἴοχῃ. 111, Ρ. 671 Β. 

48. ἰοοξεά γομπά ἀδοιξ. 
Ὀ5ΌΔΙΪΥ εταρ ογεά ὉΥ 8. 
οδδίοῃβ. 
84. μιώδε' μλϊΑμρ ώρῃς Α πογά ἀεποίίης 

υἱῖον θεν ἀοττηοηῖ, δεϊάοτῃ υϑοὰ ὈΥ οΟἴδοΥ 
νυ οὙ5 ἰὴ ἴδ. Ν᾿ ΤΊ ὙΤ 5 νεσϑὲ 185 τηυοἢ 
ἔ}1ὸς τθ2η ἴποβε τς ἢ οοττοβροηὰ ἴοὸ ἰἴ ἴῃ 
ϑ8ῖ, Μαϊεν δηὰ δι. 1κο. 

Οδεϊάνοη.} Νοῖς τὰς αβοοιϊϊοπαῖο δά γος, 
τειροσίης ἴπε δουογι οὗ [6 ἀδοϊγδίοη. 

,)ργκ δεν ἐλαί ἐγ ἐπ γί ὙὌΒοβῈ νογβ 
ἃγ6 ἔουηά ἴπ ἴῃς κγοαῖ πιδ᾽ ΟΥΥ οὗ Μ55 δηὰ 
οὗ δηεϊεηξ ψεγβίουβ, δηὰ, νυ βοῖθοσ οχργεββεά 
ΟΥ υπῃάεγβίοοα, ἃΓῈ ΠΕΓΔΙΥ ποεάρα, ἃ5 ἱπῖονς- 
ΡΓΕΌπε οὖ 1, ογΐβ δἰδίοσηθηί. ΤΟΥ ἅζα, 
Ποννουοσ, οὐϊοὰ ὉΥ Τἰδομβεπάογί, ὟΝ εἰδ8, 

ΤὨΘ ὀχργθβδίου 
Αὐὶκ Οἡ δἰτἶἷῦ ος- 

51. ΜΑΚΚ. Χ, ἰν. 22--20. 

ἃ τς ἢ πηδῃ ἴο δηζοῦ ἰητο τὰς Κιίπράοπι 
οἔ σοι. 
Βο Απά τῇ οΥ γεγο δβίοηϊβῃβά ουΐ 

οὗ πιεᾶβιιγε, δυἱηρ διιοηρ, τε ιηβαῖναβ, 
Μ)ο ἐδδῃ ἀρ τὸς προ: ; 

27 Απά 7ε6ϑι5 ἰοοκίησ προη ἴδεπὶ 
βδ ἢ, ἢ πιθῃ 22 ἐς ἐπροββίδὶς, δυῖ 
ποῖ ψ ἢ Οοά: ον νἱ. (οά 4} 
τηρβ ἃγὲ ἰδ ε. 
“ὃ 4 “Ἴδεη Ρεῖεγ ΜΝ τὰ 

ὑπο πὰ, [,ο, γε μᾶνς ἰεῖς 8]}, δηὰ 57 
Πᾶνε (]οννεά τῆςε. 

29 Απάὰ Ϊεβ08 δηβινεγεά δηὰ 8δἰά, 
ἌΈΠΙΥ [1 847 υπῖο γου, ΤΒοΙα ἰ8 πο 
τὯλη τῆλ δίῃ ἰεξξ Βοιιβε, οὐ Ὀγείπγεη, 
ΟΥ 8ἰβίεγβθ, οὔ ἔδῖμεσ, οὐ᾽ πλοῖποσ, ογ 
να, οὐ ΟΠ] άγεη, οὐ ἰδηάβ, ἔοσ τῇ 
8λκςο, δηὰᾷ τὰς 8, 

ο Βυῖξδε δῆ! γεςεῖνε δὴ ῃυπάγεά- 
ΠΟῪ ἰπ [ἢ]8 τίηχο, Ὠουδβεβ, δηά 

δπὰ ΜοΟΙείϊδη, [Ὁ] οσίης δε ἔνο οἰάσεϊ δὰ 
οὔς οἴπον Μϑ5, δηὰ ὁπὲ ΤΟΡΥ οὗ ἴδε Οορες 
Ψεγβίοη. Ῥοδϑιδὶγ, ΠΟΥ͂ ΤΏΔΥ ἰανὰ Ὀδοη ἴη- 
ϑοτοὰ 85 ἃ χίοββ; ὃυΐ [ἴ δεοιη8. ΠδΔζᾶγουδβ ἴο 
τοΐοςξ τποπὶ ψπουΐϊ ἴμ6 δυο οὗ ἱπάθ- 
Ῥεηάεπί τι 5868. 

46. ο"»"ορῷ ἐδερνμεῖνε..Ἷ Νοῖ, {ποτγείοσο, 
ρεηὶγ δυΐ μεῖς οαγῖβ οσα ρθε ἴο {πὸ 
ολτὶ - ϑοάγοθεσ. Τἰδοβοηθοσέ δότε ἰυαϊ- 

ΕἰΟυΒ  ἀεβογῖβ δ΄'5 υὑδυ8] διιϊῃου 68, τ] ἢ 
ᾶνὸ “ἴο ΗΪπι ἴοσ “" ἀπιοης [Πποη96 1 ν 65." 

418-21. ΤῊΕ ἈΕΎΑΞΒΌ ΟΥ' 5Ε1.Ἐ “9 ΑΟΒΙΞΙ͂ΟΕ. 

428. δαυε γοϊοευεά ἐδεε.}ὺ 8ι. Ματιῖκ οὐδ 
ἴδ νοσάβ, “ Ἦν δδῖί 6..2}} νὰ μᾶνς, (μοσγείογο ἢ" 
(Μεαῖι. χίχ. 27.) ΤΕΥ ταὶ ϑεοῖ ἴ0 ΠΗΡΙΥ͂ 
ουἱραῦϊε ἀηλδιἐΐοη οὐ 86 ἤϑηηθσθ, Ὀυϊ ΟἿΣ 
Ιογ δ ΔΏΒΥΟΙ ῥγουοδ δ ΠΠΡῚΥ (δὲ ἴπῸ ἴδε" 
ἱπχα πιο αἰςϊλίεα τμεπὶ πεοαεὰ ἃ ομοςοκ δηὰ 
τυλυηΐης. ὙΠ6 ΡΓΟΠΊδ6 5 ζθηογαὶ. ἘΡΎΟΤΥ 
ΟἸ γι ϑδη ννἱ}} γοοοῖνε ἕδν τότε [δὴ ὃς γίνε 
ὉΡ: δ Ὑ}}1 μᾶνε ἀδάγεῦ [165 ἴδῃ (μ6 Ὠδίαγαὶ 
65, ΟΠ 5 ΟΥΘ Ὀγϑοΐουβ [Βδὴ δύ οδῃ 
διι ΓΞ τοῖκ τενγαγάν εἰρίεὰ. ποεῖ ΠΗ ἮΥ 
51. Μεαικ---Ὀυϊ[ οὐ δα Τοπαϊοῃ οὗἨὨ 5πδτίησ 
ἰδ Μαβίοσ᾽ Β ΘαγτΠὨ]}Υ {Γ12]8; αὐὐέ ῥέεγεεξομδίοης, 
ἃ σψογὰ σχοοογάεὰ Ὁγ 51. Μασὶς οἡἹ]γ---ἃ πιοϑῖ 
ἱπηρογίδηϊ οὔθ, δῃονίηρ ΠΟΥ Γορεδλίθα!υ οὐγ 
1 ογά Ῥγεραγεὰ Η15 ἀϊβοίρὶες ἕογ τς {πδὺ- 
Ἰλίοῃς σὰς ἀνναϊ (εἰ {πο πὶ. 

8(. Μασκ οαιβ ἴ)6 στεδῖ Ῥγοπιῖβα ἴο {ΠῸ 
Τνεῖϊνο, τεοογάθα ὉΥ δι... Μαίϊζιεν, χίχ. 28. 
[1 νουϊά Ὀ6 5οδγοοὶῃ ἰηῖς}] 1 10]6 το Ἐ οπιδῃβ, 
οΥ τηΐρξ πᾶνε ϑεοεπιεὰ ἴο ποι Δρρ] ΔὉ]6 
ἴο ἴδε δυζυτε οοπάϊοη οἵ Ἡ εῦγενν Ο ΒΓΙΞΏΔΠ5. 
51. 1υΚο, αἰδο, ττῖτης 5ρες δ! ἴοσ Οεηθ]οα, 
ἰδανοδ ἰξ υπποῦςεά, 

ἴο! 

ἴο ΒΑΥ͂ "Μδιὶ 



51. ΜΑΚΚ. Χ, 

Ὀγείδγεη, δηά εἰϑίεγβ, δηὰ τηοΐμεγβ, πὰ 
οὨ]άγεη, δηὰ ἰλη 45, νυ τ ρεγϑθοι 008 ; 
δηά ἴῃ (ἢς νγοσ]ά ἴο ςοπιε εἴεγηδὶ 11ξε. 

21 “Βυῖ ΤΙΔΠΥ ἐσὲ αγό Ἀγβῖ 58}4]} 
α Μρῖι.το. δ6 Ϊλϑῖ ; δηὰ τὰς ἰχ51 ἢγϑβῖ. 
δὴ 42 4 δΑπά {δεγ νγεῖε ἴῃ τῆς ὙΓἍῪ 
ὁ Μρεῖ, οο. βοίῃρ ρ. ἴο ]ετυβαίεπι; ἂηὰ εβυβ 
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88,4} βοουγρα Πἰπι, ἀπά 5}.]} βρῖξ ἀροῃ 
ἢΐπι, δηά 83}4]] Κὶ}} ΐ τὰ : δηά τῆς (τά 
ἀλγ ἂς 8}}4]] γίβε δραίῃ. 

ης (“Απά Ϊ4πιε8 ἀπά ΪΤοδη, [ἢς “ Μαιε. “ο, 
80ηὴ8 οὗ Ζεῦεάςεα, ςοπια τἰπίο Βΐπι, “Ὁ 
βαγίηρ, Μαβίογ, γε σου τῆδὲ ἴδοι 
Βῃουάεβε ἀο ἔογῦ υβ8 ἩΠδίβοενεσ τγα 

ῳ ψγεηϊ Ὀείοτε (ῆςπὶ: ἀπαὰ {ΠΟΥ͂ ὙγοΓα 
ἃπιλζοά ; ληά δ8 ΠῸῈῪ ἑοϊϊονγεά, τΠ6Υ 
ὑνεῖς δίγαία, Απά ἢς ἴοοῖς ἀραίῃ (ἢς 
τεῖνεα, ἀπά Ὀερδη ἴο 16}] τῆδτη ψνῆδὶ 
τιϊηρβ 5ῃουα Πᾶρρεπ υπῖο Βίπι, 

. 22 δαγίηρ, Βεδιοϊά, νὰ ρὸ ὺρ ἴο 
7εγυβαίεπι ; δῃά τς ϑοη οὗ πιδῃ 8841] 
θεὲ ἀε]ϊνετεά υπῖο τῆς «οϊεῦ ῥγίεβίβ, 
δηὰ ὑπο τῆς 8068; δηἀ {Π6Ὺ 8112]} 
ςοηάδηχη δἰπὶ ἴο ἀεδίῃ, δὰ 8}41}} ἀ6- 
Ἰῖνες πἰπὶ ἴο τς (σεπε]68 : 

34. Απά τ ΕΥ̓ 5141} πιοςῖκ ἢΐπι, ἀπά 

32-14. ΕΟΆΤΗΕΚ ῬΒΕΡΙΟΤΊΟΝ ΟΡ ϑύξξεῃ- 
ΙΝΟΒ ΟΝ ΤΗΞ ΑΥ ΤῸ [ΕΒΌΒΑΙΕΜ, 

82. “πα δεν εὐδῦὸ ἥε ἐδὲ «υα7... φγγαϊά. 
ΤῊΪΒ γ Υ86 ΤΔΥ͂ Ὀ6 τεμάεγεα δοοοσγάϊης ἴο {ἰπ6 
οἰάεϑὲ Μ588, “Απὰ [ΠῈΥ ψτοσὰ οἱ [86 ὙΔῪ κοίης 
ὮΡ ἴο [εἐγυβαίεπι: δηὰ [803 58 βοΐῃᾷ δεν 
ἴοσε ἴποσι; δηὰ {ΠΕΥ Ψογα δδοιοπίδμοϑὰ (88 ἴῃ 
ΨΕΙΒῈ 24): δηά [8080 ΒΟ Ἧ6ΤΟῸ 270]]Οἱὲπ8 
Ὅτε αἰταϊ." Τῆς οχίσγετης δπιδζειησηΐ (81. 
Μαῖκ υδεὲ5 ἴῃς βδης Ἰτοσ οἰϑο ο.Ὸ ἴῃ ἀοβοτὉ- 
πε υἱέον ον] ἀοττηθηῖ, οὗ, οὗ, ἱ. 27) οὗ ἴδ 
ἀϊδοῖρ]ε5 15 δοςουπίεα ἔογ Ὁ {πεῖν ἔδοϊϊην {πὲ 
[86 ἰαδὲ οσϑὶβ ῬΓΔΒ ΠΟῪ ΠΕΔΣ οἱ πηάὰ; δυῖ 
{ογὸ 15 οὐ ΘΕ 8 τεΐεγοησε ἴο [6 ρασαρταρὶ 
ἱπυθ αἰ αίο  Υ ργεοεάϊηρ, ἰη δὶς ἢ 1 18 αἰ ΒΌΠΟΙΥ 
δηπουποεά [δὲ ρῬεγβεουθου ᾿νου]ὰ ὃς δὲ ἰοΐῖ 
οὗ 41} ἰσυς αἴ5ς 168, γεῦϑε 10; δηὰ ἃ ΨΌΣΉΪΏΣ 
8 ψίνοη ϑΕΓ ΟΟΒΙΥ ἁἰἴοοϊης ἴἰοϑὲ τῆ ΕΓ 
[ογεπιοϑῖ διηοης ἴΠοΠΊ, ΤΕΓΒ6 21. Το ἀπ|226- 
τησηΐ ἰ5 αἰἰσϊ δυϊοα ΟἿ ἴο [Π6 Τ ψεἶνε ; [πε 
ἔεαν νγὰβ βῃαγεὰ ὈΥ͂ 81} νγῖο {Βϑη [Ὁ] ονσεὰ οὐ 
1 ογτὰ οὐ Ἡ!5 ἰδλϑῖ Ἰου ΓΏΕΥ. 

“Ἵπ4 δα ἰοοῖ αγαὶπ δε ἐευεῖνε.} ΟΔΙης 
[οπὶ ἀρατί, 85 Οἡ ΟἴΠΟΣ ΟσοσλβίοηΒ, ἰἱῃ ΟΥΩΘΓ 
ὶο αἷνε {πεπὶ πιοσὸ δροςδὶ ἱπείσυςἴοη. ΤὨΣ 
ὀχργοβδίοη “ Ηδ Ὀερδη ἴο ἰ6}} ἔβοτη " τείετβ ἴὸ 
[δὲ ἀπηουηοοιηδηΐ ἢοΐ ΟἿΪΥ [Πα Ης ποιυ]ά 
βυεν ἀοδίι, δυΐϊ ἴμδῖ 186 ἸουσοΥ (θη οοτῃ» 
τηοησεά νου] πᾶνε (δὲ ἰοττηϊηδίίοη. 

84. σμά “δα}} δἰ] δἕμ} Βοῖδ 8:. Μαγξκ 
δηὰ 81.ὄ υκὸ οὐε ἴΠπ ττογά “ Ἴσυς ΕΥ,᾽ δὶς ἢ 
ϑ:, Μαιπον τοϊδίηβ, τσ ἢ5. ὑδι18] ἀσουγδςο ῦ 
ἴῃ τοοογάϊΐης οὖγ 1 ογὰβ νοσάβ. ὙὮδ ΟΥΟβ8 
δά ῥγου οι ΒΥ ὕδεη ἱπεπιδιοὰ (566 οἈ. Ὑ]Ὲ. 
44), Ὀυῖϊ ποίῖ ἀϊπιίηςΕγ Ροϊμίθὰ οὐδ 45 186 
τοούς οὗ Ηἰ 5 ἀεδίῃ, 

81} ἀεϑβίτγε. 
46 Απὰά δε 85]ά υπηῖο ἔδεπι, ὟΝ Βδῖ 

νοι] γε τπλὲ 1 μου] ἀο ἔογ γου 
27 ΓΏΕΥ βαιά υπίο δίπι, Οτᾶπίὶ 

Ὁπῖο 1.5 [Πλί γγὲ ΠΊΔΥ 8ϊἴ, ὁοπς οχ τὰ 
γτίρμε Πδηά, δηά (6 οἴδεγ οὐ ΤΥ [εκ 
μιαπά, ἴῃ τὰγ ρίοιγ. 

48 Βυι Ἴξω βλϊἃ υπῖο τῃδπ;, Υς 
Κηονν ποῖ ψῇῆδί γε δϑὶς : οδῃ γε ἀγίηἸς 
οὗ (δε οἴ τδδῖ 1 ἀτηκ οὔϊἑ δηά ὃὲἊ 
θαραζεά νυ τῆς Ὀαρείβπι τΠδὲ 1 δηὶ 
δαρεΖοά στ 

435-45. ΤῊΕ ΑΡΡΙΙΟΑΤΙΟΝ ΟΡ ΤῊΕΞ 50Ν8 
ΟΡ! ΖΕΒΕΡΕΕ, ΑΝῸ ΤΗΞ ΕΙΝΑΙΕΥῪ ΑΜΟΝΟ 
ἘΠΕ Ὠ,ἼΒΟΙΡΙ.Ε5. 

86. “4“1.,.,Σ 3,» σπδ 06π.1 ῬὍΤὨΐβ ἀρρὶϊολ- 
οῃ τῶ πιδός ἱπηπιεάϊδίεὶνυ αὐϊεσ [6 δῃ-» 
πουποριηεηΐ οὗ ἴδε οτιεὶ δηά ἱχηοπλίηϊοι!β 
ἀεδίι οὗ οὐῦ Ἰμοτὰ δηὰὲ οἵ Ηἰ5 τοβϑισγοςίοη : 
ἃ Ῥοϊηῖ οἴδη ονουϊοοϊκεά ἴῃ Ἰυάρσίης ἴῃς ςδ8- 
Ταςίοῦ οὗ [6 ἔπνο Ὀσγοΐδβουβ, νῆο τ δηοτνοά 
ἀενοῖοα Ζολ] δηὰ βίτοηρ 81}, Γ[Βουἢ ἢ δὴ 
ΑἸΙΟΥ οὗὁὨἨ Ρογϑοῃδὶ ἔδε!ηρ τυ ἰς ἢ δ] ]οὰ ἔοσ τὸ - 
Ῥτεβϑίοῃ. δ1. Μασκ οπηἶβ ἴο ποίϊςε 86 ἰηΐϊοῦ- 
γεηϊΐοη οἵ ϑαϊοπι ; 866 ποΐς οἡ Μαῖΐζ, χχ. 2ο. 

«εὖ τυοιεἰα ἐδαξ ἐδομ “δομίαεε 40.) ΟΥ “' νὰ 
γ15.. ὙΤῊΪ5 σοσυεϑῖ δηὰ ἴδ [οἸϊονίης δη- 
δτεῦ ἅτὸ παρ θά, Ὁ ποί τεϊαϊθα, Ὀγ 851. Μαῖ- 
ἴον. Ουγ προβιὰ χωτὶ 15 ἐβρθοίδιγ ἱπίοηϊ ἘΡΟοη 
τὰς ἱπά!ςβοηϑ οὗ πῃ δ [ἣν ἔδο  ς5 οὗ τίνα σῪ 
δηοηρ ἴα Αροδβίϊεϑβ. 

38. ἐδ δαῤῥλενε ἐδαὲ 1 αν» δαῤἐϊπεά «υἱλδ. 
ΤῊ 8 8 ογηϊτἰεἀ ὃγ ἴδε οἰάεβὶ Μ55 ἴῃ Μαίϊ. 
Χχ, "ἢ ΤΊΡθΕΣ βελιρ ταν ἴῃ ἡὐαβόρι τηθδῃ- 
ἰης νυ] 6 ἴου5 οἶδιιδ6, ἢ ἃ 5ροςοΐδὶ 
δἰφπιβοδηςε : ἄξε Ὀαρείδτ νγᾶβ8 [μδἱ οὗ Ὀ]οοά, 
τιγουκχὰ νεῖ οὐγ [μοτὰ ρεββοὰ ἰηΐο (ἢς 5ἰδῖο 
οὗ φἴοτυ, ζο]ονσεὰ Ὀγ Η 5 ἔσιςε αἀἰδοῖρίε5β. ΤΗΘ 
Βιδὶ αυεδίίοῃ νᾶ8, θεῖο (ΠΕ Βδὰ {πὸ 
σουγᾶρο στοαυϊγεὰ ἴο ρὸ ψ ἢ Ηἰπι [Βτγουρὰ 
βυβογίηνβ δηὰ ἀθδῖ. ὙΠΟΓΕ ΣΊΔΥ Ὀδ 8η 410.» 
δίοῃ ἰῃ ν. 39 ἴο πὸ ἀθδῖ οὗ 51. [ϑπη65 δηὰ [ἢ 6 
Ργοϊγαοεϊεα {τ|α]5 οὗ 51. Ϊοβω, Ὀὺὲ βοάγοεὶγ ἴὸ 
ΔΗΥ͂ δρεςίδὶ δυβεγηρ οὗ [με ἰδίζεσ ; τ μεῖβεν 
ΟΥ̓ Ὠοΐ ΔΥ νεϊζῃϊ 15 ἴο Ὀς αἰϊδοποὰ ἴο πὸ 
ῬΕΙ͂ δηοίεηϊ δοοουπῖ οὗὨ διἰ5 Ὡδᾶγ ἀρργοδςὶ ἴο 

οἵὰ δε ἰἴθ Ῥογΐδ [,αἴΐηα, νης Μ. 
Ἀδηδη, σγαῖμοσρ ὑπ Θαγ, Πο]άς ἴο 6 ρτὸ"- 
ὈΔΌΪΟ, 866  Δηϊοςσιδῖ, ΡΡ. 197-199. 



266. 

40 Απά {Πεγ 82:4 υπῖο Πίπι, ε 
ολῃ.. Δπά Ϊ|εβ8ι5 8αἱὰ υπῖο (Πεηι, Υα 
514}} ἰπάςοά ἀγίηκ οὗ τς οὺρ τπαῖ 1 
ἀτίηκ οὖ; δηά νυ τῆς Ὀαρείϑπι τὶ 
Ιδπὶ Ὀαρεζεά τ ]τ8] 5141} γε Ὀ6 θδρ- 
ὨΖεά: 

409 Βυῖ ἴο δἰῖϊ[ οῃ ΠΥ γίρῃς μδηά δηά 
ΟΠ ΠΊΥ͂ ἰεἴς Παπα 18 ποῖ πιίηδ ἴο ρῖνε ; 
δυῖ ἐξ “δαὶ δὲ γσίσεη ἰο ἐδέηι ἴοσ ΠΟτὶ 
τ ἰ8 ργθραγεά, 

41 Βυένῆοεη τῆς ἴεη Πελγά “ΐ, ἐαθ 
Ὀερδὴ ἴο Ὀ6 τους} ἀϊδβρίςλϑεά νἱ 
7Άπιεβ δῃά Ϊοδη. 

51. ΜΑΚΚ. Χ. ν. 39--51. 

τηϊηἰβϑῖεγ, δηὰ ἴο ρὶνς ἢΪ5 ᾿ἢἴδ ἃ γδπϑοπ 
ἴον τΏΔῃγΥ. 

46 4 “Απά {ΠΥ οᾶπιε ἴο [το ἢ " « Μδιι. ςε. 
Δηὰ 245 ἢς ψεηῖ οιἍξ οὗ Ϊεπομο τῇ Ὁ 
[15 ἀἰδοῖρ]ε8 δηά ἃ ργεδλῖ πιιπιθοῦ οὗ 
Ρεορ]ς, δΙηὰ Βαγάπχευβ, (6 δοὴ οὗ 
ΓΙπλδοιιβ, δῖ ΟΥ̓ [ἴῃς νγᾺΥ 54ς Ὀερρίπρ. 

47 Απὰ ψβξῃ ἢς Βεαγὰ τῆδὲ ἵξ νγᾶς 
Ϊ]εβυ8 οἔὗ Ναζαγεῖῃ, ἢς Ὀερδη ἴο ετγ' 
ουΐ, ἀπά 52, 7εβιβ, ἦρι 80ῃ οὗ Γανι δ, 
ἤᾶνα ὨΔΕΓΟΥ͂ Οἡ [Π6. 

48 Απά πιληγ Ἑςπαγρεά ἢἰπὶ τπδλὶ ἢς 
δῃοι ἃ Ποϊὰ ἢ᾽5 ρεᾶςε : ὃυῖ ἢς οτῖεά τς 

42 Βυς |6εβι5 ο4ἰ1ςἀ τῆεπὶ 19 λέτε, 
“τ,κε 25. ἀπά βαἰτὰ υηῖο τῆςῃ, “ Ὑε ποῦν τηδῖ 
Ἰκάν ἈΕῚ ὙἈΙςι 'λτε δοοουηοά το τυ]ε 
ἑουώ. ονεῦ ἴῃς (Ζεπεῖϊεβ ἐχεγοῖβε ἰογάβϑῃϊ!ρ 

ον τ δηὶ; ἀπά {Πεῖγ ργεδλῖ οἤς8 6Χ- 
αὐςῖβ86 δι ΠΟΥ͂ ἀροη [Π6Π]. 

43 Βυῖ 80 5}4}} ἰξ ἢοῖ Ὀ6 δπιοῆνσ 
γουὰ: δυῖ ὙΒοβοανορ ψ}}}} Ὀς. ρτελῖ 
Δηλοηρ᾽ γοιι, 8Π4}} θ6 γουγ πλϊἰβὲεσ : 

44. Δηά ψβοβοενεῦ οὗ γου τυ] ὃς 
ἴῃς οΠιείεβδι, 884}} δε ϑεγνδηξ οὗ 
αἱ!, 

45 Εοτγ ὄνεη [ἢς ϑοη οὗ τηδῃ Ἵλπὶς 
ποῖ ἴο δὲ πηϊηϊδίεγεά υηῖο, δυῖ ἴο 

τότε ἃ ργεδί ἀςεαὶ, 7 ον δοη οὗ ᾿ανίά, 
ἢδανε ΠΊΕΓΟΥ͂ Οἡ πδ. 

49 Απά 7εϑιι5 βιοοὰ 5111}, λη ςοπ- 
τηλη θά μἰηι ἴο δε (111... Απά {δε Υ 
81} τῆς δ]πὰ πιδη., βαγίπρ ὑπο ἢΐπι, 
Βε οὗ ρφοοά ςοῃηγίοτί, τίϑ6; ἢς ΤΔ] 16. ἢ 
(ἢςε. 

50 Απά δε, ολϑβίίπηρ ΑΥΤΑΥ͂ ἰδ ρατ- 
τχεηῖ, τοβα, Δηἀ οληγε ἴο εδβιι8. 

5Ὶ Απά 7ε805 δηβυγεγεά δηά βδίά 
υπῖο δία, δὲ || δου τἢλὲ 1 
8ῃουϊά ἀο υπῖο (δε ἢ ΤῊςΣ δ] ηἀ τηλῃ 
βαἰά υπῖο πίη, Γογά, τθδὲ 1 τασδὶ 
ταςαῖνα ΠΥ 5ἰρδῖ. 

40. δὼ “2 4“ῥα}] δὲ σίυεκ 10 ἐδενι. ΟΥ, 
οἴ ἰης [686 ττογά8, "' δᾶνο ἴο ἴδοτη ἔθ ψοαι 
ἴξ ἰ5 ργεραγοά," δες ποῖος οὔ Μαίϊ. χχ. 21. 

42. ε«υδίοδ αγὸ αεεοιρεά ἐο ν»μἰφ.} ΤΏΘ εχ- 
ΡΓοβδίοη 8 ρϑοι ᾶγ, πιϑδηίηρ, ργο Δ ὈΪγ, “ 8οὸ 
ΔΙῸ τορασγάοᾳ 458 συ ΐογβ,7 δηὰ ἃ5 διιοΐ ὄχεσςῖϑο 
ἀοιμίηιοη ; ΟΥ̓ ΒοπὶῈ ΟΥΟ5 106 τοσγὰβ ἃσε 
ἘΡΟΕΤΒΟΟΣ ἴο ἱΠΊΡΙΥ ῥγεϊθηδίοῃ σδίβεσ [Πδὴ 
τὶς δ. 

47. ὕσω ἡ" Ν»ακαγεῖιδ.]Ὶ Αὶ ἀκ ᾳιαξίοη 
ΠΕΥΟΡ υὑδεὰ ὃγ ἴδε Εδηρο δε, βάν ἰπ τοοοσάὰ- 
Ἰζ τἴὸν οὗ οἴδεσβ, δεα οἷ. '. 2. ΤΟ 
Ῥοορὶς οὗ [εγοθο του παίυγ! ῦ τείεσ ἴὸ 
οὖγ 1, οτα 5 οτίρίπδὶ ἀχεὶ Ἰ-Ρίδςο; δυϊ [86 
Ὀϊϊηὰ τηδὴ ἀρροδϊοὰ ἴο Ηΐπὶ δὲ οὔοὲα 895 {86 
ϑοῃ οὗ αν ({π|8 ἀεϑίσπδίίοη 4150 οσσυγτίης 
οτο ἕον ἴῃς ἤχει [16 ἰῃ 851, Μαγκ᾿ ροεξρεὶῖ, 
82ὲ6. ποία οὔ οἷ. ἱ. 1), [Ὡυ8 τεοοχηίδιηρ Η ἰπὶ 
8585 ἴῃς Μεβείδῃ, 

49, 6δ60θ. ΤἼε σοπιηιδηά ἴο (δς ἀϊβοίρ[εβ, 
{πεῖγ ΚΙΠΑΪΥ, ϑγιιραιϑίην ᾿νοσγάβ, ἀπά ἴδ6 

46-ς2. ΤῊΕ ΙΟΥΒΝΕΥ ΤΉΚΟΟΘΗ Ϊ[ΕΒΙΟΘΗΟ. 

ΤΠ πασυδντος οἶϑί. Μαϊδπεν δηά 81. Μασκ 
ᾶζτοα, ἢ δοῖπς 58: 1. ἀϊνεγζεηςεβ ἰῃ ἀεί]. 
Βοῖβ ρα85 οὐεσ ἴῃς γεςορέοη οὗ οὖν ἱ οτά ἴῃ 
οΠοΒο, τυ ς ἢ 8. οἰγουτηϑ Δ Ἐ14}}Υ τοϊδῖεα ὈΥ 
τ Γ[ὐκ6, γῆο αἰ Υ5. ͵]9ὸ ΠΠῸΠπὶ ἔποη ἰῃ σὸ- 

Ῥγεβεπίίηρς ἴπς Πολ ηρς οὗ τῆς ὈΪϊΪηὰ τῆλ 45 
ἰακίης οἷδος Ὀεῖοσε ἴῃ οηίγδηςς ἱπίο ἴῃς 
εἶἰγ. δῖ. Μαίδον, δούγευεσ, της οἢ5 ἔννο 
ὈΠΠπὰ πιοη, οἢ. χχ. 30, ΨΏΟΤΟ 566 ηοῖό. 

46. ἐδε7 εανιὸ ἐο «εγίεδο ΤῈ δηΐγαπος 
8 ποῖ Ποςεὰ Ὁγ δι. Μαεαίδον. 
Βαγιισι. 1, ε.) 85 δῖ, Ματῖς ὀχρίδίηβ ὶ 

ΒΟΏ οὗ Τἰπηυθ. [Ιἴ ΤῊΔῪ ὃς ἰηξεττοὰ ταὶ 
ἴΠ6 ΡΟΙΒΟΏ 80 ἀοδίηδίοα νγᾶ8 κπονψῃ ἴο 81. 
Μδγκ᾿5 τοδάδυβ, θειης ἔγοπι (Πδῖ {ἰπ|6, 45 18 
παρ εὰ ἴῃ σεῖβα 52, ἃ Ὁ οννεῦ οὗ Ομ τῖβὶ, 
δηκ μοβϑ! 0} ἃ τ} 55 ΟΠΔΣΥ. 

δυάάξδη ἐπεγρεῦς δοϊίοη οὗ (ἢ ὈΪ πὰ τηδῃ, ἃγὸ 
Τοϊαῖοὰ ἢ ἃ νἱνίἀποϑββ δηά 0] η6858 σμᾶγας- 
ἰεγίβες οὐἨὁ 1Π|8 ξοβρεὶ. δὲ, Ῥεῖεσ Ὠδίυγαιῦ 
τος δ] οὰ τπεπι, ποῖ, 1ἴ τΔΥ ὃς, ψἱπουΐ τεΐεγ- 
δῆς ἴο ἢἰ5 οὐ ἃςῖ, ἀοβουροά Ὀγ 81. Ἰοδη, 
οἷ. χχὶ. 7η. ὙἼδ ΟΥΙΡΊΏΔΙΠΥ δηὰ ἰηἀερεηάςηοδ 
οὗἨὁ (9 παιταῖΐΐνες ἄγε σεοοζηϊβεά ὉΥ ἰαΐς 

γοσφ.}] ΟΥ, δοεοογάϊης ἴο πιοβῖ οὗ ἴ[πΠ6 οἷον 
Μ55, Ἰοθαρίὶ ὕρ: οὖ. Αοἰς ἢ. 6, τ δοτο 8 ἀϊβετ- 
επῇ ψογὰ ψἱ [ἢδ ϑδπηδ πηρδηΐϊης 5 υϑοά ἰη ἴμὸ 
Οτεοκ. 

δ1. ΣογΔ Το νοσγά υϑοὰ Ἴ Βαττ τι 
ἰ5 Ἀδρϑθυπὶ, ὁ 4. Μαϑβίεσ δῃὰ Τϑᾶςδεσ; οἰ 
]οΒη χχ. 1ό. 



51. ΜΑΚΚ. Χ. ΧΙ. 

Λα “υδδη {ΠΕ σᾶπις ηἰρῃ ἴο 7 Μαῖε. ἐς. 
7ετγυβαίεπι, υπίο Βεῖῃρμαρςε δπά ὅ' 

γ. 52---3. 263 

52 Απά 7εβιι5 8ϑαϊ4 υπίο ἢΐπι, ὅσο 
" ΨΑΥ͂ ; ΤΥ (δ Πδιὶ ᾿πιδάς {πες "ον, 

“ανεά ἐλεε. 
νος. Απά ἱπηπιθάϊλίεῖγ ἢς τεςεϊνεά 
15 'ρῃῖϊ, δη4 [ο]]ονγεά [6818 ἴῃ {δε 
ΥΆΥ. - 

ΓΗΑΡΤΈῈΒ ΧΙ. 

1 Ολγὲεέ γίάείδ, τυὲᾷ ἱγρῥά ἐκπίο ερεμαζονε: 
12 ἐὩροελ “λέ )γμεκες ἐκαΐν ἔγε: το ξηενγεί 
ζάφ ἐρεῖ: 20 οχλογίσλ ἀὲφ ἀξρεῖβίδε ἐσ σφἐκαΐ- 
,)}αεέρσις γ᾽ αὐά, ἀνα 10 ογρῆνε ἐλεῖν ἐρερεΐε: 
27 ακα ἀἐγεπαάείά 2λέ ἐστυζμέρεν: οὐ ἐς ἀεδορς, 
ὃγ ἐδε τυΐπες ο7 ον, τοο τοας ὦ "παρ “ἐπέ 
Ὁ σού. 

ΓΗΑΡ. ΧΙ.---ἰ-τῦ, ΤῊΣ ἘΕΝΤΕΑΝΟΕ ἹΝΤΟῸ 
]Εεκύϑαιεμ. 

Ἑτοῦὶ (πΐἷδ Ῥοΐηξ τὲ ἴπγθα ϑγπορείοδὶ 
Οὐοδροὶβ ςοἰηοίάθ 5ι βίη δ} 7 ἃρ ἴο [Π6 
τηογηΐηρ οὗ {πὸ Ἐσδυτγτγεςξίοη ; [86 ἔονν δῃὰ 
υηϊηροτγίδηϊ οἰ βογεηςοβ σοηϑίβὲ οΒοσ ἴῃ οἣδ- 
ΓΑοίογϑς5 οὗ δίγ]6, βδιιςἢ 45 ᾶνα γεν! ουβὶῪ 
ὈΘΘΏ σοτηδικοα, οὗ ἴῃ ἔδοϊβ δηὰ νγνοτάβ τοϊδίθα 
ΤΛΟΥΘ ΟΥ̓ 1655 117 ὈΥ δδςἈ. 

1. «υδέη ἐδεν αν πἰσὸ Ιο ϑεγι αίεν. ὌΠ 
᾿ουγῇεν ἔτοπι [ογίσμο ἴο [ογυβαίεπι οσσυρίο8 
δῦοις. βδουύθῃ δἤουγῦβ, αἱ [86 υδυλὶ ταΐο οὗ 
τγάυθῖ!πρ. [ΙΕ 5 Ἰαρογίουβ δηά {γίηρ. 
ΑΠΟΓ ἃ ἴονν δϑοεηΐ οὗ βοπὶὲ τη ]}65 [86 τοδὰ 
εὔοβϑε8 [6 Ὑ1|Δ ἀσβοϊδῖα δΒεῖρῃί5 οὗ ἴἰ6 
Ουλγδηΐδηδ, γουσὰ τυρεεα ρ455658 ΓΕ ΔΥΓΪΥ 
Βοὶ αἱ ἔμ ϑεοάϑοῃ οὗ Βδϑεῖοσ δηὰ υὑ808}}Ὁ 
πδυπίοα ὈΥ͂ τΟΡΌοΓΒ, [86 ϑοεὴθ οὗ [ἢ6 ραγδδὶθ 
οἵ (ς Οοοά ϑαιηαγίίδη (εἴ. υκο χ. 30), δηὰ, 
δοςογάϊην ἴο ἰγδαϊπίοη, οὗ οὖν 1Ἁ,ογὰ δ ἰοτιρίδ- 
(ἴση. ΑἹ ᾿πῇ ΟΣ Τλγαυδηβοσαὶ, δθοιξ σηϊάνναγ, 
οοσϑ αἱ ργεβθηῖΐ 50ηὶ6 σέεροδθ, Ὀυϊ η0 Το Ἐ5}- 
τοοηῖ. οἡ ἴδε πεῖρηξ ονογμβδηρίης ἴῃς ἀ6- 
βοεηΐ ἴο Βείπδηγν, (Πα νἱονν οὗ οΓυ δαί θη---Ὁγ 
ἔχ ἴδε σγδηάεϑῖ--Ὅροηβ ρου ἴπ6 γάυε ον 
δοαι [6 ο453ῖ:. Ὑδοσε οὖσ 1 ογὰ Ἰοοκοὰ 
ον οἡ ἴπε Τεπρὶο, δηά {86 τοὶ οχῖθης 
οὗ ἴῃς “ εἰἷἷϊν οἵὕ ἴμε Οτεδλὶ Κίηρ;" τδογο, ἴοσ 
(ες ἤγδι ὕπηθ, Ης ἴοοὶς (ἢ6 ἀξοϊδῖνα βίοθρ οἵ 
Ὁ0]} ΟἿ ἀππουποίηρ Η ᾿πιϑοὶξ 45 ἴῃς Μεβϑίδῃ 
Υ ῬΓΟρΑΓΔΙΟΏΒ ῸΣ ἃ ἔογπι)δὶ Ὄπίγδηςα, ᾿ἰἶκ6 

ΟὨΘ οὗ {πε Κίηρβ οὗ οἷά, ἴῃ ρΡοδοσξαϊ! βυΐβο, 
τὶ ἀἴπρ ὉΡΟῚ δὴ 4388, ἀῃὰ αδἰ(οηάεὰ ΌΥ ἃ ναδϑὶ 
τηυ!τυάο, ον ΠΥ τεσορηϊϑίης δηὰ Ἰουά 
Ῥτγοοϊδιπιίηρ Η 8 ἴσια γδηκ. 

Μοάεγῃ οτίςῖσπὶ νεηΐυγοθ ἴο βρθουϊδῖα 
ὉΡοὴ ἴδε ἔδοϊ ρα ὉΥ ποῖ οὖν 1 ογά νγὰβ 
ἴῃεπ δεϊυλδίο. Κοίπη, οὔθ οὗ ἴδε ἰδίοβδί δηὰ 
Δο]εβῖ Ἔβχροηεηῖβ οὗ σγαϊοηδ ἰβῖς νἱοννβ, μΒο] 8 
[δὲ Ηδ νναβ εἰδλίο, δ) 1. τὰ πεν ΒΟρεβ, 
οχροοξίηρ [πὶ Ης νουϊὰ πον θὲ δεοορίθά ὉΥ͂ 
ἴδε ποθ 85 ἴἢς Μοϑϑίδῇ : ποῖ, ΠΟΎΥΘΥΟΥ, 85 
τοὶ γῆς ὕροὴ ἴδ6 πιυϊ τάς οὗὨἨ [86 ἔο]] οντ 5, 
Ὀυΐζυροη ἃ οὔδηρδ οὗ ἔδε ἢ 5,8 ἰη (πε Ρθορὶς δηὰ 
{πεῖν Ἰεδάογϑ, υσουρῃξ ὈΥ̓͂ ἰΠ6 ἰηϊογνοηίίοη οὗ 
Οοά, Νὸ τοιιηὰ ἴον [Π|5 δϑϑιιπηριίου 15 ουπὰ 

Βείδδηγ, δ τῆς πιουηξ οὗ ΟἸΐνεϑ, με 
βϑεῃάςιῃ ἐογίῃ ἔννο οὗ 8 ἀϊ8ς! 068, 

2 Αῃηά 541} υπῖο {πδη], γουΓ 
ὙΑΥ͂ ἰηῖο τῆς υἱλρα ονεῦ δραίηϑι 
γου : ἀπά 48 βϑοοὴ 88 γα ὃ6 δπιεγοά 
1ηΐο ἰτ, γε 8114}} πη ἃ ςοἷς (ἰεἀ. γεγεοη 
Πανοῦ πιδη 8ῖ ; ἰοοβα ἢΐπι, δηά Ὀγίηρ 
λπι. 

Απά τ ΔΗΥ͂ π]Δῃ 84Υ τιηἴο γοῖι, 
ΝῺ ἀο γε Πῖ8ὲ 847 γε πδὲ (Πε 

ἴῃ 186 Ξδογτεὰ Ἀδοοσγάβ. ἴῃ (δε δὲ ἀΐβοουγθε 
ἴο ΗΙ5 ΡῈ θμομ (ςΒ. χ. 31-34) οὔὖῦ [ογὰ πδὰ 
ἔογεϊοϊά, ἔθ" γ δηά ἀἰϊπδιίηςγ, [πὸ [Δ[2] ἴϑϑιις 
οὗ (]8 Ἰουζῇογ, δηὰ ποῖ ἃ ψογὰ μδά Ὀρεῃ 
αϑἰογννδγάβ υἱίεγεά οὗ ἃ ΘΟΠΙΓΔΙΥ͂ ἱππρογῖ, 
Κοὶπὶ ΔΙΌ ΓΑΤΙΪΥ τεὐεςῖϊ5 (6 ἀϊἰδοουγϑοβ ἴῃ 
δῖ. [υκε᾿5 ροθρεὶ, νγϑ! ἢ ΤΥ δεσογά σΐεὰ 
[δὲ ρΡχγεάϊσςθοη ; Ὀυῖ Βα ςδη δά ἄυσο Ὠ0 βαυην 
αμἰοὰ ῬΓΟΥ͂ΕΒ ΟΥ̓ ἱπαϊοαίεβ ἐμαὶ [ἐδ δαγθά 
(86 οχοιϊοηλθηΐ οὗἩ Η!5 [Ὁ] οννεῖβ. Ηδ νγ)ὰ8 
οοτηρίοῖίης Ηΐ8 ον ννοσκ; (6 {{π|6ὸ νγᾶϑ 
οοπο ἤθη Ηδ νγᾶ5 ἴο πιεεῖ ἴδε ἴδε γεβεσνοὰ 
ἔοσ (6 Ομ τῖδί. Ετοπὶ ἔγϑί ἴο ἰδεῖ Ης δείε 
δῃὰ ϑροῖκὸ 8483 οὔὰαὰ ψοὸ μδὰ ἴπεὸ τρί οὗ ἃ 
Κίηρ, δυξ ψ8ο, ἰῃ δεϑεγίίηρ ἴπθπὶ, νψγὰ8 Ὀ}Ὺ 
ἀνάσα ἰπδλί Ηδ νου]Ἱὰ ΓΠΟΓΕΌΥ ἰπϑυστο Η 9 
οοηδεπιηδλὕοη δηὰ ἀεδίῃ, 

Οπ ἴδε ἀδἴο οἵ τς αττίναὶ δ [τ 88 16 πὶ, 
866. ποία οἡ Μαῖίϊ. χχὶ. 1: [ἴ τηυδὲ ᾶνε Ὀδθη 
ἰἸαῖθ ἐπ ἴῃς δῇεσγῃοοη οὗ δυπάδυ. 

Βεϊδῥδαρε απά Βείδαη)γ.) Τδαβ, ἴοο, δῖ, 
1|κὸ: 81. Μαδῖῃμον δ45 Βοιῃρῆαρο ΟηΪγ. ἴῃ 
(15 ραββαρε ἴῃ 6 δύο πὰ ἐν ἀϊδθετ. ϑοηῆης Μ55 
οτίξ Βοίρῆδρο, οἴμεγβ Βείΐδβδηγ, δυΐ Ὀοϊἢ ἀτὸ 
νν6}} συρρογίεά. Βεῖδρμαρο, “Ηοιυϑο οὗ ΕἸ 5, 
5 οἴδη πιοηξοησὰ ἴῃ ἴδε 'ΓΓαϊππά, ἀπά, Ὀεϊης 
ψ6}} Κηοννῃ, 5 ἀὐδύκρν πδιηδά ἤογα ἰη ογάεγ 
ἴο ἀοίεττηίηο ἴΠ6 5ἰἴε οἱ ΒεΙΠΔΏΥ, οὗ τ ῃ1ο ἢῸ 
δηςίοηϊ ποίῖϊος 18 ἔουῃὰ ἐχοερί ἰη (ἢς Οοβρεὶ 
ἰδίου. Εσοπὶ σοπιραιηρ ἴῃς νδγίουβ Ρ89- 
Βᾶρε8 ἰῃ ὙΠΟ [8656 πᾶπλοβ οσουγ, [ἃ του] 
βοθ [δαὶ Βεῖρθδρο νγὰ8 ἃ ἴδστῃ δρρ θά ἴο ἃ 
ἀϊσιτίςς οὗ βδοπιῈ Ὄχίεπίι ἴο ἴῃ οδϑῖ οὗ [ϑσι-» 
βδίθι, δπὰ (Πα ΒεΕΙΏΔΩΥ νγᾶβ βἰϊυδῖθ οὐ [118 
νυνεβίοσῃ θοσζάοσ. ὙΠῸ αυσϑίοῃ 15 αἰδουπδοά 
ὉΥ (φβρατί, "1εδεη 6580,᾿ Ρ. 1τό2, ῆο 8ιι8- 
ξεβίβ (πδὲὶ Βείμδην (τ Ὡ]ςἢ ἢς τομάοτβ “οἷδε 
οὗ Βοοίβ8," Βεέδεβαμὶοι) ΤΑΑΥ πᾶνε Ὀδεῃ 186 
Ρίδοθ ΒΟγΟ τγανϑῖϊεγθ διἐοπάϊηρ [86 ἔδινα 8 
8βεῖ ὕρ πεῖν ὈοοΙἢ5 οΥ ἰδηΐβ: δυῖ (Π6 ἀετῖνα- 
τίοη οὔἷ ἐς ννοσὰ δηὰ {πὸ υϑᾶσο ᾶσὲ υποοσγίδίῃ. 

Ὡ. «υδεγεο πέυέεγ "ιῶῆ “4.1 80 ἴοο ϑῖ, 
[Κ6., ὙΠῸ ποῖος ἰ8 ἱπιροτίδηϊ, Απι πη ]8 
το μαά ποῖ Ῥγευϊουβὶὴη Ὀδθη υϑοὰ “ψΕΓῸ 
ΔΙοηθ δπλ βϑι]6 ῸΓΣ βδοσθά ριιγροβοβ, οὗ. ΝΌΙΩ, 
Χίχ, 2; ̓ Πουῖ, χχὶ. 3; 1 84ῃ1. ΥἹ. 7. 
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Ι οτά πλιὰ πεεὰ οἵ δἴπι ; δηά εἰγδιρῃϊ- 
ὙΆΥ ὃς Μ}1]] βεη Ὠϊπὶ ΒΙΓΠΟΓ. 

4 Απά {μεῪ ψεης {δεῖν Αγ, δηὰ 
ἰουπά τἢς ςοἷς δὰ Ὀγ τῆς ἀοοῦ ψἢ- 
ουζ ἰῃ ἃ ρίδλος Ώεγε ἴὑγοὸ νγᾶγϑβ πιεῖ; 
ἃΠ4 {ΠῈῪ ἴσως ἢϊπι. 

ς Απά οςετγίδίη οὗ ἴδηι τῆδλϊ βἰοοά 
(Πεγε 84]! ὑπο τἢςηι, δὲ ἠο γε, 
Ἰοοβίηρ τῆς ςοἰεὺ 

6 Αμπά {δΠεγ δὰ υπῖο τπθηὶ ἐνεῃ 
ἃ8 [ε808 ἢλά ςοπιπμληάεά : δηα {ΠΕῪ 
ἰεῖ τῃεηὶ ρῸ. 

7 Απὰ {με Ὀγουρῃε τμε οοἷξ ἴο 
1658. ἀπ οδλϑὲ {ΠεΕ]Γ ραγηηθηῖβ Οἡ 
ἢϊπι ; δηά ἢς β8δῖ ᾿ροῇ πὰ. 

8 Απά πιδηγ βργεδά τμεὶγ γαγηθηςβ 
ἴῃ τὴῇ6 ΨΑΥ: δηὰ οἴβεῖβ οι ἀοννῃ 
Ὀγάποῆεβ ΟἹ τῆς ἴγεεϑ, δηὰ ἴγανγοά 
ἐλέηε ἰῃ ἴῃς γγᾶγ. 

9 Απά {δεγ τπδλῖ τγεηὶ δείογε, δηὰ 
ἴῆεγ (δὲ ἐο]]ονν Θά, οτοά, δαγίηρ, Ηο- 

9. δὲ «υἱΐ! τεπά ῥένπι δέδεγ. 1,αἴο οὐϊΐοτεα, 
[οἸ]ονίης [πο οάεδι Μ598, δά ἴδε νογὰ αχαΐη. 
Ι.6. (ἢς αἰϑεῖρ᾽ο5 ἄγε ἴο Ῥγοπηῖβϑε τηδὲ (ῃς 258 
Ὑ111 Ὀ6 τεβίογεα το ἴδε οὐσπεσγ. 15 566 ΠῚ8 
θεῖον τς αἰ ΠΥ οὗ ἴδ6 οοςξΞίοη, δηά οὗ ἴδ 6 
ϑρεᾶκεσ. ὙΠὲ Μ55 σΠ]ςἢ ἰηϑετῖ ἀσαὶπ ἅττα 
ΞΕΠΕΓΑΙΪΥ ΤΟΓΕῈ ΓΕΠΔΔΓΚΔΌΪΟ ἔοτ Ομ 5ϑοηβ ΤΠ Δη 
Δα Ποῦ; δυῖ Βοτο [ΠΟῪ ὅτὸ ποῖ δυρροτγίεα ὉΥ͂ 
ΔΗΥ͂ ἀπείεηϊ ψειβίοηβ, Οὐ ΟΥ̓ ΘΑΥΥ ΕΔΙΠοΓΕ. 

4. ἱη ὦ ῥίαεε «αυὐδέγε ἑευο «υαγ7. »πεί.)ὺ ΟΥ 
ἦρῃ (6 ορεῆ ρμίδος.᾿ ΜοΟΊοιϊΔη τεηάογβ 
ΦΠ6 οἵοῸ85 τοδὰ .." αν άβοη, “16 οΤοβδ 
7." Τῇο πηοδηΐηρ 18 Οὐ ἀἜΏἘΥ 4 οἷδος ἴῃ 
ἴτοπὶ οἵ ἴπῸ γμαΐε, ουϊδίάε οὗ {πε Τουγίγαγά : 
ἴῃ 1, δἴίη, “" ςοπιριυτη," οἵ “ ῥ]αῖεδ." 

8. ὀνγαπεδε: οὗ δὲ ἐγεε..}] ΤΣ οἱάεκί Μ55 
ἰλνὸ “ δἰγαννίηρβ (στιβάδας, ἐ. ε. ὈγΔΏςΕ5 ΟΥ 
ἰοδΐαρε ἴοσ βίγενην), δανίησ οὐἱ τΠδπὶ ἔγοπὶ 
16 δε 5: δυῖ (δε ἰοχί [ΟἸονεά Ὀγ [6 ΑΟΥ. 
8 ΒΟΠΡΙΥ δυρρογίοδ. ὙΤῊΘ “τ ο8] υεπίίοη 
ἰηνοϊνοά ἴῃ (ἢ15 τεδάϊης 15 ἀἰβουβϑοὰ Υ δηὰ 
ΚΑἸΓῚΥ ὉΥ Μοε(]ε 4η, νχῖο τεϊδίῃ5 τῆς τεοεϊνοά 
{εχῖ, 

10. ἈΠ ":ε4... ἐπ δε παι ο δε 1,ογ6.] ΤΙ 
οἰἀεδὶ Μ958 δπὰ Νογβίοῃβ οπῖ ἴῃς ἰλϑοὶ ννογ8 
δηά Πᾶν “" Β]εββοά δ6 ἴ86 σοπιλίης Κίηγάοπι οὗ 
ουὖυγ δῖμεν Ὠ νά," 1. 6. ἴη6 Με ϑϑίαπὶς Κιηράοσῃ 
πουν ΔΡργοδοίηρ, δηὰ δδουΐ ἴο Ὀ6 6520] 5 ῃοἀ. 
ΤῊΐ5 εἰδιυι56 15 Ροου ν ἴο 81, Μαγῖκ, 

11. ἑπίο ἐδε ἐεηηρίδ.. . ὠβοη αἰϊ ἐδίηφ. ΤΉΪ5 
86 Δη ἱπιροτίδηϊ δάαϊποη ἴο 81, Μαιῖμδοεον" 
δοοουηί. Οη (6 Δ΄ οὗ ΗΙβ δγτῖναὶ ΟἹΓ 
1,οτὰ, κοΐης δὲ οποὸ ἴο τῆς ἰοτηρίο, ἀϊὰ ποῖ 
ἃςΐ δὲ οῃςο, ἃ5 πησπί ἢᾶνο Ὀδθη Ἰοΐοττεα ἔσγοπι 
ἴδε οἵδε Οοδρεῖΐβ, υΐ “ ἸΙοοϊκεά δγοιιπα ὕροῦ 

51. ΜΑΚΚ. ΧΙ. ν. 4-13 

84Πη28 ; Βἰεβ86εὰ ἐς ἢς τῆλι σοσμείῃ ἴῃ 
τἢς δηὶς οἴ (ἂς [,οτὰ : 

10 ΒΙεββοά δὲὲ (ἃς Κίηράοπι οὗ οἵ 
ἔλί μεν [αν 4, τα ςοπιθῖῃ ἰῃ τῆς 
πδίης οὗ ἴἢε [,ογά : Ηοβδηπδ ἴῃ ἴῃς 
Πιρμαβί, 

11 Απά Ϊ7εβὺ8 εηϊεγεά ἰηῖο οτγι- 
βίεη, δηὰ ἱπῖο τῆς τεπηρὶς : δηὰ ἤδη 
ἢς Π:ά Ἰοοίκοά τουηά δδους ὑὕροη 41} 
(Ὠηρβ, δηά πον ἴῃς δνεπίὶάς τγλβ 
ςοηο, ἢς σψεπὶ οὐὖῦδ υπΐο ΒοΙΒΔηΥ 
γί τῆς ττεῖνε. 

12 Τ Απά οη {Πς πιοῖγουν, ᾿γῇςη 
ἘΠΕΥ σεῖς ςοης ἔγτοπι Βεῖδδηγ, ἣς 
γγ»ὲὰϑ ὨΜΠΡΤΥ: 

13 ΖΑπά 8δείηρ ἃ ἢξ ἵγες δίλγ οἵδ᾽ ἔμ ιε οἱ 
Βανίηρ; ἰεᾶνεβ, ἢς οδηις, 1 ΒΑρΡΙγ ἢς ἢ 
τηῖρῃς πὰ δηγιίηρ τΠεγοοη: δηά 
γ Βεη ἢς ολπὶς ἴο ἴϊ, ἢς ἑουηα ποιῃϊπρ; 
διιῖ ἰεαναϑ; ἔογ τῆς τἴπις οὗ ἢἤγρ8 νγλϑ 
ποῖ γεΐ. 

411 (Ὠἰηρα," ἱῃβροςοϊοὰ ἰ(ἢς οἷς [οπιρὶς, 15 
Ὀυϊ]άϊηρπ, σοηϊοηῖβ, δΔηά ουδίοχηβ, δηὰ {Πρη, ἰξ 
θείης ΠΟΥ͂ ἃ ἰδλΐῖς βουγ, ννεηΐ οὐυΐ ἴο ΒεΙΒΔΗΥ. 
δῖ, Μεαίδεν, γβὸ ξοΏΆΓΑΙ Υ ΘΟΙΊΡΓ63965 80- 
οουπίθ οὗὨ οἰοϑεῖν σοηποςῖοα οὐοηΐβ, Ρᾶ3565 
ΟΥΕΡ [15 υἱδὶῖϊ οἵ ἱπϑρεοϊοη 85 5᾽ ΠΊΡΙΥ ὑγὲὸ- 
ΡΑΓΔΙΟΙΥ ἴογ ἴε ἔοιτηδὶ δεῖ οὗ Ἰυάρτηεηϊ, 
ΤΟΣ ἰπηργεββίοη τηδάθ Ὁροὴ ἴθ ἀϊ5ς1ρ165 ὉΥ͂ 
ψαΐ [ΠΟΥ ΠΟῪ δανγ ργεραγοὰ ποτὰ ἴοσ (δαί 
δεῖ, [{ἴ δοοογάάβ νι Οὐγ 1 ογα 5. σμλγαδοίογ 
(δλὲ Ηδ βδοιϊά δεῖ αἴοσ δὴ ἰηΐογναὶ, γαῖ ποῦ 
(022 οἡ Ηἰδ ἔἤγβί επίγδηοο, πο Ηδ 'νγᾶβ 
δυττουηάοαά ὮὉΥ δὴ ὀχοϊϊοά τυ ἰτυάσ. 

12-,.14.- ΘΕΝΤΕΝΟΕ ΡΕΟΝΟΌΝΟΕ. ΟΝ ΤΗΕ 
ΒΑΒΒΕΝ ΕἸΘΎΤΒΕΕ. 

18. “154 οκ δὲ »πηοστοςυ. ΤὨΪϊ5 ργονεβ ἐδαὶ 
[δε ρῥγευουβ υἱϑδίξ οουἹὰ ποῖ, 45 Κοίπι 5}- 
ῬΟΒΟβ, δᾶνο θθθὴ οὐ ἃ ἔτ δαυ. Α ϑαῦδαδαιἢ 
Ταὶς ἤδνο ἰηςοσνοπεά 90 Ὧσ 85 δί. Μδιί μον 5 
δοζοουπὲ ἰ5 ςοηςογποδα, ουΐ 81, Μαγκ᾿β δἰδίο- 
τηδηΐ 15 ἜΧρ]ϊοῖ. Ψα ἅτὸ ἢον σοδάϊης ννἢδὶ 
ἴοοκ ρἷδοε ου ἴῃς Μοῃάδυ. 

δὲ αυαὲ δωησγ. ὙΠῸ υηροῦ οὗ οὐ ],οτά, 
τηοπθοηρα δῖ, Μαιίπενν, ΠΔΥ ἱπιρὶν 
τπαὶ Ηὀ δᾶ [6 ηϊρ δ ἴῃ “Ργάγογ δηά 
ἔλεϊίης " (ο. Ιχ. 29)... Ηδ νψἂβ δδουΐ ἴο «δεῖ 
ουΐ (ἢ Εν1] Οὴς ἔγοτῃ ἰδ οὐσιὶ ἔδίβογ᾿ 5 ἤουϑ6. 

18, Τπο ναγίδἤομβ ἰη (8 δοσουηΐ ὅσο 
Ὠοϊοοαδῖς, 81, Μασγκ [ς}}5 υ8 [αἱ Ηε βὰν 
(ς Βρ-ἴτοο, οονοσοὰ υνἱτ ἰοᾶνοβ, ἔγοπι δΐγ; 
(δὶ Ηδ οᾶπς ἴο [ξ, ὀχρεςίίης (παῖ 'τ ΜΕΝ 
δανο ἔτ, Τ 5 οχρεσϊδθοη ΜΜ88 ποῖ [Ὁ 
ου ἴδε {π|6 οὗὨ γεδγ, Όγ, ἃ8 δῖ, Μασγκ δἱοης 
οὔϑεσνοξ, ἰἃ ττὰδ ποῖ γεῖ ἴ8ε βδεδϑοῦ δυὐξῆ [ῸΓ 



ἂ ϊλει. χε. 
Σ2. 

γ. 14---18.] 

14 Απά Ϊ|ε6β58 δηδυγεγοά δηά βλιά 
υπῖο ἱἰξ, Νοὸ πρδὴ ελὶ ἐπι οὗ {πες 
πειελῆες ἴοσ ὄἜνοῦ. Απά ἢ 8 ἀϊϑοὶρ] 65 
μιολγά “7. 

:ῖς 4 Δ ΑΠπά {ΠΕΥ οοπις ἴο Ὦετιιβα- 
ἰεπι : δηά εβϑυ3 τγεηΐ ἱπῖο [δε τεπιρὶς, 
ἀηὰ Ὀερδη ἴο οδϑὲ ουἨκ (Πεπὶ (πλῖ 504 
ἀηὰ Ὀουρῆς ἴῃ (ἢ τεταρὶς, δηά ονεῖ- 
ἴῆγενν τῆς [2068 Οὔ ἢ 6 πηοπαγοδβδηρεῖβ, 
δηὰ τῆς 8:28 οὗ ἴῆςπι τη δῖ 3014 ἀονς8 ; 

5Τ. ΜΑΚΚ. ΧΙ. 

16 Απά νουϊά ποῖ βιυήξεν (δῖ δὴ 
ΤΩΔΠ᾿ δῃοι ά ΟΔΓΓῪ ἀηγ νεββοὶ τῆγουρ 
τῆς τεπρὶς. 
17 Απά δε ἰλυρῃϊς, βαγίπρ υπίο 

1Π6πὶ, 18 ἴξ ποῖ τετίεη, ΜΥ δΒοιιϑε 
81.8]1 θὲ ολ]]εἀ οὗἉ 211] παιίοηβ τῆς ἤουβε 
οἴ ργάγεῦ ̓  δῖ γα ἢᾶνα τηδάς ἰξ ἃ ἄδη 
οἵ τὨίενεϑ. 

18 Απά τἢς 5ογῖδεβ δηὰ οἱ εἴ ργίεϑίβ 
πελγὰ 2,, δηὰ βϑουρῆς ἢονν ΠΟΥ πιὶρδῖ 

υὴν ἤρϑ, πιο ἀγα ἀβρεςῖδ! ῦ ὑτΖοά ῸΓ 
ἐμεῖς ΒΥΘΟΙΠΘ655 Δηἀ ΒΑΥΟΌΓ, βυῦ ̓ αὐτο αεῖ 
[δὲ [86 Ιρανεβ ννέσε ουῖ, ᾿ὸ θείης ἰὨνΑσ ΔΌΪΥ 
ἴδε οδϑε (μδὲῖ {δπεῪ οοπλε οὐἱ δῇεν (ἢε φἈγὶΥ 
ἔγυ-δυάϑ (ϑεε ΤΥϊπίγαπι, Ν. Η. Ρ. 351). Τα 
ἴγϑθ, Ῥγοῦδοὶυ οὐνς (ο ἰΐϊ5 βιϊυδίοῃ οὔ ἃ 
ϑΌΠΗΩΥ͂ εἰεναιίοη (Ἰ1 νγὰβ δεεὴ ΠῸπι δῶσ 

ἔοτο Ὀ6 ρῥγεβυτηθα ἴο μανὲ ἔγυϊ 415οὃ. ΤὮΟ 
ρΡοϊηΐβ ἴδυ8 ποϊοοὰ ὃἃζὸ ᾿ἰμρανούρς ἴτυς ἴο 
παῖυγε δηὰ ἴο ᾿ἰϑίοσγ. Ἴδε ἴτγθα σεργεϑοηῖβ 
(6 Ηδοῦγον ΡΘΟρΡΪςΟ ; [86 Ιϑᾶνο5 4}} ἴπ6 ουϊζνγαγὰ 
ἔογτῃηϑ, ἢ οι, δοςογάϊηρν ἴο {πὲ ἰηϊοηοη οὗ 
[6 Βουπάογ, 58οι]ὰ πᾶν Ὀδοη βρης ἀπά 
Δοσοιῃραηίπηθηῖβ οὗ ΠΟΙ δεῖβ. Ουὖσ Τογὰ 
σλτηθ δυηρετγίης ΤῸΣ δυσὶ ἔγυϊ 5 οὗ τ ίοουϑ» 
Π|655, δυῖ (δα {πὸ ἴον ἴδει, [που ονογάιο, 
νγὰ8 ποῖ γεῖ οοπιθ. Ν.Β.--ΤῊῖβ ἐχρδηδίίοῃ 
5 λοσερίοα ΕΥ̓͂ Μεγεῖ δηὰ ὟΥ εἴβ8, δηὰ Ἴοη- 
ἐπροὶ ἘΣ ἈΪΣΕοηΡΒδςῖ, “  εἶϑε πδοὴ Ῥαϊαϑεϊπδ, 
Ῥ. 193. [15 οδ)εςϊεά [μδἱ [πὸ ἔγυϊς Ὀυά5 ἅγα 
ποῖ εαἶδ]., δηὰ τ[πλἱ (Πς ἢχϑοί τὶρε ἔγυ 15 ποῖ 
ἔουπά Ὀεοΐοτε τηϊβυτησιοῦ: οὗ. Οὐοϑθοη. Τ 65. 
“. ὦ. 55 ; ὟΝ εἰϑίοϊη ἐπ ἦσο; δῆ 1 ηποΡ 
“Β1016 1,4πη645,᾽ ἴ. 139, ἀηὰ ΗδροΣσ, ἶο 85 δη 

᾿ς ΟΒΒΑΥ͂ ΟἹ [ῆς 500]6ςξ ἴῃ [6 " δευάίεη υπὰ Κι τί- 
ὈΚοη,᾽ 1874, ἢ. 549, Η Βυΐῖ ὠπγῦο ἤξβ ὑνοτα 
ΠΟΠΙΠΊΟΗΪ οαἴεη, ἀπ τγετὸ ἴο Ὀ6 Ἰοοϊκοαά ἴῸΓ 
ἴον ἴ86 ἔοστηδίου οἵ [6 ἰοᾶνοβ. 866 Τγάδςῖ. 
ϑηΘΌἢ Ὦ, ἱν. 7, ἂρ. ΨΝ δ οΙΒαυδ, “ Αςδά, 
ΨοτΪϊοβ.᾽ 1, 29:1. ΤὨς εχρίδηδίίοβ ῥγοὸ- 
μρις ὈΥ Ηξεεν δπὰ δὴ [έππερ ἄγε ἐπουπὶ- 

ψ βεγίουβ ἀθέου ε5 δὰ οδηηοῖ ὃς 
τοςοης οὶ νυν 851, Μααν κ᾽ βἰαϊοιηθηῖ, 

14, Νο »ιαπ εαὶ 7γἰ, 6 ΟΥ, πιδγ 
8Ο Ἰ0:8ὴ ἐλῖ, ἄς. Τῆς γΓεββδίοη αἰ ἔετς 
ἤτοι [παῖ ἰη 851, Μαίμον: τἴ ἰ8. Ἔυθῇ πηογα 
ΘΟ ρμδῖς, ἀπά βθοπβ ἱπίθηδεα ἴο ΘΟΏΥΘΟΥ ἃ 
ὙΓΆΓΉΪΗΣ 5ρες δ! γ ἀρρ ἰςδῦϊο ἴο οοηνοσῖβ ΠΌΤ 
ὑεύστα; 1120]6 48 βυςῖ, ἴο τείαρϑο ἱπῖο οἷά 

ἴ5, ΤῊ Ϊ5 ρῖνοβ ἃ αἰπιηςί ροἰϊπὶ ἴο [Π6 Τὸ - 
ΤΩΔΤΚ τυῃ οὶ ἔο ον, “ δηὰ πὸ ἀϊ9ς 165 ποαγὰ 
ιι ὝΒΕΥ νψοτὸ ἴο ἴδκο παῖ ἰεβϑϑοὴ ἴο {πεπὶ- 

:ς-1το. ΝΙΒΙΤΑΤΙΟΝ ΟΕ ΤΗῈ ΤΈΜΡΙΕ, ΑΝῸ 
ΟΟΘΕ ΟΕ ΤῊΕ ΘΕΟΟΝῸ ΌΑΥ. 

16. 8.6 ποίεβ ου 8ι. Μεδίίμβονν. [{ πιὰ 

δε δἀάοὰ [πὶ οετίδίη Ὀοοίθβ, οὐ θα ΖϑΔΓ5, 
νη (ἂς τοτρ]6- Θῃςϊοδβυχε--- ΡΓΟΌΔΟΪΥ ἰῃ δη 
ουΐοῦ οουτγί--Ὀεϊοηγεά ἴο ἴδε ἔτ ἶγ οὗ ἴδ 
᾿ξ μερτίεβι, τῆ ἀεγίνεὰ ἃ ἰᾶγγε ἱποοπης ἤτοι 

ἔοτε ἴδε 4211] οὗ ἴπὸ Ἰοιηρῖθ, ργοθδθὶγ ἴῃ (86 
τογΎῖθ]6 ἰηπδυγτοσοη, το ἴπ6 ἰλϑὲ οὗ (δαὶ 
ΕΥΪ] ΚΑΤΆ νγὰ8 . 866 εγεηδουγ, 
“Ἡϊἰβίοῖτε ἐς Ῥαϊεβίίης, Ρ. 468. 

16. “π4 «υομδά ποῖ “«ὖγ Τῆΐ ποῖος, 
Ῥεου αν ἴο 81. Μαγκ, βίιεννβ [δὲ [πὸ πἰρῇ- 
Ῥτίοβίϑ ρεϊτηϊ τὰ βοσθ, ργοῦ Ὁ ἐδεῖγ ονῃ 
διϊοπάδηί, ἴο υἱοη 5115 ἢοῖ ΠΊΟΓΕΙΥ ἱπῖο 
{με ρτγεείηςῖ οὗἩ ἴδε Τεπιρὶς δυΐ [γοιρῃ ἰξ, 
τηλκιηρ ἰἴ, 80 ἔδσ, ἃ οὐρελ αν ἰυ αβδι 8η ἃθ05ε 
ποῖ υποοσηοη ἰῃ ἀδΔγ5 οἵ γοϊϊρίουβ ἀξοῦγ. 

17. “454 δὲ ἐσιῳ δὲ. ΠΡΟΣ “δηὰ ες 
Μ48 ἰεδοδίηρ Ὁ" πη εχργοϑϑίοη Ὠ]οἢ 1 Ρ}16 5 
[παῖ οὖν 1 ογὰ ἴδε, 85 ννᾶβ Ηἰβ πτοπί, θεξδῃ 
ἴο ρῖνε ἰῃδίγυςἴοη ἴο ἴπ6 Ρεδορῖθ, σεΐδιτιην 
ϑρΘ οί Ιγ το ἴΠ6 ργθοδάϊηρς ἰγαπϑδοίίοῃ. 

“δα δὲ εαἰϊε ὁ αἰ! καϊίοκ..)]ὺ ἘΔἴδεσ, 
“ἰΤῊΥ Ὠουϑ6 584}} θὲ οδ]]6ὰ ἃ ουϑε οὗ ὑγαύῦεσ 
ἴοτ 41} παιίΐϊοπβα," 

α ἄτη 9 ἐδίσυε:. Ἰδετεηδουτν (ἢ ἐς. Ρ. 467) 
αυοῖεβ Ραββαϑοβ Ἡδἱοῖ δεν [δῖ ἴΠ6 ὈΔΖδατϑ 
ψνσῈ ηοϊοτίουβ ἕογ ἔτδυά δι! ἀθΑ]ηρ8; {ΠΕῪ 
ΨΈΓΕ ΡΓΟΌΔΟΪ ἰεῖ οὖἱ ἴο (ΓΑ Κοῖ5 ἂἴ Δῃ ἐχ- 
ογδίϊδηϊ τγαῖϑ. 

18. 4.4 δὲ “εἐγῖδει ἀπά εὐίοῦ ῥγίε.} 
Ἀδίποσ (δεοοογαϊης ἴο [ἢς οἷάεδῖ δηὰ δεβὶ 
Μϑ55, οὗ ἀδἴογοηϊ Γεσθηβίοη5) Απὰ 80 οδίοῦ 
Ῥιίοβῖβ διὰἃ 8ο βουὲθοβ. Ὧδε ΠΥ οἵ (ἢς 
οδεῦ ῥγίοϑῖβ οὐ ποαγίηρ οὗ [ἢεϑε ργοςθθάϊηρ, 
ὙΙοΣ τοοῖς ρῥἷᾶος ἴῃ {πεῖγ δυϑεηςθ, νγᾶϑ Π8- 
ἴυγα! : {πεῖν δυῖΐ ΒΟΥ δπὰ τποὶσ ᾿ηϊοσοϑίβ ΤΕ ΓΟ 
δἰίδοκοά, Βιυῖ ἴδ ϑοσῖθεβ τηιδὲ πᾶνα Ὀδεη 
τηονοὰ ὃγ αἀἰεγεηί δε ηρ8 : οὔεηάεά, ἀουδί- 
685, ὈΥ̓ ἴη6 ἀϑϑυπιριίοη οὗ ἃ ρονγοσ ἴο οἱ 
Ης οουϊὰ παᾶγὸ πο οἰαἰ πὶ, βαᾶνὲ ἃ3 ἃ Ῥσγορβεῖ οὕ 
45 ἴῃς (γίϑῖ, ΝΕ ΙΠΟΥ οὗ [6586 ρασίθβ, ον - 
Ἔυοῦ, οουἹὰ δεῖ Δἴ οὔθ. Το Ῥυγίεδίβ γγοτα 
ἄντα ἴμδὲ {86 Ὀγοαοῖ οὗ ἶδλνν οτἱρἰπδίθὰ ἢ 
ἴδοπὶ; ἴῃς ϑογθεβ ἴο]ς [δῖ [ΠΕΥ πιυδῖ, ἰα {ἰπ6 

460 



“ λιι. 21... 

τῶ τ, 
ἐὰφ ὙΠ 

879 
ἀεβίΓΟΥ͂ ᾿ἰαλ: (ογ {ΠῈῪ ἐελγοά δέῃ, 
θαοδιιβε 41} [ἢε ρεορὶε νγᾶ8 δϑιοηϊβϑμεα 
Αἵ ἢϊ8 ἀοςίτίης. 

190 Απά ψῆεῃ Ὄνεῃ νγᾶ8 φοπια, ἢς 
τχοηϊ οὐ οἵ τῆς οἰἴγ. 

20 ἢ “Απά ἰπ τῆς πιογῃΐηρ, 25 ΠΕ 
ρΡαβϑϑά Ὀγ. ἴμεν 8ὰνν (ῃς ἢρ ἴγεε ἀπ εά 
ὉΡ ἔτοηι ἴῃς τοοῖβ. 

21 Απάὰ Ρεῖεσ οδιϊπρ ἴο σαπιεπ- 
γάμος 8 ἢ υηΐο πίπι, Μαβίεσ, ὃδε- 
Βοϊά, τῆς ἤρ ἴγεὰ μι ἢ ἴΒου ουγϑεάϑε 
18 ὙΠ ΟΓο ἃ ΔυνΆΥ. 

22 Απά 7εβι8 δηβυγεγίηρ, 32:1} υπῖο 
“τ 16 πὶ, ̓ Ηλνε Δ} ἰπ Οὐοά. 

23 Ἐογ νετ]ν 1 547 ὑπο 7ο» Τμδῖ 
ὩΠοβοανοσ 5041} 5ΑΥ υπίο {Π|8 πιοιη- 
ἰλίη, Βςε ἴῆου τεπιονεά, δηά δὲ ἴδου 

᾿ς ρδϑῖ ἰηῖο ἴδε 868  δηά 5}4]] ποῖ ἀουδῖ 

ἢγξὶ ρἷδςε, ονογίμγον οἱγ 1ογὰδβ δυϊπογγ. 
ΤΠ ἔροϊϊηρβ οὗ ἴῃ 6 ρεορὶς δὲ ἀεβοῦ θεὰ ἰῃ 
ῬΓΘΟΙβΟΙΥ ἴπ6 5δπίς ἴθστη8, 45 οὔ ἴδε οσοδϑίοῃ 
ψἤῃοη Ης ἤχθι οδπιὸ ἔογυγαγὰ 85 4 ρυ]ὶς 
Τοδοῖοσ. Οἢ οἷ. ἱ. 22. 

20.26. ΤΙΈΒΒΟΝΘ ΟΟΝΝΕΟΤῈ. ΜΙΤΗ ΤῊΣ 
ΜΙΒΚΑΟΙΕ ΟΥ ΤῊΕ ΒΑΒΕΗΕΝ ΕἸΟ-ΤΈΕΕ. 

20. “Ἵπ4 ἐπ ἐδε »πογπίηρ.ἢ ὙΠΕΥ Βδὰ ποῖ 
οὈβογυδά, οὐ ἴπ6 ργευίουβ ουθηΐϊηρ, [παῖ (ἢς ἢρ- 
66 δαὰ ψῇμογοά : ῬγΟΌΔΟΙΥ ὕεοδυδε ΒΕΥ͂ 
τεϊυγηεά ἔτοπι ἴδε ΟΥ̓ δἴζεσ βυηϑεί. 

41. Ῥεεγ εαἰδϊπῪ ἰο γοριοριόγαπο) Τῇδ 
Ὠᾶτηδ δηὰ σψοτγάβ οἱ [6 δροβίὶς τὸ γεοοσάβα, 
ποῖ 45 τγοῆδοϊτς ἀἰβεποοη ὑροῦ ἢϊπι, δυῖ 
ῬΓΟΌΔΟΙΥ θεσδιιβε ἴΠΕΥ τεοδ! δὰ ἢ15 ἔβξε ἢ 5 οὗ 
ῬΕΓΡΙΟΧΙ δηά βυγργίϑο. 

«υἱέδεγε ατυαγ.}1] ΟΥ, " ἀγ!οὰ υρ.᾽ Τῆς 
δδῖη6 ννοσγὰ 15 υϑεὰ ἴη ἴπε6 ργεσθάϊης νοῦϑθ. 

48. “πᾶ “δα ποὲ ἀομό!. ϑ8ῖ, Μδτὶκ ρῖνεβ 
[Π6 τνογάβ {βοὴ δρόκοὴ τόσα ἔα ὶγ ἴμᾶπ [ἢς 
οἴδεν Ενδηρε ἰϑέ5, ἐβρϑοῖδ!γ ἴμοϑε τ ]ο ἢ 
τουςἢ [Π6 ἱπηοῦ βίδῖς οἵ δ[. Ρεΐοσ πιοϑβὲ οἿἱβεὶγ. 
ΤἼς τοιονδὶ οὗ {πε πιουηίδίη τννου]ὰ θῈ υη- 
ἀετβιοοά 5ρι τυ} γ. ὙΜΕ ἀϊδοῖρίεβ Ββδά ἃ 
οἰθαγ ϑεσίρίυγαι ἴοχί ᾿ς ΕΥΡγεἢρ 118 ΠΊΘ ΔΏΙΗ; 
(Ζες. ἵν. 7), δηά πιιβῖὲ βάν Κπουσῃ [δαὶ ἴἴ 
νν 88 ἃ ΤΕΪΔΡΠΟΣ σομλτηοηΐγ υδει ἴῃ ἴδ. Ἀδὃ- 
Ὀΐηϊς 8] βοβοοΐβ; θυϊ τῆς Ῥγοχηῖϑε 15 φεπεγαὶ, 
ἱποϊυάϊης, 411 τηδηϊεϑιδ:οἢ5 οὗ βυρογηδίυγαὶ 
Ρονοῦ. 

«υδαμοευεν δὲὲ “αὐδ.] Οτ, οὐ εἶς ἴ865ς 
ΠΌΡΩΝ Βο 888}1 Ββανο ἐξ: |᾿ἰ, 1ἴἴ 582}} Β6 ἴο 

τῇ. 
24. δα! ἐῤίπρ: “οεΌε γέ ἀδεῖγο, «υδέη γέ 

2γαγ.} ἘἈλίδθονῦ “ ᾿Πδίβϑοονεγ τπίηξ 5 γοιι δ8Κ 
ἴοσ τ βε ῥγδγίηρ." Ὁδ8α Ρῥσγοπίδο ἰ8 ἰ(ἢδί ΤῈ - 
4ιε5ἰ5 οἴδετεά ὉΥ 4 8] μοᾶτὶ ἰῃ ῥγαγετῖ 

51. ΜΑΒΚ. ΧΙ. [ν.ὄ 10-- . 

ἵπ ἰδ Βεαγῖ, διιξ 5841} δεϊϊεγε . τμδὲ 
(Βοϑε τὨΐηρβ νυ ῃϊο ἢ ἢς 8410} 8Π4}1} σοπλς 
ἴο Ρᾶ88; ἢς 5}2}} ανε γῆδίβοενεγ ἢδ 
84 ἢ. 

24. Τβεγείοσς 1 80 υπῖο γοι;. 
δΎΝἢδι τΒίηρβ βοένεῦ γε ἀεβῖγα, ἤθη ἢ 
γε ΡΓΔΥ, θεῖενε (δι γε τγεοεῖνε δέσει, 
Δηά γε 8841} μανα ἐλέηι. 

Δς Απὰ ψῇῆεπ γε βἰαπα ργδγίηρ, 
“ἰογρῖνε, ἱξ γε ἤᾶνε ουρδῖ ἰπβὲ ἐ 
ΔΠΥ͂ : [πδἴ γουγ ΒΔΕ 4180 νι ἢ ἰ8 
'ἱπ Βδᾶνεῆ [ΙΏΔΥῪ ἔογρίνε γοὺ γόυΓ 
[ΓΕΘΡΆ3868. 

26 Βιυε ἰἔ γε ἀο ποῖ ἔογρῖνε, πεῖ πο γ 
νν}}} γοιγ ΕΔΙΒογ ΠΟ ἢ 5 ἴῃ μεᾶνεη 
ἔογρῖνα γουΓ ἘΓΕΒρ453868. 

27 ἢ Απά {δεγ ςοπιο δρδίη ἴο ζεγυ- 
βαΐδηι : “διὰ 28 ἢς νγδᾶ8 ψαϊκίηρ ἰῃ 

νν}}} 6. ρταηιεά, ποῖ {πδὶ 41} ἀδϑῖγεβ νν}}} ὈςἊς 
δ] Β]1οὰ - Ὀυΐζ ἴῃ ἴδε ΑΟΥ͂. (πὸ νογά “ ἀδεϑῖτε ἢ 
5 εαυϊναϊοεηΐ ἴο “ 45Κ ἴοσ," ποῖ ἴο “" 15} ἔογ.ἢ 

256. γίνε... Ἰγαβα.:...)} ΤῊς ἱπίτοάυο» 
ὕοη οἷ {Π18 βαγίης γᾷ μὰ δὲς ΠΕ τ, [τ 15. σεῦ - 
ΤΆΪΗΪΥ ποῖ ἱπιεγροϊδιοα, ποῖ ἃ πιοσγὸ δάδριδοη 
οὗ ἃ ἴοσπιοῦ ψοσγά οὗ οὖγ ] ογτὰ. [ἴ επίογοεβ 
ἃ δτοαλὶ {γυτἢ ἰπ τεΐεγεηςς ἴο ἴπ6 ργεσεάϊης 
Ῥγοζηϊθο. Α οδοῦ πἰπάγδηςς ἴο ἴμε ἕλίτῃ, 
ϑουϊ ὙὩϊοΐΝ Τπογο. οὯπ 6 20 5ρίγίιίυδὶ 

ὍΣ, 15 ἴῃς ῥγόβοηος οὗ δῆφτΥ, Ὀπομλγιίδοὶθ 
δα ηρθ. ὙΝΏΘη ἃ πιδῃ ῥγαγ5---νῃδΐενοσ 6 
μι οὐ͵εςῖ, Β6 πιυξῖ ρυΐ ἀννΑΥ 411 πιδίϊος δηὰ 
μαϊγοὰ ἔτοῖὴ [8 οαγῖ, δηὰ βρϑοῖδιγ τ μοη Π6 
γννουϊὰ αϑὶς ἔοσ δη ἱπτογνθηίίοη οὗ σοά.. ΤΠε 
ριέβθηοα οὗ ἃ ρεσγϑοπαδὶ ἔδξεϊϊηρς οὗὁἨ δι 
ΜΟΙ σοηνετέ [πΠ6 ὈΓΔΥΟΓ ἴοσ χηϊγδουΐους 
ῬΟΥΕΙ͂Β ἰηΐο ἃ ἀεδαϊγ 5ίη. (Οοιήραγε νυ ἢ 
1815 ἱπήποϊίοη ἴῃς «οἶοδε οὗ οὖγ 1, οτγβ ἴη- 
δἰγιιςοη8 ἴο Ηἰδ ἀἰϑοῖρ]ο5. ἰπ Οδ]116ο, εἶ. 1χ. 
50, Ῥπίογο 566 ποῖοΘ. 581. Ροίεσ᾽ 5 πχϊπὰ νυᾶβ 
τυς ἢ οςςυρίεαὰ Ὁ [}}}5 συδ]οςῖ, ςἕ 1 Ῥεῖεγ 
1ϊ. 19, 20, 23; “δ, 8, 9; ἵν. 8. 

26. Βιωὲ 7 ε 40 ποὶ ὥγχσίυε.) "ΤῊΣ νεσβα 
5 οσα τε ὉΥ τιρομειάοτή μή 5 ὡς οττς5, 
[ο]ονίης τΠπεῖγ υϑυλ] δυϊβουοβ, κυρροτγίεὰ 
ΌΥ βοπιο ἔενν οἵδε Μ55 δηὰ οἱ Μεγβίοηϑβ. 
1 πᾶ δὲ οὐδ ϑὸ ἔτοῃη τ ὶ 

6 ΄'ὴ Μεῖϊ. νἱ. τς: δυῖ ἰξ 15 δαυλὶ]! 
ἀακτα  τῈ (δαὶ 1ἴ ννᾶ5 οὐηοἀ ΌΥ͂ δΔη αἰ δ. πε τῇ 
ποῖ υποοζηπιοῃ ἴῃ ἰῃς οἰάεδὶ Μ58. 

17-Ψ1. ΪΝΟΙΕΥ Α5 ΤῸ ΑΟΥ̓ΒΟΕΒΙΤΥ. 

ΤΕ δοοουηῖβ οἵ (ἢ [Ἀγοο ϑγπορεπι5 ἄρτοο 
ΟἸΟΘΕΙΥ ; ἴδοβο οὗ ϑ8ὲι. Μαίζεν διά 8ι. Μασκ 
τὸ 4]Ϊ Ὀπὶ ἰάεφης δ]. 

4Ἴ. δὲ} εογι ἀσαὶπ 19 εγισαίοη.} ὙὌΠῸ 
ἰπαυΐγυ ἴπ5 ἴοοκ ρἷδος οἡ ἴπ6 πηογπίὶηρ δῆεγ 
το 5βννεορίης σείογπι οὗ ἴῃς Τερίο. 

Μαδῖ 7. 

αι: 4, 
4. 

τ στ, Σὲ 
23. 



! ῶ τσ, 
ἑάέξιιν. 

νυν. 28---] 

τῆς τειιρία, ἔπεῦα οοπὶς ἴο ἢϊπιὶ (ἂς 
οδιεῦ ρησβίϑ, δ τῃ6 58ογῦ68. δῃὰά τῆς 
αἰάετβ, 

28 Απά ϑ8ΔΥ υἱπῖο δ ἰπ|, ΒΥ ὙΠΑὲ 
Δυ ΠΟΥ ἄοεβε ἴπου τΠ6868 τ(Ὠϊηρὶ 
ἃπὰ ψνο ρᾶνε ἴδε 1818 Διο ἴο 
ἀο {πε8ςε τΠίηρϑὺ 

29 Απά 7εϑβιιϑ ληϑυγεγοά δηὰ 38]᾽ἀ 
ὑπο ἴΒεπι, 1 τν}} αἶβο διεὶς οἵ γοὺ οὴς 
᾿ φιεβιίίοη, ἀπὰ δηϑνγεῦ πιο. ἀπά 1 υἹ]] 
[61 γου ὈΥ ̓ νμαῖ δι ῃογγ 1 ἀο (Πε8ε 
τῃΐϊηρϑ. 

140 Τῆς δαρείβηι οὗ Το, νγᾶβ “ΐ 
ἔτοῖη μεάνεη, οὔ οὗ πηεηὴ. ΔΠΒΎΓΕΙ 
ΠΊ6. 

21 Απά {δ εγ τελβοπεὰ ἢ ΓΠεηγ- 
βεἶνεβ, βαυίῃρ, 1 νγε 8}}8}} βᾶγ, Ετοτι 
Βδάνεη; ἢς Ψ}}}} δγ, ΝΥ τῆθη αά 
γε ποῖ Βεϊϊενε Ηὲπι ὶ 

22 Βυῖ τ΄ ννγε 5382}} Ξξαγ, Οὐ πιδῇ ; 
{ΠΕΥ ἐεατεὰ ἐπε ρθορὶε : ἴογ 11 σιέη 
οουὐπῖεά 7οΠπ, ἐμὲ ἢς νγᾶβ ἃ ργορδεῖ 
ἱπάοεά. 

232 Αμά {ΠΕΥ δηβνγεεά δηά β]ἀ 
υπῖο |6δ8ι8, Ὗνε σαπποῖ τε]. Απά 
]εϑὺ8 δηβιγείηρ 8 ὑπίο τἢεπὶ, 

48. απ"ὦ «αὐὖο χαῦυε δες δὲ: αμέῥογὶῖ 3] 
[ππβἰεδὰ οὗ “δηά " ἰαῖε οτί σαὶ εὐϊίοηβ μᾶνε 
“ΦΟΥ, ννὩ] ἢ 18 Ὀγοίδγαοϊο, “ δηὰ " Ὀείης ὕτὸ- 
δαδὶν ἰλίκθεη τοῦ ϑῖ. Μαιίίδεν. “οσ " ἀγανβ 
ουῖ (86 αἰϊογηδίϊν φυσϑιίίοη τοσὸ αἰ 5(ἸηςΕἸγΥ. 
ΤΎΠΟΥ νου] Βᾶνε οὺν 1 ογὰ ἀδοίαγε να Π6 Γ 
Ηε οἰαϊπιεὰ δῃ Ἰῃμβεγεηῖ δυο Υ ΟΥ̓ ἃ βρεςίδὶ 
τηϊβοίοη. Ὅῇῃε ΔηΒΌΟΓ ταϊρ ΐ συ ρροσί ἃ σπδτρο 
οὗ ὈΪΑΞΡΠοΙΩΥ, οτ Ἰἰεδὰ ἴο ἃ ἔοσπδὶ {γ12] οὗ Η ἰ5 
ῥτοϊεηβίοῃβ. 

80. αηϑαυεῖῦ ""ε.} Οποα ΌΥ {πὰ ΟἴΠΕΓ 
Ενδηρο  ἰϑίβ, Ὀυΐ οδαγδοϊογιδιὶς δ οπςθ οὗ 
δ: Μδγκ᾽᾿β δηϊπηδίεα βῖγ]ε δῃὰ οὗ ἴπε Μαϑίεσ᾽β 
ΘΑΓΠΟΒ[ΏΘΒ8. 

92. Βεὲ ᾧ7 «υε δα]].“αγ.1] Οτ, “πὶ 5841] 
ὍΜο δ8γ, ΟὗἨ Ἰ983 ΤΠΕΥ͂ ξελτθὰ ἫΝ ναι 
ὯΝ ἜἘΠΤ τοδῃ πεϊὰ οἵ ἃ ἃ ςεογίδϊη τ (6 

ῃ ἦ9 οἤῃ νγ»ὰ5 ἃ ργορδεῖ," ὍΤΠὸ ἀλλ ινὰ ἴυγῃ, 
ἐπε δυγυρί ὑσεδκ, δηὰ 1ῃς ἔογοϊδ]ε ἀεοϊασγαίίοη 
οοπα ουΐ πιοβὶ ἀἰϑ ΠΟΥ ἴῃ 8.. Μαγκς 
δοορουπί, ΤΕ πογά γεηάδεγεά “ ὑ" 18 οπλτοὰ 
ἰη δὶ [ες Ὀεβὶ Μ55. 

ΓΗΑΡ, ΧΙ].---τ-τὸΆ. ΤῊΣ ΡΑΒΑΒΙῈ ΟΡ" ΤῊΕ 
ΝΙΝΕΥΑΒΡ. 

866 ποῖο5 οη 8ι.. Μαϊίῃεχ. Τῆς ραγδῦϊο 
18 ςοηῃεοίεά νὴ (δὲ Ξγμθο ο2] πιΐγαςὶς οὗ 
[6 ἤς-ἴγεθ. [ἴ ςαυγσίθ5 οὐ ἴπ6 ἰδουρῆϊ δηὰ 

51. ΜΑΒΚ. ΧΙ. ΣΙ]. 

Νείεδου ἀο] τοὶ] γου Ὀγ ψῆδὲ δυῖδο- 
ΓΕ 1 ἀο ἐἢεϑε {Βιηρβ. 

ΟΗΑΡΤῈΚΒ ΧΙ]. 

1 7 ὰ δαγαδἷ ο7 ἐδλέ υἱπονανγ ὦ ἐεί ομ [9 1τι5π- 
ΐ μἰ μι δαπάπιοε, Οἀγσ γογείσξείά ἐε 
γ 97 ἐἀέ ,) ἀπα ἐΔε εαἰδέρησ ὁ δ 
ἐλε σε. Ἷ ξ αυοίάείᾳ ἐλε σπαγέ Ὁ ΤΕ ἔ 
Ῥδαγίσεες ανα Πἶν οὐΐαη: αδοιέ ῥαγίηρ ἐγέδεμζο 
ἐο ταν ὶ 18 ἐεοπυΐμπεείά ἐδέ ἐγγον ο7 ἐλέ 
«δ ιαφοδμείες, τυάσ ἀφμέρ ἐλέ γΑΣΜΡΡΦΟΔΟΥΣ Σ 
γοοέσείά ἐᾷε τεγῖδε, τυάσ φιέτεϊορεφαῖ οὗ 1λε Μγε 
εον"»μαν»ῇαεἔμοπξ: 35. γεοίσείλ {ἀξ οῤίκέορε ἐλαΐ 
ἐάε “εγίδες ἀφζαῖ οὗ Οἀγέξέ: 4,8 ἐρρ υ ϑ ως 
2εοῤίε 49 ὀετυαγε οὐ “ἀεὶ ἀγρεδέδέορε ὦ τ οὐρω 
ΟῊγ.: 4 ασπαᾶ εονεροπεάείλ ἐλέ 2007 
,»» ἀδρ πὸ τεσσ, αὖουε αὐξ, 

ΝῺ “8ε Ὀερᾶῃ ἴο βρελκ υἱπῖο “ Μαιι. ον. 
1ποπὶ ΟΥ̓ ράγδῦϊεβ.1 Α εεγέαίη 33 

πιλῃ Ρἰδηϊθά ἃ νἱπεγαγά, δῃὰ βεῖ δῃ 
πιοάρε δδοιιζ 2:, ἀπὰ ἀϊρρεὰ α ῥίπες ζγ 
τῆς νἱποῖλι, πὰ δὶ ἃ ἴονγεῖ, δπηά 
ες ἰξ ουξἕξ ἴο Ὠυβδαπάσπηεη, ἀπά τγεπΐ 
ἰπἴο ἃ ἔΔγ σοιπίγγ. 

2 Αμά δῖ ἴδε βεᾶδϑοη ἢς 8εηξ ἴο {6 
Πυβθδηάπηεπ ἃ βεγνδηῖ, [μδ ἢς τηϊρῃς 
τεςεῖνο ἔτοηὶ ἴῃς Βυβδαπάπιεῃ οἔ τῆς 
ἔγαϊς οὗ τῆς νἱπεγατγά. 

ἀονεῖοροβ ἰἴ τοσε ἔΪγ. Τῆς νἱπογαγὰ νης 
υὐόαν 80 ϑρεςΐδὶ οἰ ρῆμα ἴογ, ποῖ οηἱγ ρῥγοάιυςοά 

ξοοά (τυἱξ, δὺς ἱ Ρ τοάἀυςοά δοιυπάδηςς οὗ 
ἐδο ὑὰς τὸν ἔτυ 18. 
ΤΕ ΡᾶγδΌ]ς, ππογθουεγ, ΡΓΟνῈ5 Θοπο 5 εἶν 

(8ε εἰτοηεουβθπεθβ οὐὗἨ [8ε τερτγεβεπίδιοη οὗ 
ουὺ 1 οταά β ἔξε]ϊπρβ5 ξίνεη ΕΥ̓͂ ϑοπε οι ἰο5 (566 
δῦονα οὔ ἢ. χὶ. 1). Ουὖυγ ],οτὰ ννᾶβ ἴῃ ἴῃο 
μεῖψδὶ οἵ Ηἰβ ἰαδὲ ουϊνναγὰ πΠυπρῃ. ΗΪ5 
δπεσηΐεβ γετῈ 5]εηςεά, {πε ΤΈπιρ]ε τ ΓΕΔ} 
ἴῃ Ηἰς Ῥοβϑεββίοῃ, τς Ῥθορὶε γἱεἸάϊης οὐ ἃρ- 
ΡΙδυάϊης Ηἰ58 δοῖβ ; δηά {Πεη, ἕογ (Π6 ἢγϑί {ἰπ|6, 
Ης ξοτγείο!ά ρυ δ οὶ δῖ Ης παὰ μἰτΒεγῖο 
δηποιηςοὰ ἴο Η!5 ἀϊϑοῖρ᾽68 ἰπ ρῥγίναϊε ΟηΪγ, 
Η!5 ἤπαὶ χεϊεςϊίοη, δηὰ ἀφδίῃ. 

“Μπά δὲ δέφαπ. .. ὁγ βαγαὐίε..) ὙΠΕῈ ποτὰ 
αμοκαν [τ Ρ}1685 ἐμαὶ ὮΡ ἴο ἴπδξ {Ππ|6ὸ Οὐ 
Τιογὰ πδὰ ποῖ υϑοὰ ἴῃ [Ὀγυβδῖοπι 1815 ἔοστη οὗ 
ἰπσι σοι, ὙΠΟ νγᾶ8 ἜΧργεββυῪ ἱπίεηάεά, ἰη 
πε ἤγϑί ἱπβίδηςε, ἔοσ ἴβοϑε βουΐ (5εα ᾿εἢ. 
ἷν. 11). 8ῖ, Μασκ εῖνεβ οπἱυ οἠς ἶο, γοῖ 
ΒρΡεᾶκϑ5 οὗ ραγδῦϊεβ, (ἢ. Ἰποϊἀδη,Α }}Υ σοπῆτστω- 
ἴην 8ι. Μαιποννβ δοςοιιηῖ. 

4. αἱ ἐῤε :-ε““05.}] 58ῖ. Μαῖίμεν, “γῆρη 
ἴο ὕπιε οὗ ἴῃ6 ἔγυϊξ ἀγενν περᾶγ; δὴ ὄχργθβ- 
δίοη Ὑ ΠοΒ τηῖρῃϊ ταῖποσ ἤᾶνα Ὀδθη ΞΈΡΕΙΣ 
ἰῃ [Π]5 ζοόοβρεὶ, οοτηρασγίηρ ἢ. ΧΙ, 11. 

α “εγυαπ!. 81. Μαιζδενν μα5 “" βεγυδηΐβ.ἢ 
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51. ΜΑΚΚ. ΧΙ. 

7. Απά (ΠΥ σδλυρῆς λέσι, δηὰ δεδὶ 
δ ἶπι, Δηὰ βδεης ἀἐμε ΑΥΤΑΥ͂ ἐπιρίγ. 

4 Απὰ δραίη ἢς βεπὶ ὑπο μαπὶ 
ἃποῖδεγ βεγνδηῖ ; δηά δὲ ἢἰπὶ {πεν 
ολϑὲὶ βἴοῃςϑ, Δηὰ τγοιπάςά λέγε ἴῃ τῆς 
πελά, δὰ βεηΐ ἀέπι ΑΥΤΑΥ͂ βῃδιης ιν 
μιδπάϊεά. 

5. Απά δρδίη ἢς βεπῖ Δποῖδεγ; δηά 
δΐπὶ ἘΠΕΥ ΚΙ]οά, ἀπά πιδηγ οἴδεῖβ ; 
Ὀελίπρ βοηια, δηὰ [κ᾿ Πρ’ 8οπ6. 

6 Ηανίηρ γεῖ τἰξρεῖες ΟΠ6 80ῆ, 
᾿18 τὋνς]}-θεϊονοά, ἢς 86πὲ ἶπὶ 4190 δϑῖ 

82 [ν. 3--.1-ς.Ψ 

ἴυτε ; Ζ΄ΤΊε βἴοῃς νηοῦ τῆς δυ}} 6 Γ8. ΧῺΔ Ρα. τιᾶ. 
τεεςιοἀ ἰ5 Ὀεοσοπις τῃ6 Πεδά οὗ τῆς "ἢ 
ςογηεγ: 

11 ΤῊ νγλϑ8 ἴδε Γ,ογά᾽ 5 ἀοίηρ, ἀπά 
ἴτ ἰδ τηλγνο] ουβ ἰῃ οὐγ ἐγαβὶ 

12 Απὰ {δεγ βουρῆϊ ἴο ἰΔΥ Πο]ά οη 
δίπι, Ὀυῖ ἐεαγοά τῆς ρεορίε : ἔογ τἢς 
Κπενν τἢλι ἢ Πλά 8βροίκεῃ τς ραγδυϊςε 
δρδίπϑι τῃςπὶ : Δ4η4 [ΠΥ ἰεἰξ Πἴπι, ἀπά 
ὑγεηΐ ΠΕΣ ὙΓΑΥ. 

1, ΦΖΑπά {Π6γ 8επά υἱπῖο ἢ Π| “ Μίλει. "ες. 
οεγίδλίη οὗ τῆς Ῥἢλγίβϑεεβ δηὰ οἵ ἰῆς δ 

ὑπἴο (Π6πὶ, βαγίην, ΤΕΥ ψν}}} τενεῖ- 
ξΠς6 ΠΥ 80. 
 Βυὲ τῃοβθς Βυβραπάπηεη 8414 Δ- 

τλοηρ ΤΠαπΊβεῖνοβ, ΤῊ 8. ἰ8 (ἢς Βεῖγ ; 
ἙοοπΊ6, ἰδεῖ τι5 ΚΙ] Ηἰπι, δηά τῆς ἱπῃογῖ- 
ἅπος 88}} δὲ οὐγἶβ. 

8 Απά {ποΥ ἴοοῖς Πΐπ, ἀπά Κι]]οὰ 
λένι, ἀμιὰ ᾿σδϑὲ ὀὲπι ουξ οὗ (Ὡς νἱπεγατγά. 

Ηετοάϊδηϑ, ἴο οςαϊοἢ Ὠἰπι ἰῃ λὲς τγογάϑ8. 
14 Απάνποη ΤΠΕΥ ̓ ψοῖε οοπια, ἘΠ ΕΥ͂ 

88Υ υπῖο Πΐπι, Μάδβίοσ, ννε Κπονν [δῖ 
ἴῆου δτγῖ ἴγιιθ. δηὰ ολγεϑῖ ῸΓ ΠΟ πΊδῃ : 
ἔογ ἴδοι τεργάεβι ποῖ (δε ρεΐβοη οὗ 
πιεπ, δῖ τολομαβὲ ἴῃ6 ΨΑΥ͂ οὗ (οά πῃ 
{ἢ : [5 ἴς ἰαννῆι ἴο σὶνς τηραυῖς (ὸ 
(κϑβιγ, οἵ ποῖὶ 

Ις 511 τε ρῖνε, οΥ 5}}2}} νγὲ ποῖ τ ναιυίης 
σίνεὶ Βυῖ ες, Κπονίηρ τμεῖγ ἤγρο- δ αν 
ΟΓΙ8Υ, 8414 ιἱπῖο ἴπεπὶ, ὙΥΉΥ τεπιρῖ γε "ενεη- 
τὴ ἡ ὈΓΙΠρ πε ἃ 'ρεπηγ, [δῖ 1 ΠΙΔΥ͂ ξαϊίρεσου 
866 {ϊ. 18. “8. 

9 παῖ 5}4}} ἐβεγείογε τὴς ἰογά οὗ 
{πε νἱπεγαγὰ ἀοΐ ἢς ν"1}}] σοπὶς δηά 
ἀεϑβίσγου ἴῃς Ὠυβθαηάπιεη, ἀπά τ᾿ }}]} ρῖνε 
ἴἢς νἱπεγαγά ιἱπῖο οἰ εῖβ. 

10 Απά ἢλνε γε ποῖ γεδά (ἢ 8 βοτὶρ- 

8. “ἐπ δίπε σαυαν ἐρηρέγ.} 80, ἴοο, 581. ΠυΚα. 
[τ ἐχργαβ868 ὙΟΙῪ 5 ὙἸ ΚΙ ΠΡ ῚΥ [πὸ ἐυδιταϊίοη οὗ 
ὙΠ -στουηάεα ἐχρεοςίδιίοῃ, ς. χὶ. 11. 

4. «υοιριάε δίνει ἱπ ἐδὲ δεα  81:. Μασγκ 
ἃἴοπε 888 (Π8 Ἄχργεββίοῃ, ἃ ϑοπιεννῃδί Ρεου- 
ἸἴΪαγ πα ἰῃ ἴῃς ογρίπδι. ὙΒῸῈ ργδάδοη ἰ8 
τοδί ΟἈΓΕΙΌΥ ποῖά. ὙὍῆδ ἢγϑὶ ϑογυδηΐ σγὸ- 
οεἰνοὰ πὸ ἔγυϊϊ, πὰ νψὰ58 δεδΐθη : (86 βοοοηὰ 
ΔΒ ἸΏΟΤΟ ΟΥΌΘΙΪ πὰ ἱρποπιϊ που 5 π|8]- 
υσεδίεα ἢ (86 {πἰγὰ δἰδίη; [ἢ ΤΏΔΩΥ ὍΈΓῈ 
ϑεηῖ, 11 ἰῃ ᾿ἰκὸ πΊΔΠΠΟΥ Εσο Ὀοδΐδῃ ΟΥ̓ 58]Δἴπ. 

6. Ἡαυΐπρ γεὶ ἐδεγεζογε οπε “οη, δἰ: αυε]]- 
δείουεά. Ὅηε οἱάεβξε Μ55, Μο]]ονγθὰ ἴῃ Ἰαΐς 
“ΠΌΔΙ οὐἀϊίίοπδ, οπιξ ἐδεγεΐογε, δηὰ σῖνα 15 
τελαϊηρ, “Ης [ιλὰ γεῖ οπε ὅοη, νν6}} θεϊονεά." 
ΤὨΟ οοπβίτυςίοη 15 ἴπι|5 δ οπος βοιμονν δῖ 
τοοσα ἀδγιρί δηά δηἰπιαῖθά, θοϊἢ ρμοϊηΐϊβ οἰδ- 
ταςίοσίβες οὗ ϑῖ. Μαγκ. 

δὲ “επὲ δίρι αἰτὸ ἰα.. «ΑΠο 15 οταϊτοὰ Ὁγ 
με βᾶπι6 δυϊῃοσγ. ὙΠῸ ποσὰ ἀμ 888 ἃ 
δρεςίδ! ἔογος, ςἕ, Η6Ὁ. ἱ. 1. 

8. “πὰ καἰ εά ῥίγει, ἀπά εασὲ δέρι οὐ ΤῊς 
ΠΓΡΕῚ ὉΠ πε ἊΣ δῖ, Μαίίπον, το στηλο 5 
οχρυϊδίοη ἔγοπὶ [Ὡς υἱπεγασγὰ ὑγοοθάο ἀφαῖῃ, ἰς 
Τενεγβεά. [{181655 ἜΘΧΔ ΟΕ ἰη ἀβθρμς θφόχον 
{8ε Βδίοσγ, γεῖ βεσνεβ ἴο ἴῆγονν ᾿ἰζῃς ου [π6 
ἀεερεδῖ ἔδε!ιπς οὐὗὁἨἁ ὡ1πε εποιηίεβ οὐ Οτίδί, 
ΤΕΡΓΕΒΕΠΙΙΩΡ εἐχρυ]Ἰβίοη ἔτοτα (ἢς σοπιπιυ ΠΥ 
ἃ5 ἴῃ ἰλϑῖ ἀπά γτεδίεξί βοῦδιιγ. ὙὌΒι5 ᾿5αἰδῃ, 

ΦΕΥ͂ τηδᾶς Ηἰ γτὰνε ψΠῈ (ες π]οκοά." 
σἔ Ηοῦ. χὶϊ!. 12. 

12. ῶγ δὲν ἐἀμοευ] ὙὍῃς νογὰ “ἔογ 
τΤοίεσϑ ἴο ἴῃς ἱπίεπίίοη ἴο αἵτοδὲ οὖσ [ογὰ, 85 
5 εὐἱάεηϊ ἔγοπι δῖ. Μαδιίδμον 5 κίδίοπηοηῖ. Α 
ποσὸ αἰ ῆςι δηὰ 1655 5λι5ἰβοῖουΥ ἐχρ  δηδλίίοι 
5 είνεη Ὀγ ὟΝ εἰ55 δῃὰ Κ]οκϊειπηδηῃ. 

131-17. ΤῊΕ ΤΕΙΒΟΤΕ- ΜΟΝΕΥ. 

18. Ηστο 8ὅι. Μασ οπι ἴα ἴο ηοϊΐϊοο {πΔὶ 
ἴῃς Ῥμαγίϑοεβ μοϊὰ 4 ργίναϊς οουῃς] (Μαζί. 
ΧΧΙΪ. 15), ἀπά βυθδοτγηοα ϑρίε5 (υκΚὸ χχ, 20); 
Ὀυϊ δα τησηζίοπδ δ πο ἴῃ6 νὼ ρατιεβ, (δ 
ΗἩετγοαύϊδη8 δὰ ἢ Δγ5665, ΓΟΟΔ ηρν ἴδυς ἴο 
τῆς τολάδσ᾽β πιϊμὰ τπ6 δ] ἶδποεὸ στοὰ μιδὰ 
Ὀδοη ἑοσιηθὰ Ὀοϊνοοθῃ τἰοπὶ αἴ ἃ ΥΟΤΥ ΘΑΤΪΥ͂ 
᾿ἀὐδνμο ἴῃ οὐγ 1,οτάδβ πη ΊΓΥ, 866 οὮ. 111. 6. 
ἢ ΘΧΌΘΠΙς 58Κ1}} ἢ ΒΟ ἢ [115 Ρ]Δη νγᾶβ 

ἀενίϑοά «δηὰ εἐχοουϊεὰ 5 νὰ] ἀγανσῃ οὐὖΐϊ ὉΥ 
Κοεῖπι. ΤΒΟΙΟ ννᾶβ ΟΥΘΙΎ ἀρροάσγαποα οὗ [18 
θείην ἃ πιονεπηεηΐ οὗ ξεηυης οὐ οσ ΠΥ οἡ ἴΠ6 
δεν ἐπ ὸ οὗτῃς Ρῃδγίϑεεβ δὰ οὔ 6 Η ἱ 
80, αἱ [δῖ Ὀπη6, τεσγα οἡ Ὀδὰ ἴοστὴβ ἘΠ [06 
Ἐοπίδῆ ΦΟΥΘΥΠΟΥΣ : 866 [ωυΚ6 ΧΧΙΪ, 12. 

ἐπ δὶ; «υογά4.}] 11ῖ, εἴη, οΥ ὁ ὉΥ ποτὰ, 

15. ἐδείν ὀγροεγγχ ἢ ΑΟὙΕΙΥ͂ ρύεθοιϑε δπὰ 
υδῖ νογὰ : ἴ νγὰ8 σοῃδυμηπιαῖο δοίην, . 88 
Μαῖζπονν 8.45 “{Πεῖγ τ] Κοάῃ685 " (δι δά, 
“γα Πγροογῖῖ65} ; 51. υκὸ ΠΔ5 “γα! η6558 ἢ 
--ὕθ οὐδ ἴστε δηὰ ἔοσοθ]ς νγοσγάβ, δῖ 1655 ἀοῇ- 



Δ Μαῖϊ. 23. 
41. 

ν. τ6----2).} 

16 Απά τἢεγ Ὀτγουρλῖ , Απά δος 
δα ἢ αὐτο τῆεηι,  Βοβε ἐς [ἢ}8 ἰπχαρε 
δηά ϑβυρεοιβοτρίοη ἡ Απὰ {Πεγ 84:4 
υπῖο ἢΐπι, ξξβαι 8. 

17 Απά 688 δηβυγεγηρ, δὰ τπίο 
{Π6πὶ, Κεπάεγ το ὕξβδγ (ὃς τῆϊηρϑ 
τῆλε ἂῖς (ὑκββαι β. λῃὰ ἴο (οά [ιἢς 
τὨΐηρβ (δῖ ἅτε (ὐοάδβ. Απά {πεῪ 
τλλσνε ]εὰ δὲ ἢϊ πὶ. 

18 4 ΣἼεη σοπὶε ὑπο ᾿ΐπὶ τῆς 
ϑαάάυςοεβ, ὑνϊο ἢ 840 ἴῇεγε ἰ8 πο 
Γεβυγγεσίίοη ; δηά {6 γ δϑκοά ἢ ϊηι, 
ΒΑ ΥἹΠρ, 

19 Μάδεϊεγ, 'Μοβεβ ψτοῖς ιἱπίο ιι8, 
ἃ πλλη᾿β Ὀγοῖδογ ἀϊς. δηά ᾿εᾶνς λὲς 
νγίῖίε δελιπά λίπ, ἀπὰ ἰεανε πο ομάγεη, 
(Πδῖ ἢ18 Ὀγοῖδεγ 5που 4 ταῖς 15 υυϊέε, 
Δ γαῖδα ὉΡ 8εεὰ ὑπο δἰ5 Ὀτοίδετσ. 

20 Νον τἋδΒεζε τγεγε βανεη Ὀγεζἤγεῃ : 
δΔηά τῆε ἢτγβε τοοῖς ἃ υυνἱῖέε δῃά ἀγίηρ 
Ιεῖξ πο 8εεα. 

21 Απά τῆς βεοοηῃά τοοἰς Βεῖ, δηά 
ἀἸοά, πειῖθεγ Ἰεῖς ἢῈ ΔΠΥ 8εεά: δηά 
τῃε τηϊτὰ Πἰκενγίβε. 

Ὠἰϊ6. Ουγ 1 οτὰ 58. (Ὠγουρὰ {πεῖν βρεοίους 
δείϊηξ. 

17. Κορμάερ ἰο Οσιαγἢ ὌὍὨΟ οοηπίσυςοη, 
85 ρίνοη ἴῃ [6 οἰδεκξὶ Μ55. ἰ5 υϑῖὺ ἴοσγο]ς, 
θυϊ ποῖ Θ4531:}} τεπάογοά: Π|ογΆ Ϊγ, “πε (]Ρ8) 
οὗ αϑαῦ τοπῆςσ ἴο αϑασγ, δηὰ (ἢ6 τα οὶ 
οὗ Οοὐ ἴο Οοἀ.» 

ἐδεγ »ιαγουε 4.1 ΟΥ̓́ δοοογάϊης ἴο ἴδιο βάτηθ 
Μ558, πιδγνυεϊοὰ ἐχοθοϊη]γ (ἐξεθαύμαζον). 

18-2ὴ. ΤῊΞΕ ΟΥΕΒΤΙΟΝ ΟΕ ΤῊΒΞ ϑαυῦυ- 
ΟΕΕΒ. 

Το ἀϊεγοηοοβ ἰὴ {πε Τ[Ὦγοο ϑυηορϑἭβ ἃτῸ 
ΨΕΤΥ͂ 51σῃϊ. [ἢ 9οπὶα ΕΓ ἰ5 ΠΊΟΤΟ 
ἀειδιὶ, 85 υϑι18], ἰη 51, Μαγκ: δο6 υϑῦβϑοβ 20- 
12Ὲ δηᾶά νοῦϑαὲ 26, ψβεσε οὺγ Ευδηρο  ϑῖ, 
ἀουδι1685 ἕοσ ἴα ᾿Βέοστηδσίου οὗ πἰ5 Ε οἴηδη 
Τοδάογ, ἐχρίδὶπα ἰδὲ (Π6 ““τογάὰ βρόκϑθὴ ὉΥ 
Οοά᾽ (Μεῖῖ. χχὶϊ 31) ννᾶβ ἰπ ἴδε θοοῖ οὔ" 
Μοϑεβ 1 ἴῃς ρδδβασὸ ψὨϊοΐ ἀόβοσῖθοβ (ἂς 
ἀΡΡεδγδηςο “Ἷη ἴῃς Ὀυ5.. Ηο τυυῦπαβ ὮΡ 4150 
νἢ ἃ ΡΥ τεδυΐζο. 

47. γε ἐδεγεύογο [9 φγεαίν ἐγγ] ϑοπῖο οἱὰ 
Μϑ5. οπιξ ἐδεγείογε; 1.15 15. ἰῃ Κοορίην στ 
δῖ. Μαγκ 5ίγὶε; ςἶ ποῖβ οῃ ν. 8. 
ΤῊ5 νγὰ8 ἃ ῬΘΟΌΪΑΥΙΥ ἱηροηϊοῦδβ δὲϊοπὶ 

ΤῊς οὐ]εςξ οὗ [δὲ 5 τ λμοῦαυν: φ τυν να 
ἩΟΥΪά, οἰοϑοῖν οοηποοῖοα πῖζ8 τἴ86 ἀοτηϊπδηΐ 
Ῥτεϑι ποοά---τνᾶθ ἴο [ἤγουν σοηΐετηρί οἡ ἴδ6 
ἀοοίτίης νἢϊοΐι, 45 {ΠΟῪ τσοὶ] κόπον, οὐγ τὰ 
ψου]ά πιαϊηίδίη. [ἢ οἰαϊϊςὰ δΔη μηδδιϊ9- 

σιν 7::3.--- οι, 1. 

51. ΜΑΞΚΚ. ΧΙ. 

22 Απά τῆς βανεη ἢδά ἢετ, δηὰ ἰεξξ 
πο 8664: ἰΔλϑῖ οὗ 8]1} (ἢε ννοπιδη ἀϊεά 
450. 

23 ἴῃ τῆε τεβυγγεοιίοη Ἐδπεγείογα, 
γνΒ πὶ ΤΠ ΕΥ̓ 58|4]] γίβϑε, σσἤοβε υνῖξε 384]} 
86 ὃς οὗ τῃεπὶ ἡ ἔογ ἴῆς βενθη ἢδά ἢεγ 
ἴο να. 

24. Απά 688 δηβνγεγηρ, 3414 τηῖο 
ἴδεηι, Πο γε ποῖ τπογεΐογε ογγ, θθσδυδα 
γε Κηπονν ποῖ τῆς 8ςτίρίιγαβ, ΕΙΠΕ 
τῆς ρονεῖ οὗ σοά 

Ὡς Εογ ψῇεη {ΠΕΥ 5841] τίϑε ἤοπὶ 
(δε ἀελά, [ΠΟΥ ΠΟΙΈΕΙ ΤΊΔΙΓΥ, ΠΟΥ 2ἃ1Ὲ 
σίνεη ἰῃ πηλιτίᾶρε ; δυῖ ΔΓῈ 48 τῆς 
ΔηρΕἾβ ὑν ἢ ]ς ἢ γα 1Π ἤδάνεῃ. 

26 Απὰά 83 τουςδίηρ ἴῃς ἀελά, τῆλῖι 
{ΠΕΥ τίϑε : ἤᾶνθ γε ποῖ τεδά ἴῃ τῆς 
θοοῖκ οἵ Μῶορεβ, ῃονν ἰπ τῆς Ὀυ85ῃ (οὐ 
ϑράᾶκε ππίο Ὠΐπι, βϑαγίηρ, [ ἀπι τῆς Οοά 
οὔ Αδγδῆδηχ, δῃά (ἢε (σοά οἵ ἴ538Δς-, 
δηὰ τῆε (ὐοά οἵ [Δςοδ ἡ 

27 Ηε ἰ58 ποῖ ἴῃς Οοά οἔὗ {πε ἀελά,, 
δυῖ τἰἢς (ὐοά οἵ τδε |ἰνίηρ : γε {δετε- 
ἔογε ἀ0 ρυθδίΥ ΕἾΤ, 

ΓΔοϊΟΥΥ δηϑννεγ, (ΠΟΥ που ἀἰδπεασίοη ΗἩ 15 
ΒΡΡοσίουβ δηά στεήονε ἴπε ΟἿΪΥ οὐδίδεϊθ ἴοὸ 
Δ ΟρΘη αἰίδοκ, ἴη οὺσγ 1 οτγὰ β ΔΠσνΤΟΣ ἵν ὸ 
αἰδίηςς ροϊηῖβ 4]1 ἴῸΓ βρεςῖαὶ ποῖϊοο :---(1.) 
ΤὨΟ νυ ϑάοπι ἢ ΟΝ, ἀἰβάδίηηρ ἴο ποῖος 
ἴῃς οδριίους αιιεβιίοη, Ηδ τηρεῖβ ἴἢ6 δἴίδοκ 
ουὔῖΐ οὗ τῆς Ῥοηϊαίοεο (566 ποῖο οἡ Μαῖίϊ. 
χχῖϊ, 11), δηὰ ὈΥ̓͂ Δη ἐχροδίτοη τυ ϊοΐ οἴτυςκΚ 
[σαὶ δἴ οποο ὈΥ [5 πους ΕΥ̓͂ δηὰ 115 ὉΠδΔηϑυγε- 
ΔΌΪς ἔογος. 6 ἃ: ποῖ ἴο 5:|Ρροβο [δαῖ ἴῃς 
ἐχροβιζίοη, [δου ἢονν ἴο ἴΠεπι, ννὰ8 [οσγορά 
οὗ ἱηνεηϊοά ἴον [ες οοζαδίοη. [ἰ ργοϑθηῖβ, ἴῃ 
ἃ οἰοαγ, 5ἰιοτζί, ργοζηδηΐ βρηΐρηοα πὸ ἴπηεῖ- 
τυοδὲ ἢ ἱῃνοϊνοὰ 10 τπ6 ροστηδηθηϊ σοὶδ- 
ἰἰοηϑ δεΐνοοη Οοὐἀ δηὰ Η:5 βαδιηΐβ ; ἴΠεγ 4]} 
ἰΐνα ἴο Ηἰΐτη πὰ ἱπ Ηἰη. Τῆδ ἀγχυτηθηῖ, 
80 ἔδτ 85 [06 Ἄοοπεϊπυδηςς οὗ ἰπἶδ, ἃρ- 
Ρ165 »πωδαδ ἐς »παηα ἴο Δ}} Η 15 γαῖ οηδὶ δηά 

Ὡ510]. ογοδίιιγοβ. ὅεε Κείπι, ᾿ἰ}. 146. 
{ ΤὨΣ νἱονν ἢ]οἷἣ Οὐ 1 οτὰ εἶνεβ οὗ {πε 

ἴαχε Ἑςοπαάϊοη οὗ ἴδ τίϑρη θοάγ. [{ ν"}}]} 
6 ἃ 8ρίγτυλδὶ θοαγ αἰ ετίηρ, 848 ουςἢ, 'ῃ 65- 
86 ΠῈ 1] 40.41{165 το (πα ηδίιγαὶ Ὀοάγ. Ηδ 
τυ. ἴ2γ8 ἄονγῃ [με ῥσγηςίρὶε νυν !οἢ νγὰ8 δῆτεγ- 
ντβ ἀενεϊοροά δοὰ δρριοὰ ὉΥ ὅ8ι. Ῥδιὶ], 
τ οΥ. χυ. Ουζγ ἤοδἢ}ν πδίυσε οδπηοῖ ἱηδογιὶ 
τς Κίηγάοηι οὗ Οοὐ υὴ}}] τ Ὀε ἰταηδίοτπηοα 

[5γδο], ἀρ. δοδοεϊϊξεη, αυοϊοα ΌὉΥ Κείπι, νγ80 
Ί 
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ἐ Μαῖι. 22. 
35. 

51. ΜΑΚΚ. ΧΙ. 

28 Α΄ 'Δηά οης οὗ τῆς 8.065 σΔπΠ16, 
ΔηΔ δανίηρ πεαγά τῃεπὶ τγελβοηίηρ' 
τορεῖδετ, δηά ρογοεϊνίηρ [παῖ ἢς 
ἢαά ηϑυνεγεὰ (θη ννο]], δϑίκεά ἢΐπι, 
δὴ οἷο 8 τῆς ἢγβε σοπιπιληάπιεηΐ οὗ 

29 Απά Ϊεϑιι8 δληϑνγεγεά ἢϊπι, Τ Ὥς 
ἢτθὲ οὗ 4}}] τἢς σοπηηιδληάιηθηῖβ ἐ5, 
Ηδελι, Ο ἴβγδεὶ; τῆς [,ογά οὖν οὐ 
18 οπε [ογά : 

20 Απά τδοὺ 5}41: ἰονε τῆς [,οτγά 
(ἣγ Οοά ν ἢ 411 τὰγ Πελτγί, ἀπά ντἢ 
411 (ΠΥ 80], ἀπά νυ τῇ 411 τῇγ ταϊπά, 
δὰ ψ1Γἢ 41} (ΠΥ βίγεηρτῃ : (ἢ15 ἐς τῆς 
ἢγϑὲ σοπηηδηάπχεηϊζ. 

21 Απά τἢε βεςοπά ἐς [{κε,͵ παπιείν 

Β4γ5 [αὶ [ες ραϑβϑαρδ 18 νΕΎῪ ἰκὸ (Π15, Ὀυΐ οὗ 
ἰαῖο ἀδῖο, δηά ςοΓίδΙἸῪ τεϑεϊηρ ὑροη ἢ. Οὐ τῆς 
οἴδιον παπά, Τδηςδυπι, ἃ ΔΓ γοργεβοηίδίινε οὗ 
ΤΑΙ] [υἀδίϑτη, 5275, “ Οοἀ [28 ςοπηεςϊςα Η:5 
ὨΔΠΊ6 ΟἿΪΥ ΜῈ ἴῃς ἀεδὰ :} δηά πὲ Ὄχρ δίη8 
ΑΥΓΑΥ Ὁνμδί 6 Τοηβι θοῦ ἴμ6 ΟὨΪ δρραγοηῖ 
δχοορίίϊοῃ (θη. ΧΧΥΪ!. 13} ΌΥ 1{Π6 δϑϑυπιρίίοη 
(Πῃλί Οοά ἴδογὸ ϑρθᾶκβ οὗ [86 ἀυξὶ οὗ ἰβδδς 
-Ῥυϊνογοῖη 8δδοὶ γεβροχίϊ." Καοὶπὶ (γϑαῖβ 
10} Ἰυδὲ βοοσῃ (6 σμάᾶγρο οὗ ϑίγδιιββ, (ἢδὲ 
Οὖγ Γογὰ δἀορίοα ἈδΌὈΙηΙςΔ] ἀϊα]οςίς5, ἀπ 
ἢ δά ἀ5, “" ΝΥ Πδῖ 8 οδ]]εὰ ΒΔ η 5πὶ ἰ8 ἃ ρτο- 
ἔουιηά ϑεηΕἰπιοηΐ οὗ [Π6 εἴετηδὶ ἱτηροσί οὗ 5υς ἢ 
ἃ Ἰινίη Ὀοπὰ ψἱῖὰ τοδη; ἴδε υο ΑΒ Ὲ 
οὗ ΘΟ τ δ Δ} Υ, ΤΙ ΘΟΓΔΌΪΥ γαστρὶ ὑροὴ ὮΥ 
τηοάογ Ῥδηΐῃεῖ5π)." 866  Οαβοδίοπίο [68ὺ;, 
γοἹ]. 111. Ρ. 145. 

218-34. ΤῊΕ ΘΕΆΕΑΥ ΡΕΙΝΟΙΡΙῈ ΟΕ ΤῊΕ 
ΤΑᾺῊ ἘΒΕΟΟΟΝΙΒΕ. ΒΥ Α ὅ50ΕΙΒΕ. 

28. “454 πὲ 9,ΚΓ ἐδεὲ “εγὶδε:.}] Α 5 ρδῖ 
ἀϊβεγεηςε ἰπ ἀεί] Ὀεΐννεθ τπ6 ἢγϑί ἴνγο 
Ἐνδηρ 6] 1515 Ὠ88 Ὀδθη ϑἰθἀϊουϑὶῦ Ἔχαρρογαῖϊθα. 
δῖ. Μαίζηον 58γΥ8 πδὶ σε τῆς ῬΠΔΓΙΘΘΟΒ 
Βοαγὰ [πδῖ Ηε δὰ ἰϊεποθάὰ τπ6 δαάδάυςεοβ 
(ΠΟΥ ολπιὸ ἰοχείπεγ, δηὰ παῖ οπο οὔ {Πδη], 
ἃ 8010 6 ΟΥ ἰΔτΥοΓ, αϑκοά Ηἰπὶ ἃ φιυσβίίοη, 
τορι] ΟΥ Ῥγονίης Ηἰ. ὙΠοῖγ [δοϊϊηρϑ, 
δοΤοογάϊης ἴο [ῃδὶ δεσουπί, νγεῦε ῬγοῦΌΔΟΙΥ 
τηϊχϑὰ ; {Π6Ὺ παρ τεϊοῖςς ἰῃ {πε ἀἰδοοπιβίυγα 
οὗ τμεῖγ σοῃβίαπξ ορροπεηΐβ, Ὀυϊ ψοιυ]ά [εβί 
ον 1, ογαδβ οὐνῃ ἀοςῖτπε ὈΥ ἃ οστυς 4] 41|65- 
ἴοη. ΤῊ 5 βοσίδθ, 885 88. Μαγκ [6118 υ8, δδά 
μεαγὰ {86 ρῥγονίοιιβ ἀϊβουββίοη, 4η, 8ἃ5 να 
ΤΆΔΥ ΤΓΟΑΒΟΏΔΟΪΥ ΞΌΡΡοΘΘ, νγὰ5 οἡ (δῖ δοσοιυηῖ 
δοςερίοα ὈΥ ἴπ6 ΡΠ ΑΓ5668 85 {ΠΟΙ πίλ- 
ἔνθ. Ηε τεςορηϊδοα ἴδε δοδυΐγ ἀπ ἔοτοε οὗ 
[86 ΔΏΞΕΙ βίνοη ἴο ἴπ6 ϑδάδυσοθοβ, δηὰ νγὰβ 
Ἰηϑιίγιιοίε ἴο 8ϑῖς ἃ πεῖν δηὰ ϑθδγοῃίηρ 41169- 
Κίοη οὐ 4 Ροίϊηϊ βρεςΐδ!]} Υ ἰηϊογεσεηρ ἴο 4} 
ἴγις Ηδῦτεννβ. 

[ν. 28-- 34. 

(15, Του κατ ἶονε ΤΥ πεῖρβθοὺγ 
48 1 γβ8εϊ, ὙΠ εγε 15 ποης οἴδπεῦ οοπι- 
μρ ὐ ῥλεν στελῖεγ [ἤδη {Π686. 

22 Απά τῃς βογῖθε 8414 ὑπο ΠΙΠ|, 
ΜΕ], Μδβέογ, του μαβὲ 5βαϊά τὴς ἔτ : 
ἔογ ἴδε 18 οὔς (ὐοά; δηά τῆεῖς [8 
Ὠοπα οἴποῦ δυῖ δε: 

2 Απά ἴο Ϊονε δίπι ψἢ 411 τῆς 
πιελγῖ, δηά νὰ τἢ 411 τἢς υπάεχβιληάϊηρ, 
δηὰ ἢ 4}1 τῆς 8οὺ], δηὰ στ 
τἢς 5ἰγεηρίῃ, ἀπά το ἰονε ἀέ: πεῖρῃ- 
ὈΟΙΓ 458 ὨΙΠΊ56](, ἰ5 ποσὰ τἢδη 41} τυ μοὶς 
δυγηῖ οεγίηρβ δηὰ βδογι ῆςββ. 

234 Απά ψῆεῃ |εϑ08 8407 τί ἢς 
Δηϑυγεγεά ἀ!βογεεῖγ, ἢς 8414 υπΐο Πΐπι, 
Του ἃ ποῖ ἔγ ἔοπὶ ἴῃ Κίηράοπι 

49. οὶ αἰ 1δὲ εογρηπαπάγιοπ..) ὙΠΕβῈ 
τὑογὰβ ἀγα οπιοἀ ἴῃ δῖε οὐϊξίοῃϑ : [ΠΟΥ ἃγὸ 
ποῖ ῃρεάδά ἴο Ἑσοπιρίεῖο (ἢ 56Ώ96. 

Οη [86 ἀν ΈΓ, 9866 ποῖε8 οὔ 8ῖ, Μαίδηον. 
ΤὨΣ ἀδΕΠῪ τποσηΐηρ ΡγάΥοῦ οὗ ἴΠ6 [ετνϑ Ὀεςχίη8 
νὰ δῦ, Υἱ. 4-9, ἀπά 5 δ] εὰ “(ἢ 58οπᾶ," 
4.4. “ἬἩδραγ;᾿" 566 ϑογναῦ, “Ἴταιςέ ἀ65 Βοσὰ- 
σμοῖ;, Ρ. 177. [ἴ νψὰβ τερθαϊοὰ [γος ἀ 41} ; 
1 νγὰβ ἴδε 1491 νγογτὰ οὗ Ἀ. Ακῖθα, ἴῃς τοργο- 
βοηϊδῦνο οὗ εἰγιοϊοϑὲ ΡΒδυγβαίθπὶ ἰη [πὸ ἰδοῦ 
ρατὶ οὗ ἴδε ἤἢγϑί σδηζυτγγ. 

82. οὶ, Μαςέεν, ἐδοι δασέ «αἱά ἐδὲ ἐγμ δ. 
ΤἼ5 τεοορηοη ΟΥ̓ (6 5ογίθες ροεβ ὃ6- 
γοηά ΔΥ δάπλϊβϑίοη ψῖοΒ δὰ μἰΠοτίο θδθῃ 
ΒΟΓΙΟΌΒΙΥ πιδάς ΟΥ̓ οὖν 1 ογἶβ ορροῃεηίβ. 
ντυης ἤοπι ἴΠς Ξοτίδε ὉΥ ἃ βυάάδη δηὰ ἴη- 
ΟΟΓῈ οοηγνίςοη (866 τὑεῦβε 34), [ἃ ρᾶνε δὴ 
αἰτοσίδίίοη οὗ στεδί ἰθρα] ννεῖρῃῖ ἴο ἴδε βουηά- 
Ὧ685 οὗ ΟΌΓ ϑανίουτ᾽β εἴδιοδὶ ἀοςίτγιηθ, νος ἢ 
νγ85 ποῖ ΤΔ]]6 ἃ ἱπῖο φιεβέοῃ οὐ ἴδε {{14] δ6- 
ἔοτο δίαρῃδβ. ΤῸ ψοσζὰ “ νε]]} "15 ΠΡ 
τείοιτίης ἴο ἴμε ἱπιργεββϑίοῃ Ῥγευ ΒΥ ἀδ- 
5. θδα 1 γϑῦβα 28. 

38. γσιογε ἐῤαν αἱ! «υδοῖε δωγπὶ οὔεγίαε, (5᾽1.} 
Ῥτοτὰ [ἢ 5 11 ΤΑΥ͂, ρεσθδρβ, δεὶ [δὲ ἴδ 6 
αυσϑίίοη νγᾶ8 ἱπίεηάθα ἴο εἰϊοὶϊξ δοῖὴς βἴδίθ- 
ταθηΐ τουοσμίηνς ἰδ τεϊδᾶνε ἱπιροσίδηοε οὗ 
[τς ςογοιηοηΐδὶ δηὰ {μὲ τηοσγαὶ ἰδν. Ἐθι58 
8ᾶ58 δῃ οὐβεγυδίίοη Ὀροῦ Οὖσχ [οὐ δ Δηϑνοῦ, 
ὙΠ οἢ 5 ΔρΡ ΙςδὉ]6 ἴο δαὶ οὗἩἨἁ 16 5.τῖθο :-- 
“ὁ 88 ἀξοεϊλγαίίοη 6ϑὶ ἀἾ δυϊδπῖ ρ]1 γετηδγα 20 ]6 
οἱ 5ἰψηϊβοδίϊνε 4υς6 1᾿ἐβργῖῖ ἀιϊ ῥά δἴσππιχο ἰγδαϊ- 
Κἰοηπεὶ, Ἰέραὶ εἰ βοοϊαϑέίαυς 86 ρίδζαῖξ. ἃ υη 
Ροϊηΐ ἀκ νιὸς ἰουΐ ἀϊδέτεης. [«ἃ οἡ π᾽δατηεξίλϊῖ 
Ροὶπὶ ςετῖς ἀϊδίηςτοη ἀε σοτητμηλπάοσσιθηϊβ 
Ρίυβ σταηάβ, ρὶυ8 ὄἊχςςἊϊ]εηΐβ, ρ].5 ξοῃμάδπηθη- 
ἴδυχ αὺς δ᾽ Δυΐγα8, οὐ δίεη, ὶ "θη 85 ὑῬγέοζου- 
Ραϊξ ἀμ ῥᾶγεὶ {παρὸ ἀδῃ5 ἰὰ ργάίίψυς, οὐ 
8 Δι Δοἢαἱξ ἀθ ρῥγέξέγοπος ἃ ἀθ68 ργεβοσιρίοπβ 
τουῖ οχιέσιθι το οἱ στῇΐιι6}1 65 (10Κ6 χὶ. 42; 
Μαῖί. χχῖϊν. 23). 866 " Ηἰβίοῖγε ἐνδηγσέϊαις, 
Ρ. 576. 
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οὕ ὥΦοά. Απά πο πιδη δῖτογ [ἢδῖ ἀιιγοῖ 
451 ὮΪπὶ 4,7 φμδε 05. 

“Μδΐι. 22. ᾽ 4 “Απά 7|6ϑ815 δηϑυγεγεά δηὰ 
841], γν ἢ] ἢς τδυρμε ἰπ τῆς τεηῖρία, 
Ηον 84Υ ἴδε βογίρθεβ τὶ ΟΝ γϑὲ 18 
τῆς 8οη οὗ ᾿λαν! ὃ 

46 ον αν! ἃ ̓ἰπιβοὶ βαἱά ὈΥῪ τῆς 
Ηοῖὶγ ΟΠοβι, Τῆς ΓΚ 86] ἴο πὶ 
Ι,ογά, δ᾽. τῆοι οὔ ΤΥ τίρμς ἤδη 
ΠΟ 1 ππακο της επεηχίεβ ΤΩΥ ἰοοῖ- 
ϑῖοοϊ. 

27 λανὶὰ τπεγείογε ΒΙπηβ6Ἰ  ο] εἰ ἢ 
πὶ [οτά δὰ ψῃδηςα ἰ8 Βα 1.2 ἢ 5 
βοὴ ὃ Απάτἢε σοπιπιοη ρεορὶε Βεαγὰ 
δ᾽ πὶ ρἸΔαΪγ. 

84. Τδοι αγὶ ποῖ ζν ον δέ ἀἰηράονι 9 
Οοά Ουτγ [ογὰ τ} ΤΟΥΠΊΔΙΥ ταςορη 568 
(ὃς κοοά (ἢ οὗ [5 αυσπίίοηον, ἴπε ΟὨΪΥ 
οὔο ψῆο δὰ ἰΠοτῖο ἀρργοδοποὰ Η πη στ 
δ8ῃ δοῃεοϑὶ ἀδβϑῖγε ἴο κπον (Π6 (συ, [{ νγᾶβ 
τῆς ἰαϑὶ δηὰ ρτεδίοβι {ΓΠυτρἢ οὐ Η 15 45841}- 
δηῖ5β. Ηδο δὰ ρυϊ 411 οἴδιοῦβ ἴο βῆδιηδ : (ἢ 5 
οὔθ Ης ςοηνϊηςεα δηὰ Ὀγουρῶξ ἴο [6 γΕΥΥ͂ 
θογάογ οὗ ἴπε κΚιηράομ οὗ Οοά, 

35-37. ΤῊΕ ΟΥΈΒΤΙΟΝ ΑΒ ΤῸ ΤῊΞ 50Ν 
ΟΕ ΑΨ). 

35. “41πῶά ὕει ἀπμαυεγεά.. . ἐοηρί..} 581. 
Μεαῖδπον δά 5, “ νν ἢ]]6 (Π6 ῬὨΑσίβοοθ Ἰνοσο 
ξαϊμοσγεὰ τορχεῖμορ. Αἴεσ [Π6 ὑγεοδάϊης {15- 
σουγϑα οὖν ἱοτὰ ςοηίππδὰ Η!5 Ρυ δ] ς ἴδδο ἢ" 
ἰηρ, ἴδε Ῥηαγίθθος 511} ναῖον Ηΐ. Ηδ 
αηπευεγεά τλοῖγ του, ὙῃῈ ροϊηΐ ψ ῃ]ο ἢ 
ΠΟΥ οςουρίεὰ τΠοῖγ πιη8---ἰῃ6 συ ΒΟ 88 
ἴο πιογὰ] τοδοίης δεΐηρ 56 {{|6ἀ---τγουϊὰ π8- 
ΓΑΙ Ὀὲ δῖ Μεγ Ηἰἴδβ υἱοῦνβ τουςοδίηρ 
()6 Ῥεύβοὴ οὗ Ομ τῖξί. Ης 4518, ΝΣ ἅγὸ 
γοῦ υἱοσϑὶ ὙὍὙΠ6 5.710 65 5Δὺ Ηδ ἷἰ8 ἴπ6 ϑ0ὴ 
οὗ ᾿ϑαν ἃ: τιῖαῖ ἄοεβ ἰδ πιοραη ἡ  ο68 ἴΐ 
ΤΏΘΔΏ ΒΙΠΊΡΙΥ 4 ἀοϑοοηδηΐϊ, ἃ διιοςθβϑοσ, ποῖ 
ἀϊδεγης ᾿τοπὶ Ηἰἶπὶ ἴῃ πδίυγσοὶ Ηον ἋΠθἢ 
ἀὺ γοὺι Ἔχρίδιῃ ἢ οὐνὴ βγη ἢ [{ ΟἸΘΑΣΙΥ 
οουἹά ποῖ δὲ εχρίδιηςα ἔγοσῃ {πεὶγ ροϊπί οὗ 
γεν. ὅεςὲ ποῖίεβ οὐ Μαῖζ, χχῖϊ, ἐς, δηά ςἶ. 
Βαγπδῦὺ. ΕΡ. χὶϊ. ὃ 1ο. 

ΤΠΒΟοΒβΕ πιοάογῃ σοτηγηθηίδίοσα ννῦο νν}}} ηοί 
δεςορῖ ἴῃς ἰοδοπίηρ οὗ δεγρίυγε δὰ δα 0 Δ }}γ 
ἂἃἴ ἃ ἰοββι Ἀσδυβ8 Πο]45 ἴδδί οὖν 1 οτὰ τλϑδηῖ 
Ης ννᾶβ ποῖ 1 αν 5 ϑυσοσϑϑοῦ ἰἱῃ ΔΩΥ (ΤῸ 
Β6η56. Ἐδηδη ἰδῖκεβ 1 45 ἃ σορυσϊδίίοη οὗ 
4}1 οἰαίπιβ ἴο δὲ 1η6 ϑοὴ οὗ αν. Το 
τ ΘΔ ΠΗ 5 ΟἸθαγ ἴο 411} ψ8ο τϑοοῖνο 8.. Ρδι}}}}5 
ϑἰδίειηεηῖ, Ἀοπλ. ἱ. 3, 4,) Ποποοσγηίηρ “ Η 5 
ϑοῦ [ε808 (τσ οὐ [οτγὰ, ψΒΙΟὮ τνλ8 πηδᾶς 
οὗ [ἢς 5εεὰ οὗ αν! δοςογαΐηρς ἴο ἴῃς βοῇ, 
δηὰ ἀδοϊαγεὰ (ποῖ "μαάεὺ) ἴο θ6 ἴ86 ϑοη οὗ 
Οοὐ, ν ἢ Ῥόνοσ, δοσοσάϊης ἴο (ηδ8 5ρίγὶϊ οὗ 
ΒΟ] η655, ΟΥ̓ [6 ΓΟΘΌΓτοςοἢ ἔτοηὶ [6 ἀολα.᾽ 

87. “254 ἐδὲ εονπορ ῥεοῤἰφ. 1,ὈΜΠΟΓΑΪΥ, 

48 ἢ Απά ἢε κεαἰά υπίο {ἤδη ἴῃ 
ἢϊ58 ἀοςίπης, ὁ Βενγγε οὗ τῆς. 83.068, " Μαῖι. 3. 
ψ ΒΊΟΝ ἰονα ἴο ρὸ ἱπ ἰοηρ; οἰοτΒίηρ, δηὰ ὃ 
ἐσυε 384]υϊδιοπβ ἴῃ τῆς τηδγκεῖρίδοεβ, 

249 Απὰᾶ τῆς οἢϊεξ 56δῖβ ἴῃ τῆς 5γπ4- 
δυ68, ἀηὰ τς ὑρρεΓπιοβῖ Γοοπβ δῖ 
485: 
40 “ὙΝΏὨΙςἢ ἀενοιιγ τυϊάοννβ᾽ Που6ϑ, “ Μαῖῖ. 53 

Δῃηἀ (οσ ἃ ργεΐεηςε πηᾶῖζε ἰοπρ᾽ ῥγΑυε Β : ἐπ 
ἘΠ ε86 3841} τεοεῖνε ργοαῖεγ ἀδπηηδίίοη. 

41 4 “Απά 7εβ8ι5 811 ονεσ δρδίῃϑῖ 4 1μικο τὲ, 
τῆς ττεᾶϑιγγ, ἂηά δεμεϊ ἃ ον ἴδε δ 
Ρεορὶε οαϑὲ ᾿ΠΙΟΠΟΥ͂ ἰηῖο [Βα {ΓΘΑΒΌΓΥ : γον 
ἈΠ ΙΠΔΠΥ τΠδῖ ὑνεῖε γοἢ οδϑὲ ἰῃ δισκε: 
ταυςῆ. 8ες Μαιξ, 

ΣΟ. 9. 

“ἐ δηδ ἴπο στοδῖ τὰ τυ 6,᾿ 2. 6. ([ἢ6 ρ͵οαᾶξ 
τῊ455 οὗ [6 προ ποῖ, 85 οὐγ νεγϑίοη πλὶρ ὃς 
ἱπιρὶγ, 186 ἰονοῦ ογάσσβ, θυΐ 411 [6 Ὀγ- 
ΒΔ 6 γ5, ν ο ἀϊά ποῖ ββάγε {Π6 ρσγεϊυάϊςοθα οὗ 
Ηΐβ ορροῃεηίβ. [{ 15 εὐἱάεηϊ [πδὶ {πεν αἱά 
ποῖ δε μμηνναν [86 ᾳυσπίίοη 85 ἃ τεριιάϊδίϊοη 
οὗ ἀεϑοεπί ἔγοτῃ αν! ά, θυϊ 85 Ἔχροβίηρ ἴ8Ὲ 

᾿ ΈΠΉΝΟΙΣ οὗ [με 58ογῖδεβ, δηὰ ἱπαϊοδίηρ ἃ 
ΒΙΡΠΕΣ 8Ὲη56 ἴῃ Μ΄ ἐββίδηϊς ργορβθοῖθβ ἴμδῃ 

ΔΩΥ ΤΓεΕσορηϊδοά ὈΥ ΤΒοηι. 

418-40. ὈΕΝΌΝΟΙΑΤΙΟΝ ΟΣ ΤῊΕΞ ΘΟΒΙΒΕΒ. 

38. ἐπ δίς ἀοείγίπμε.ἢ ἘΠ͵ΊΊΟΡ ἴῃ (6 ἀϊ5- 
οουγβο, ἰηΠ νοῦ, τ ουϊ τοΐογοησο ἴο ἴδ6 
[οδοορ οΥ̓ οἴδετβ, Ης υηίοϊάοὰ Ηἰἶ8 ονῃ 
ἀοςσίηα ; ΟΥ̓, ἴΐ ΤΊΔῪ Ὅδ, ΠΊΟΓΕ 5ἰΠΊΡΙΥ, ἴῃ Η! 5 
ῬΟΝΙὶς ἐεδοβίηρ. Ἴςε ΓΟΡΌΙΓΕ 15 ΠΟΥ ΟΠ" 
Ρὶεῖθ. ΤῈ τηοϑὲ Ὀπδραγίηρ ἀδηυηοϊ Δ] ΟΠ 8 
δραϊησι 3156, ὨΠγροςτςδ] ἴοδοθοῖβ σεσογάθα 
ἴῃ τῆς ΒΊΒΙε γε είνεη ΑἸΠγ Ὁγ 81. Μαίδεν ; 
ἴτοπὶ ἴΠ686 51, Μαγκ ἢδ8 ἃ ἔδνν Ξαϊϊεπί ροϊηϊβ. 
Ης 51|9η41156ὁ5. 186 τηοϑδὲ ἰπῃοηΐ οἤδγδο- 
[ογϑτς5 οὗ ἴῃ6 5ογιῦεβ δοϊοηρίης ἴο ἴδ6 
ῬΠΑΥβαῖς -Οὐβίεηἰδϊίοη, ἀιτόζᾶηςθ, Γᾶ- 
ΡΟ γ, δηὰ, 45 ἴδε οἰϊπιαχ οὔ 4]1, τοὶ ρίουβ 
ἈΥΡΟΟΤΙΞΥ. ὍΤΠο ηυεσϑίίοη ψποῖβοῦ 8.1. Μαγκ 
οὐ πάγος τῆς Αροϑίοϊ!οδὶ ἰγδάϊτίοη, οσ 851. Μαῖ- 
ἴδενν, 85 ΟἹ ϑοόῖθ Οἴει οὐςοδϑβίοηβ, Ὀγίηρς 
τορεῖπου ψογάβ οὗ 5:8 Ὶ ̓τηρογί βροκθη δὲ 
αἰ ἥετγεηΐϊ {ἰπιε8, ργοϑεηϊβ οοηβίἀογαῦϊς ἐ1Π- 
οὐ ; θυζ ᾿ξ πᾶν Β6 ΠΟΓΔΙΙΪΥ ἰηΐογγεὰ (δαῖ 
δῖ. Μαγκ οουϊὰ ηοΐ πᾶνα πδὰ δος ἢγϑί χοβροὶ 
μθεΐογε Βῖπι, σοηβίἀεγίης {πε ρτεδὲ ἱπιρογίδπος 
οὗ 186 ροϊηϊ8 νοὶ ἢς Ομ 8, ἘΒΡε ΙΔ} (ἢς 
δοϊδιηη οἷοϑα. 

40. ἐκα»παίοη. ἈΔΠΟΓ δου ἄϑια πδεΐοι : 
1} Ὀ6 υάξοά δηά ρυηιϑῃδα τόσα ΒΕΥΈΓΕΪΥ : 
866 ποῖο ου ΧΥ͂Ι. 16. 

41-44Φ. ΤῪῊΕΞ ΊΙΡΟΥ ΒΒ ΜΙΤΕΒ. 

ΤῊΙ5 Ἔχαυ βτοἰγ Ὀοδθ ΓΟ παγγδῖίνε ἰ8 Ρτε- 
βϑεγσνοὰ ὉΥ 8.. Μαῖξκ δηὰ 81. υκε. [1 οἴδπάϑ8 

ΤΆΔ 
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42 Απά {δεῖο ολπις ἃ σεγίδί ἢ ΡΟΟΥ 
ΕΣ ἴ ἐπ τνϊάονν, Δηὰ 5ῃ6 ἴῆγενν ἴῃ ἴννο ᾿πλ1ῖ68. 
φευθῃ 

νος ἢ πιλῖτε ἃ ἐλγτηρ. 
432 Απὰ ἢς Ποῖ μπίο δέπι ἢὶ8 

ἀἰβοιρίεβ, ἀπά 841) ὑπο {ΠπεπΠ|,. 
ἌΈΕΠΙΥ 1 84Υ υπίο γου, Ταῖς {ἢ 8 
ροοῦ τυϊάουν μα οδϑὲ πιοῖς ἰη, τῃ ἢ 
411 {ἘΠῈῚ ΒΟ μάνα οαϑὲ ἰηῖο τῆς 
ἘΓΕΔΘΌΓΥ : 

44 ἔσογ ἃ1]1 ἐδεγ ἀϊά ςλ8ὲ ἱπ οὗ τῆεῖνγ 
δϑυπάληςς ; δυῖ 8ῃς οὗ Ποῖ ννδηΐῖ αἀ 
ολϑῖ ἴῃ δἱ] τῃλι Ξε ἢδά, ούεη 4}} Πετ 
Πνίηρ. 

51. ΜΑΞΚΚ. ΧΙ]. ΧΙΠΙ. ἵν. 42--Ἰ. 

ΓΟΗΑΡΤῈΚ ΧΗ]. 

τ: Ολγίσί “ογεεἰζοίλ ἐλέ σεείγμοίονε ο7 ἐᾷέ ἐνεῤβίξ: 
9 ἐἀε ῥεγεεοιδίοης 707 ἐΔδ ροφβεί : τὸ ἐλαξ ἐδέ 
Ζοερεὶ νερεί δε ῥγεαςλεοά ἐο αὐ παέορες: 14 1λαΐ 
ὅγεαΐ εαἰανεῖε: «λα λα ἴο δε ὅπ: 
24 αμα ἐδέ »ιαμμεν Οὗ ἀξς οογεΐρρ' ἐο ἡμαΐρ. 
ῬΦῊ: 32 1λὸ ἀμ ἠρεύῤῥ Αἰ ἔροισ ἴο 
πονέ, ἐὐέν» ρᾶρε ἐς 19 τοαίεὰλ αμά ἤγαγ, ἐλαΐ 
τὸς δέ ποί οεμαά μηῤγουτάεα, τουλόνη ἀξ εονμδα 
ο κατὰ οκπό βαγποίαγν ὁγ ἀεαίά. 

ΛΔ ΝῺ “25 ἢε ψεηΐ υτἮὲ οὗ τἢδ “Μαι τς 
τε ρ]ς, οης οὗ ἢ 8 ἀ᾿5ς 068 8! τἢ ἡ" 

ιπηῖο πὶ, Μαβίοσ, 8εὲ6 τγμαῖ ΠΆΠΠΟΥ 
οἵ 8ἴοῃεϑ δηά τυνμαῖ Ὀυ}} ΔἸ ρ5 ἀγε ἤεγε 

ουξ ἰῃ 5ιγἰκίην οοπίγαδ τι ἴῃς ρῥγοοθάϊης 
ἀδηυηοίεδίίοηϑ : δι ἴ86 τγδηϑβίοη ἔγοτι ταί 
ἴο ἴεπάθγηθβ88, ΘΠ ΌΔΙῪ οπαγαλοίοσγίϑιὶς οὗ ἴσγυθ 
ΠΟΙ πε55, ΠΕῪ πιᾶγκδ ἴῃ οἰοβε οὗ οὐγ ϑαυουγβ 
Ρυθὶὶς τοδοδιης. Η!5 ἰλϑὶ ννογάβ ἴῃ τε Τορὶς 
ἅτε "ψογάβ οὗ ζγᾶςα. 

41. “454 ὕετι “αἱ οὐέγ ἀφαϊποί δὲ ἐγεασα7.} 
Αἴ [86 ςοποϊυδίοη οὗ ἴΠ6 Ῥγεςθάϊηρ ἀἸϑοοῦ θα 
οὖσ [,ογὰ ἰοοῖς Η!5 β8εδῖ (ποῖ “ ννὰβ Ξἰ ἰὴ ἢ) 
ορροβὶϊς ἴῃ ἘΓΟΔΘΌΓΥ, νυ] ἢ νγὰ5 οὐ ἴῃς ΠΟΥΓΣ 
διάθ οὗ [ἢς ουὐἵογ οουτῖΐ, ἰπ ΠΟ Ηδ 5οπιθ- 
{{π|65 (λυ ρῖ. 866 Ϊοβη υἱῖϊ. 2ο. 

απά δερεϊ 4.1 ΟΥ “Ξδὺ πῶδϑ ονβοσνίηρ.᾽ 
ΤΒο ποσὰ ἱπλρ] 168 δἰ(οπιου ἴο ἴδ δεῖς οἵ [6 
Ρεορὶς, ο ννουἹά βεοῖὶ ἴο αν θθεη [ἤθη 
οΟἤεγίηρ εἱἣ5 νὰ τπογο (Πδη υ.50.] ὑτοΐῃ56- 
6585 ἩΒΔίονοσ τηϊρῆϊ πᾶνε Ὀδοη {ποῦ τὴ0- 
{ἰνεβ, θεῖ μευ {ΠΕΥ ψψεγε τουςβεᾶ ὈΥ Ηἰ8 
Ῥτγενίουβ αἀἰβοουγϑεβ ΟΥὁ έγε αἰϑρίδυίην {Π6ῚΓ 
᾿Ιθεγα γ. ὙὍε ἰδίζεγ πιοίΐνε τῆογε Ϊ 
Ρτγεάοχπιηλίο, Ἔβρθοδιν ἴῃ (ἢ οᾶϑε οἱ ἴδ σῖς 
ἀοῃοΙΒ, το 866πὶ ἴο ἢδνο ρίνεῃ {Ποὶγ 41Π|8 ο58- 
τοηἰδιϊουϑγ. ΟΙδϑθ ψεγα ρυῖΐῖ ἰηἴο ἀρεγίυγοβ, 
οδ᾽οὰ, ἔἴγοπι {πο ῖγ β5ιδρε, “ {τυπιρεῖ5,᾽ οὗ 
Ὑ{1ΓὮ, δοοοσάϊης ἴο ἴῃς Ταϊηυά (Μ|5Πηδ, 
ΕΘ ΚΑ]ΙΠ,, Υἱ. ὃ 5), ἴθ τα ννοσα (δἰσίθθη ἰη δα 
ψν4}} οὗ 186 ουΐεῦ σουγί, δοπῖα ἢ ϑφροςϊδὶ 
πο ΡΈΟὨΒ πηδγκίηρ ἴδε ἀσβιπδ οη οἷ οοτ- 
ἴηγ5, Ποῖος υο]υπίΆσΥ οὐ ἰοχαὶ; ἰβτουρῇ 
(οβε ἀρογίυγεβ ἴῃς ΠΊΟΠΟΥ ΟΥ̓ »᾽ 8 ραϑϑδὰ 
ἱπῖο {86 ϑϑνεσγαὶ ἀδθραγίμιθηϊβ οὗ ἴ{πῸ [ΥΟΔΘΌΣΥ. 

42. α οεὐγίαἰη βοῦν «υἱάοαυ.}) Τδὸ νογὰά 
τοηάογοὰ “ ροοσ" 5 ἃ ΨΕΓΥ͂ 5.ΤῸΠΣ ΟΠ6, ΠΕΑΓΪΥ 
δαυϊναϊεπὲ ἴο “Ὀεγχρατν." [ἴ ἱπιρ|1685 υἱΐογ 
ἀεδι τυτίοη. 

ἕαυο »}ε5.1 1,258 (Δ ἴσο τϊ65 τγὰ5 ἢοΐ 
Ρεττηϊεὰ Ὀγ ἴᾶνν, θαΐ (με οἤεγίηρ νγγᾶ8 γο]υη- 
ἴΔΓΥ. 8εςε ϑοδοείίρεη, "Η. Η.,᾽ 1. 25ο. 

438. τυῤίερ ῥαυε εα...} Ἀδίδοῦ, τΒῸ δζϑο 
οδείὶπα. ὅο ἴδε ὑδεοῖ Μ55. ΤῈ νογάς 
ΕΓ Βρόῖκοη ἈΠῸ (ἢς οἤεγηρϑ τεγε θείην 
ταδάςσ. 

44. 9 ἰῤεὶν αδινιάσαηεο.) 1, 1τοτα]γ, “ βυροτ- 
δυΐῖγ," ἰπ βῆάγρ δηϊμεϑὶ ἴο ἴῃ6 ““ψδηΐ,᾽" 
ἴδε ἀεοθκυκίου οὗ [πε υυνἱἱάονγ. 

αἰ! δὲν ᾿ϑυὶπρ. 1. ε. ΔΘ τ 68}8 οὗ 5ιιδεὶΞῖ- 
δῃςο; γεῖ [86 ψοσγὰ 866 Πη15 σῃοθθη ἐχ 
ἴο ἱπάϊςαϊς ἐπίγε ἀενοίίοη οὗ Βεγβοὶ, δον Ἰἴο, 
ἃ5 νν6}} 5 ᾿ϊνο ῃοοά, το Οοὐ β ϑογνίοθ. [τὸ- 
Ὠξὺβ (ν. 4) ὃ 2, Ρ. 614 οἀ, 5{.) γοχαγὰβ ("15 
8ἃ8 ἃ ἰἴνεὶγ ἤρυγο οὗ ἴῃς ἀϊβετεηςς Ὀεοίνγθθη 
46 [ενν8, ψγ8ο οετγεὰ 14] οὈἸδοηβ, ἀπά 
ΕΟ γιβιίδηβ πο, 845 βυςῖ, ἀδνοῖος σΠΘΟΓΪΥ 
Δηά ἵγεεὶν ἴο {ΠεΓ 1, ογα 5 ϑεινίος 1} [δῖ 
1Π6Υ ἰᾶνα δηά ἅγοϑ. 

ϑυολ ἰ5 ἴμε ἰΔοσῖ δὶ ςΐυγε οὗ οὐγ 1,ογὰ δ ὑγὸ- 
οεεδάϊηρβ ἴῃ Ηἰΐβ Εδίβοσ᾽ 5 Βοιϑβ6. 

ΟΗΑΡ. ΧΙΠ.--ΤῊΕΞ ΟΕΕΑῚΤ ῬΒΟΡΗΕΟΥ, 

ΤΙ Ἑδαρῖογ οοἰποῖ 68 850 ὩΘΑΡΙΥ τ 81, 
Μαῖϊ. χχὶν. 45 ἴο ργονς οὐολω οὗ οτψίη, δυῖ 
νι αἰ δδγοησοβ ἴῃ 5.γ}6 ἀοίδιὶ τ οὶ 
ἃτ6 Ὀεόί δοοοιηίεά ἴογ ΟΥ̓ ἴπΠῸ ἱπάεροηάεηος 
οὗ θοῖῃ Ενδηρο οί5β. ὙΠ Ροϊηϊβ σοϊηγηοη ἴο 
[Ὡεπὶ δᾶνο Ὀδεη ἐχβδυβιῖνοὶυ ἀεαὶς ἢ ἰη 
Γοδη Μδῃϑε] 8 ῃοῖεβϑ οἡ δῖ, Μαϊζϊεν. Ηδσσε 
αἰϊεηοη νν}}1 ὈῈὲ οὨΕΗ͂Υ σίνεοη ἴο ἀἰγογρθηοδβ. 

1-4.- ΤΗΒ ΟΥΕΒΤΙΟΝ ΟΕ! ΤῊΕ ΠΙΒΟΙΡΚΕΒ. 

1. 4’ δὲ αὐεπὶ οἱ οΥΓ ἐδὲ ἐεριρί.. ΟΥ̓ “28 
Ἧς πδὲ βοΐϊπρ οσῖβ ἔτοιη (6 Τοηρ]ο." 
Ουγ 1 ογὰ ῬγοῦΔΌΪ ἰεῖ [ἢς Τεηρῖα ΟΥ̓ ἴδς 
50-ΟΔ] 1. Οοϊάδφρη Οαῖο, οὐ ἴδε οαδῖ. ΤῊὴΘ 
νίενν [Πογ 15 Ῥθ οι ΑΥΙῪ 5. ΓἸ Κη. “ὍΘ ΨΑΥΥῪ 
σΟυΣβα οὗ {Π6 δδϑίεγῃ νν8]]} " (8ε6 " Οσάῃδηςδ 
ΘΌΓΥΟΥ ΟΥ̓ [εΓυ 5416 πὶ,᾽ Ρ. 16), δηά [86 πηδβεῖνο 
διγιςῖυτε οὗ {πε ραῖθ, ἅγε δρεοίδ!ν ποῦοε- 
αὐϊο. ὙὝΠ6 Οαῖΐς 18 δβϑοοϊδίοα τυἱτ δηςίθηϊ 
ἰορεπάσ ; [πε ἴννο ςοϊυμηηβ, τ6 ἔδεϊ ἴῃ ασουχῃ- 
ἔογοηςθ, ψΠΟΝ δυρροτί 115 τοοῦ ἄγὸ δεϊενοὰ 
Ὀγ ἴμε Μυπβϑβυϊπιδη ἴο Βᾶνα Ὀδεῆ ργεβεηϊοά ἴο 
ϑοϊοπιοη ὉΥ͂ ἴς. Ουεεη οὗ 5π6 θα. 

«ὐδαξ »ιαπμεῦ Γ᾽ “ἴοπες ἀπά «υδαὲΐ διίαηρ:.} 
ΤΆ ἱπηπλθηβ6 5ἰ26 οὗ (ἢς 5ίοῃοϑβ 'ἰῃ ἴδ οδβδίοσῃ 
νν8}}, μετα Ροϊηϊθὰ ἴο Ὁγ ἴδε ἀἰϊδεῖρίεβ, [28 
᾿ηργοβϑοὰ ΓΆΎ ΘΙ ]ΟΓ5 50 5. ΓΟΉΡΙΥ ἰπδὶ ἴἴ 825 
Ὀεσοπα ἃ οοιηθοῃ, Ὀυΐ δγτοηθοιβ, ορίηΐοῃ 
(πὶ “ΥΠΟΓΟΥΟΓ (ΠΟΥ ἅτ ἔουηά ἰῃ πηλδ808 
ΓΒΕΥ πιυδὲ ΠΟΟΘΒΒΑΓΥ ὃ6 ἴῃ μεῖς οτὶρὶπδὶ 



ν. 2-4. 

2 Απά 7δεϑιι8 ἀηϑυγεγηρ, 58]4 υηΐο 
πἴτι, δ6ςεβῖ τποιι τΠεϑε ρτεδῖ θυ] ἀπ ρ8 ἢ 
1ῃογε 53}4}} ποῖ δε ἰείζ οης ϑἴῖοης ὕροῃ 
Δποῖποῖ, ἴπδὲ 82] ποῖ ὃς τἤγούνη 
ἀονγῃ. 

2. Απά 858 δε 81ῖ ὑροη ἴῃς πιουηῖ οὗ 

Ροδβιτοη " (΄ Ογάπδηος ϑυγνεγ, Ρ. 24); Ὀυΐ 
Οδρίδίη ὟΝ ποῦ, ννο ςοπάιιεϊοά [Π6 βυγνυον, 
τουθβ [παῖ ἴῃς ῥγεϑεηΐ νν8}] 8 Ὀδε σὸ- 

βυῖε. “ ῬΥΟΌΔΟΪ οὐ [86 ἔουπάδοῃ οὗ πε 
οἷάδσ οὔθ, δηά ἴδ β8π|6 βίοῃς γε-υδοὰ :᾿" 80 
[δὲ [86 ργοβθηΐ σοῃάποη οὗ τς οδϑίογῃ νυ] ] 
δΩΔΌΪ68 0.8 31 οςς ἴο γ68}156 ἴδε σταηάδυγ οὗ 
(ἢς οἰά Ξεἰγυςΐυγο ἀηὰ {μ6 σοτηρ είεῃα885 οὗ [18 
οὐογίδγον.. “ΤΟ τηδίοσίδὶ υδεὰ ἴη πο] ἀοΥ 
Ρογίίοης οὗ {86 ννὰ]} 5 Ἵχίγειηοὶυ παγὰ δηά 
ϑοοΐ, ἀπε ΠΊΔΥ θὲ τε υγ τεσορηϊβεὰ ἴῃ ἴδ 
νν8}} ΌΥ͂ ἴῃ 5ΑΓΡΏς55 οὗἁ 118 Δηρ]65, Ὡς ἢ ἅΓῸ 
οἴξῃ 345 οἴεδὴ δηὰ Ρετέεςϊ 85 θη ΠΟΥ ΙΕ 
[Π6 τηλϑοηϑ᾽ μδηά 5." ϑ86ὲ 4150 {1ῃς ποῖϊςς Υ͂ 
51. ΗΘ Δπ|68, ἴῃ [Π 6 βάπιὸ ΨΌΣΚ, Ὁ. 14:-- 
“ΤΠ Ἰονγεῦ σΟΌΓΘ65 Οὗ [8 ΤΠ ΔΘΟΏΓΥ ἅ1Ὸ σΟπὶ- 

οὗ ᾿πτθηβ6 βίοῃσϑ, οὔδ οὗ ννῃϊςῇ 15 ὯὨΟ 
655 [δὴ 13 ἴδεϊ 8 ἰποῖ 8 ἰοῦ δηὰ 4 δεῖ 

; Δῃά (δεῖὰ ἰ5 ἃ ννἱᾶθ “τιλγρίηδὶ ἀγαῆ ̓  
δὲ ἴπομοβ ψνῖάθ ἴο ἴβεϑε βἴομεϑ, εἰ νίπρ [86 
ΤΑΔΘΟΏΓΥ ἃ ΨΕΓΥ ὑο]ὰ δηὰ δὲ ἔπε βᾶπηδ {1Π|6 ἃ 
ΨΕΓΥ ΡΘΟυ ΑΓ οδαγδςῖοσ." ΤΠ 8, ἃ5 85: Η. 
λπιεβ οὔβογνοβϑ, Ὀθᾶσβ ουΐἱ (ες ἀεϑοσιριίοη οὗ 
1 ϑερδυ8, ἰἢ ποῖ μἰβ δϑϑογίίοη πα “86 νν8]} 
τγὰϑβ οὗ [561 (ἢ6 πηοϑῖ ῥγοάϊρίουβ πνοτγῖ (Πδΐ 
ΥᾺ8 ΟΥΟΥ διολγά οὗ ΟΥ̓ τηδη." Ὠ τ. ΒΆΓΓΑΓ 
ἀγανβ ἴτοτὶ [οϑερθυ5 ἃ βἰσι Κίησ δοοοιιηῖ οὗ 
ἴδε π|Δ] 6517 δηὰ Ὀεδιγ οὗἉ [16 ψβοῖὶς Τ᾽ οπρία 
Θποϊοδυγεα. 

Ὡ. διε! ἐδουν ἢ Τῆς αιιοπίίοη οςοηοθηςγαῖοβ 
αἰτοηείοη Ὀοῖι ὕροῦ ννϑδί ἴῃς αἰ! 5οὶρ]6---Ρσο- 
ὈΔΌΪΥ 5{.ὄ πάγον, δεα Ὡοΐς οὔ ψεῦβα 1- βδὰ 
ΔΙΣοΔαΥ οὐϑεγνθά, δηὰ ὕροῦ [6 ρῥγοάϊςιοη 
ὙΠἰςο ἱπιτη δῖε! [οἱ ]ονν5. 

ἐδέγε “δα ποὲ δὲ [238 οπὸ “19π6.} Οτ, Ἰοδ 
ἮΤΟ: 866 δεῖον. ΤῊ ᾿Πεγαὶ 6] ποηΐϊ οὗ [ἢ 15 
ΤΟΡΒΘΟΥ͂ δ45 Ὀδοη γορεδίεα!Υ αιοϑιοποα ἐυθη 
οαγποβί ΟΠ ϑἐϊδηβ, νο Ὦδγνο Ὀδθη 8διἰ5ῆροα 

1} [Π6 ςεγίδίη ὑγοοίβ οὔὰ βέπεγαὶ ουουίησγον ; 
Ὀυῖ ἴδε ποῖϊίςε58 φιοϊεά αὔονς, δῃὰ οἴπεγβ ἰῃ 
186 84π|6 ννοτγίκ, ςοηϊδιηΐηρ 186 τοβυῖ5 οἵ οἴοϑο, 
δοϊοητῆς οχδηνϊηδίίοη, γον ἴμε οχαςῖ δηὰ 
οοπηρίοεῖθ ἔυ] Βἰπεπί. Οδρίδίπ ὙΝ 90 54Υ8, 
Ἰ. ς., “ὝΠΔΟΓΕ ἰ8 σεγίδίη]υ μοι ης ἢονν “ἴῃ 51} 
ἴῃ [ἢς Ἡδγάτῃ νν4]], ἐχοορί ροσβδρβ ἴδμο 5ο 
νεῖ σΟΓΏΟΥ δηά ἃ ρογίϊοη οὗ [86 ννδ]] Ὡη Δ οΓ 
16 ΜδἢΑΠΙΔ "ἢ ποΐ ΔηΥ ροτίίοη, ἰπογοίογο, οἡ 
τς ἢ ΟΌΓΣ 1, ογα β ἀϊ5οῖΡ}68 σγεσα [θη ραζίηξ. 

Ν.Β.---Αἴτεσγ [λ6 ννογάϑβ “ 5}}2}} ποῖ ὃς Ἰοῆ,᾽ 
4 διελῖ πυπδεῦ οὗ Μϑ55, :ποϊυάϊΐϊἨηρ ἴποδβοὸ 

Ἰγ ἰο]οννεά Βγ Τιβοβεηπάοσῇ δηὰ ὟΝ εἰ58, 
ἰῃϑετ Βοστο, Ὡς 5 σεραγάρα ΌΥ πόθο 
οτς5 48 δὴ ἱπίογροϊδιίοη πὶ 81, Μαιποεν, 
τ Βοτα {πὸ τοδάϊης 15 υπαιεδοηθα, [{ βθοτ8 

51. ΜΑΚΚ. ΧΙΠἧΠΙ]. 

ΟἸ᾿νεβ ονεσ δραίπϑι [ἴῃς ἰεπιρίε, Ῥεῖεγ 
ΔηΔὦ λιθεβ δαπά ἰοῆπ δηά Απάτγεν 
αϑἰκεαά ἢϊπὶ ργνδίεὶγ, 

4 “Τε]] υ8, νγἤδη 31|2}1 [ἢ 68ε (ΠΙὩρΒ . Μαιὶ 
δεὴ δά ψγῆδὲ σλαλὶ ἐδ τῃς βίρῃ ἤθη ἤΕὅ 
411 {μεϑς {ΠῚπρ8 5}.4}} δὲ Δ} Ά]1εἀ ἡ 

ἔδυ τόσ ργοῦδδῖε ταὶ 81, Ματκ τεϊαϊηθα τς 
ψοσγά ; 6 5βεἰάοπι Ομ ἃ στδρῃὶς ἀείδι!. [ἢ 
1Π19 οᾶ86 ἰϊ ἰβ οπα [δὶ δοςογαβ ΥὙἘΓῪ τολλγκ- 
ΔΟΪΥ στὰ τ ἔβεῖβ δϑοογίδιηθα ΟΥ̓ ϑαϊεπιῆς 
ἰραυΐγγ. 

ἐδαὶ «δα πο δὲ ἐδγοευπ 4οαυν.}ὺ Τδα 
δχργοβδίοῃ ἰῃ [86 Οτδεὶς ἰ8 τογα δοσυγάδῖε --- 
8.81} ποῖ Ὅο Ἰοοδοὰ, αἰπρίαςεα, 80 85 ποῖ ἴο 
τοιηδίῃ “ἴῃ δἰτω :Ὁ [Π6 ἐχδοῖ πργοβδίοῃ πιδὰθ 
ὍΡοη ἴδε τη οὗὨ [Π6 δηρίΠθοσ. 

8. ἐδε ἐε»:ρὶ.. 8:1. Μαγκ ἴἢ5 ἤὅχοβ δἰΐθη- 
τἰοη οἱ ἔϊΐε ςεηςΓΔ] ροϊηὶ οὗ οὐγ 1 ,ογὰ δβ ὑγὸ- 
ἀϊοϊίοη. Ηδ «ηὰ Η!Ξ5 ἀϊϑςοΐρ]ε5 ἰἸοοκοὰ ἀονγῃ 
ὉΡοῚ [πε σψδοὶς οχίοηϊ οὗ ἴμε Τεπιρῖς οηςἷο- 
ΒΌΓΟ ἤτοτὶ (6 πεῖς Ὡς δ σοτησηδηβ ὈΥ 
ἔατ ἴμε ἤηοδῖ υἱενν οὗ {Π6 οἰ1γ. 

Ῥείεγ, .) 8ῖ. Μαγκ αδἷοῃθ πδπὶθβ (δ 6 
ἔουγ αἰϑεῖρίεβ ψῆο δάάγεβϑεὰ ἴο οὺγῦ ἰμογὰ 
ἴδε υεοθοη ψΏΙΟΝ ρᾶνθ οσολϑίοη ἴο ἴδῃς 
ξτεδίοβσι οὗἉ 411] ργορῃοοίεβ. ΤῊς ψοσγὰ “ ρτ]- 
γδῖο!γ " πλίρ ἢ 86 6πὶ ἴο ἱπΊΡῪ [Ππδΐ ΤΟΥ 5ροΚο 
ἴο οὐὔγ 1 οτὰ ἀραὶ ἔγοτι {πὸ Ἴννεῖνε, δι 1 
δ ΤΟΤΕ ῬΓΟῦΔΟΪ ἴο θ6 υηάογβϊοοά ἴῃ ἃ δ γ 
8δεη8ε, Ἰηοϊυαϊηρ ἴπο8ὲ μοὶ Ης ὑϑιιΆ}}Υ ἴη- 
βεγυςοά “ ἴη ρυναῖς, οἷ ποῖε οἢ ςἢ. νἱ. 34. 
ΤὨο πιεηὔοη οὗ [δὲ ἔοι 5 γεχαγάδα (ὟΝ εἰἶ55) 
88 ΥΘΤΥ͂ ΡΓΟΌΔΟΙΥ ἃ ρεγβοηδὶ γε) ηἰβοθῆςε οὔ δῖ, 
Ῥεῖογ, Απάγεινν 15 ἢθγε, αδὰ ἤθγε δοῃβ, πατηδὰ 
τοχεοῖδοῦ ἢ (6 ΤΆΣΕΟ, ἔΤοσΩ τυ ῃϊοἢ 1{ δᾶ5 
Ὀδεη ἰηξοιτοὰ ἴπαῖ ΠΕ ΤΑΥ͂ πᾶν Ὀδοπ [ἢς 
“ρηθ οἵ Ηἰ8 ἐϊ5ς: 0165 (νεῖβα 1) ὙΠῸ μιδὰ 
ῬΓΟΥΟΙΒΙΥ͂ 5σροκοη. [{ 18 βοιησν δῖ τοιηλγκο 
Δ0ΓΪ]ς ἴδαῖ ιυδὲ ἀδουξ [818 {τς, ργΟΌΔὈΙΥ οἡ 
ἴδε ΔΛογηοοη οὗὨ ἴδε ϑᾶπις ἀδγ, 81. Αηάγενν 18 
τηοητοηδα ὮὉΥ 5(. [ὁδη (εἶ. ΧΙ. 22; 566 4]80 
Τοόβη ντἱ. 8, ἀπά ἱ. 40, 41) 48 ἰὴ βρεςίδὶ γεϊδίϊοη 
ἴο οὔ 1 ογά᾽β Ρεγβοῃ. 

4. εὐὐεη αἱΪ ἐδειε ἐῤδίπρε «ῥα δὲ ΠΚΗΙΚΟῚ 
ΤΙηκίολὰ οἵ ἴΠ686 τυνογάβ8, δῖ. Μαίίζηονν ἢ45 “ 
ΤῊΥ οομηηρ δηὰ οὗὨ [ἢς οηὰ οὗ ἴδε νοσ]ὰ :᾿" 
[δυ5 Ὀγεβεηζπρ ἴδε ἕυΐυΓα δνθηΐβ γοοιτοα ἴο 
Ὀπάογ ἔνο ἀἰϊπκιϊηςῖ δῖ, Μαγὶς δρ- 
Ρεᾶτβ ἴο τεργεϑεηΐ {Πεπὶ 85 οἴσβεὶυ σοηποςῖθά, 
1 ποῖ 1 δ]: ἃ ροϊηΐ οὗ στοαῖ ἱπηροτγί- 
ΔΏςΓΘ 88 ΔΠἰοςξηρ ἴΠπ6 1ηΓΟΓρΡγοιδοη οὗ 5οπὶς 
Ῥογίοηϑβ οὔ (δ ΡῬγορῆθογ. 

5-8. ῬΕΕΜΟΝΙΤΟΒΥ ϑΙΟΝΒ ΑΝῸ ὟΝ ΑἈΝΙΝΟ3. 

ΎΒΟΙΕς ἰθ ἢὼ αυσοίίοη ἀδουΐ [15 ροτίοηῃ. 
Ουἦ 1 οτὰ, ἴῃ {πὲ ἤγϑε ρίδοθ, ψίνεβ 8η ΔΏΞΨΟΥ 
Ὡς ἢ οὐντῷ ἴο ἴῃς σἴαῖε οὗ Η!5 ἀφο! ρ[65᾽ 
ἔδο ηρβ. ΤῊ ἀδηροῦ νν85 ἰοϑί, ἰη τποὶγ οαγησϑῖ 
Ἰοηφσίηρ ἔογ Η 5 οοπηίηρ, [ΠΕΥ 53ποιυ]ά θὲ πιἰϑ]οὰ 
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ς Απά [εἐβι5 δηβυνεγίηρ [Πεπὶ θερδῃ 
ἴο βᾶγ, Τάκε Πεεά ἰεβὲ ΔΠΥ σιαᾶπ ἀ6- 
ςεἶνε γου: 

6 Εογ πιλη 
ὨΔΤΏΘ, 5υίηρ, 
ἀεςεῖνα ΠΔΠΥ. 

7 Αμά ἩμεΝ γα 5}}4}} ἤθᾶγ οὗ νγᾶγϑβ 
Δηά τυπιουτβ οὐ ννᾶϊβῳ 6 γὰὲ ποῖ 
(του! εά : ἔογ “μελ ἐλίησε ταυβῖ πεθάς 
θε; δυῖ τῆς οπηὰ «αὐ ποῖ δὲ γεῖ. 

8 Εογ παίίοῃ 5}|8}} γίϑε ἀραηηϑὲ η2- 
ἄοῃ, διὰ Κίηράοπι δρδίηβε Κίπράοπι: 
δῃά {μετα 514}} θὲ δαγῖβαυᾶκεβ ἰῃ 
ἀϊνεῖβ ρίδοεβθ, δηά {μετὰ 54} δε - 
πλπῈ8 δηά τιοιῖεβ : τΠ686 γέ τῆς 

802} ςοπῖο ἰῃ ΠῚ 
δὰ Ολγιε; πὰ “μαἢ 

" Τιιε νοτὰ θΕρΡΊΠΗΙΠρΒ οὗ ᾿ϑΟῦγονν8. 
ἴη εἶμ 
ἑπηροσζίειδ 
ἑὰς 2αἱ 
φ΄α 
τυ Ν 
ἐγασαΐ. 

 ροσης! 5 : 
ἣ ἧς 81.411} Ὀ6 θεδῖεῃ : πὰ γε 58}2]} 

9 ὅΒιι τακε Βερά το γουζβεῖναεβ : 
ἴογ {ΠΕ 5118}} ἀεῖϊνεγ γοὺ ᾧρ ἴο 

ἈπΠὰ ἴῃ [ἢς ϑΥπΑρΌριΕ8 

Ὀγουρας δαίοτε τυϊοῖβ δηάὰ Κιηρβ 

ΌΥ ἱπηροϑίουβ, ΟΥὁἨΥ̓́ΠΠ Ὁ ἀοργοβϑεὰ ὉΥ ροἢ ἰοδὶ 
σοηνυ ϑίοῃ5 δηά ἀϊβίυτδης65 οὗ παΐυσε οσσυγ- 
τίη ἰῃ πε ἰηΐεγναὶ οἡ ναῖον 5866 ποῖθ8 οὔ 
ϑι. Μαείίζδεν. 

6. ον» "πμαηγ. Βοῖδδ: ἰη [Πῖ5 ἀπά ἴῃ [86 
Ὠσχί σεβα ἴῃς ψόογὰ ,ὸγ 18 οπἰε ὃγ {πὸ 
Ὀεδὶ Μ55. ΤΙ ὲβ 15 ἴῃ δοοογάδησο στ 81. 

΄ Μαγκ᾿ 5 βίγ]6. 80 ἴοο ἴῃ σ΄. 9. 
8. απά ἐγομδίες.) ὙἈοβ6 ννογάϑ, οτηϊίθα ἴῃ 

[Π6 οἰάεσκὶ Μ58, ἅσγὸ ῬγοῦδΥ ζεπυίΐηθ ; ἰἰ 18 
ἔν τόσα ᾿ΠΚοὶγ ἴδ ΠΕΥ βδμου]ὰ μάνα Ὀδοη 
ουὐοτϊοοκοά ΟΥ̓ 8ῃ ΘΑΥΪῪ σοργὶδὶ ἤδη {παῖ ΠΟΥ 
δῃουϊὰ μᾶνθ Ὀφοη ἰηΐ ἰοὰ, ποῖ Ὀεϊῃρ 6ὁΧ- 
ἰδηΐ ἴῃ 186 οἴδεοῦ οθρε 

9. ἐπ δε φγπαφορισ.} 101 ΓΑΙ “ Ἰηἴο (ἢ 6 
ὨΔΡΟΚ65,") ἃ Ῥγορηδηΐς Τοηϑίπιςτίοη: “γε 
] θὲ ἴδίκεη ἰηἴο ἴῃ βυπάροξιι 68 δηὰ Ὀεδΐθῃ 

τοῦτο. ΑἸ ογά, Οξ Αςῖϑ χχιὶ, 19. 

9-11. ΤΕΙΒΟΚΑΤΊΟΝΒ ΟΡ ΤῊ ΟΗΌΒΟΗ 
ΙΝ ΤΗΕ ΙΝΤΕΚΡΑΙ. 

ϑδί. Μασκ εἶνε (86 δ]1οϑὲ δοσοιηῖ οὗ ἴδ6 
Ῥετβεσουτοηϑ ἴο νοι τΠ6 ἢγϑξ Ὀς] ον ῦβ τ γα 
δυυ)οοϊεα ; δυὲ 851, Μαίζίδονν 845 [86 582πὶ6 
ἀβηλὰν τὰ «ἢ. χ, ἐπι χεῖρ ΠΕΣ {ΠΟΥ 5εοπὶ ἴο 

ἴῃ {πεῖν οσ πα! ρίαςε, θεϊοπρίπρ βρβςΐδ!]} 
ἴο οσουγτοηςο8 θεΐννδοη (ἢ 6 Ἀρορμουδ μὰ τ 
(86 ονὐογίθγου οὗ [Θγιιβαίοῃ. ὙΒῸ οχίοηϊ 
δηὰ ομαγδοῖοσ οὔ [Π6 ρογβεουϊίουβ ἀυτίης [μὲ 
Ῥετοά πᾶν θδεη πιιςῖὶ ἀϊδρυϊοὰ : δυῖ τπδῖ 
ΤῊ ἍΕΓΟ ΚΟΏΘΓΑΙ [πγουρῃουΐ (ἢς οἴηρῖγο, 

ΘΧΟΘΘΩΪΏΣΙΥ ογυεὶ, [45 Ὀδοη ἰαῖοὶν 5ἤενσῃ 
Ὁγ Μ. Βοίϑ5εἰεγ, ἴὴ (ἢς "Κενις ἐὰ τοὶ ἀσμρμν 
186, ΡΡ. 118, 110. 

10. 2δε χσωρεὶ... αἰ παἰο..) ὙΒῚ5 δίδίθ- 

5.1. ΜΑΚΕΚ. ΧΗ. [ν. 5-1 4. 

ἔογῦ ὍΛ 8ΆΚε, [Ὁσ ἃ (β  ΠΟΠΥ δρδἰηβῖ 
{Πεπι. 

ΙΟ Απὰ τε ροβρεὶ τηυϑὲ ἢϊβί ὃς 
ΡΌΘΠ5η 6 Δπλοπρ 4}} πδίϊοῃϑβ. 

1 ΖΒυῖ ἤδη ΤΠΕῪ 5114] Ἰεδά γοῖι, σ᾿ Μαῖε το 
Δηὰ ἀε]νεγ γοὺ τρ, ἴὯΚε6 πο τπουρῇς ἣἢ 
Βείογεμῃαπα ννἢδΐ γε 521] βρεακ, πειί πεν 
ἀο γε ργεπιςαϊτδίε : διιῖ ὩΠδίβοενογ 
«μα! δε ρίνεη γοῦ ἰπ τπαῖ μουγ, τμδῖ 
ϑρεδὶς γε : ἔογ ἴἴ ἰ8 ποῖ γε τῃδῖζ βρεαΐς, 
δυῖ τῆς Ηοὶγ ΟΠοβι. 

12 Νον τῃὲ ὈτγοΙμε 5}4]} ὈείΓΑΥ 
τῆς Ὀγοῖμεσ ἴο ἀεδίῃ, δηά τῆςε ἔδίπος 
(δε 80ῃ ; δηά ομ]άγεῃ 51.4]}} σίϑε ἃρ 
ἀραϊηϑὲ {417 ραγεηῖβ, δηἀ 53}}8}1 οδιιβδε 
τπεπὶ ἴο δε ρυῖ ἴο ἀεί. 

132 Απά γε 5384}} θὲ δΒαῖεά οἵ Δ4]]} 
πιθη [ΟΥ̓ ΤᾺΥ Πδιης᾿8 βαΐκα : δυΐ ἢς τῃδῖ 
80ἃ}} επάιϊιγε υηΐο τς εηά, τἢς 8δτὴς 
804} δε βανεά. 

14 4 Βιυῖ ψἤεη γε 53}41]1} 8εε τῆς :- Α͂ Μδιι. .. 

τιθηΐ 15 οὗ εχίγειδ ἱπηρογίδποθ. Α ἰοηξ 
ἰηἴογναὶ Ὀοίοσο ἴῃ6 οηὰ τηυκί Ὀ6 4] ονγοὰ ἴῸΣ 
(6 ρΡυδ] 5ηϊης οΥ Ὀγοδομίηρ οὗ ἴδε Οο8ρεὶ; 
ςομρασίης ἴδ ννογάβ οὗ 81... [υκε χχὶ. 2 
ἴς νουϊὰ 5δϑοῖὴ ἴο ἱποϊυάε (ἃς ψΒοὶς ῥα γι, 
πῆς ννου]ά εἴαρϑε Ὀεΐοσγο ἴῃς ἰαϑὶ ἀδΥ. δῖ. 
Ῥαδὺὶ υ8ε5 ἐχργεββίοηβ Ὁ οἷ ἱΠΊΡῚΥ ἃ νἱγίΌ) 
ΠἸΠΙπιοπὶ Ὀείοσε (πὸ 12]} οἵ Ϊεγυκαίοπι (8668 
Ἀοῃι. Χ. 18); 511} [6 πογὰϑ οἵ οὖγ Ἰμογὰ 
Α’Ὲ 80 Βίγουβ» 838 ἴο πιᾶκο ἴῃς ἔοστμεν 12." 
ἴεγεπος 41]1}] Ὀυϊ οετίδλίη. 866 Ὡοΐθβ οὔ ϑῖ, 
Μαῖίϊβον. 
Ομ σιεδῖ ροϊπὶ ϑἰδῃάβ ουἱ ἐἰἰβθῃοΕγ : 

ἐπυϊατίοη πχυξὲ θὲ [δε ροτίίου οὗ ἴΠῈ μυτοῖ 
[Ὠγουρδουΐ ἴῃς ἱπίοτναὶ, νυν βαΐθυεσ ΠΔΔῪ ὃς 115 
ἀιυγαίίοι, ννϑῖςομ πυδὲ εἶλρϑε υπ1}} τς Οοδρεὶ 
8α5 Ὀδθη ρτγοδοδοὰ ἴῃ τῆς νογὶὰ. Τμδῖ 
γυ85 ἴῃ τιδίη ροϊηϊ ἴο θὲ ἢχεὰ ἴῃ (δοὸ πιϊη 5 
οὔ τδς ἀϊϑςορΡ[68. 

11, κεὶδδεῦ ἀο γε ῥγωριεάμαίε.) Τῆς νοσγὰ 
ἀεποῖοϑ βρθοίδ!Υ σάγεῖι! ῥγεραγαοη [ῸΓ ἃ 
ἀΐδοουγϑθε: δυὲ Ιἴ ἰΒ οτηίεα ἢ ϑοπῖα οὗ [86 
οἰάεϑβῖ Μϑ98, δηὰ πΊδΔῪ δᾶνο θθοη ἃ ψ.|085 ὁχ"- 
Ρἰδἰπίηρ ἴῃς νοσ 5 ὑχουϊουβὶυ υϑεὰ. 

14-22. ΘΡΕΟΙΑΙ, ὙΝΑΒΝΙΝΟΒ ΤΟΌΘΗΙΝΟ 
ΤΗῊΕ ἹΝΤΕΚΥΑΙ, ἹΜΜΕΒΙΑΤΕΙῪ ΡΒΕΟΕΙ» 
ΙΝ ΤΗῊΕ ὨΕΒΤΆΌΟΤΙΟΝ ΟΕ [ΕΒΌΒΑΓΕΜ. 

14. Βεΐ «υδέη γε “ῥα]].εε.1ὺ Τςε νοτγὰ “δυϊἢ 
Τοίεγβ ἴο ἴῆς ἰ25ἴ υεῦβα ἴηχ. Επάυγδηςο 
οἵ ρεγβεουΐϊοῃ [88 πεῦα ἃ ᾿ἰπ||ῖ. ΟἿ γϑ[δεϑ 
86 ἴο Βοϊ]ὰ ουξ ἴο ἴἢς οηά ; δυῖ [δῖ ἀο68 οί 
ἸΊΡΙΥ ΠΟΥ ἀγὲ ἴο γεπηδίη ἴὴ [εγυβαίοπλ ὑΡ ἴο 
6 ΟΔΥ οὗ 119 ἀοδίσυςοη. Α δίκη, δυο 45 
[ες ἀἰϊδϑοὶριε5 πδὰ δεκεὰ ἴοσ, ψουϊὰ ὃς φίτθη: 



ν. 15---26.] 

Δοοπιϊηδίίοη οὗ ἀεβοϊδιίοη, βϑρόκεη οὗ 
Ὁγ [)ληἰεἰ ῃε ργορἢεῖ, βιαπάϊηρ ὑγῃεγε 
ἴ οὐρμξ ποῖ, (ἰεξ πηι τῃδὲ τγεδάει 
υπἀεγβίδηά.) ἔμεη ἰδεῖ τπεπὶ τῆλ θὲ ἴῃ 
]Τυάξε ἤες ἴο ἴῃς πηουπίδίῃϑ : 

:ς Απά ἰεῖ ᾿ἷπὶ τΠδὲ 185 οἡ τῆς 
Πουδβεῖορ ποῖ ρῸ ἀοίνῃ ἱπίο [ἢς ἢοιιδε. 
ΠΕ ΒΟΓ δῖε ἐλεγεῖα, ἴο [Δα ΠΥ 
τὨϊηρ ουἵ οὗ 5 Βοιιβε: 

16 Απά Ϊἴἰεῖ πἶπα τῆδί 18 ἴῃ τῆς δε] 4 
ποῖ ἴυγη Ὀδοὶς ἀραίῃ ἴογ ἴο ἴᾶκε ὺρ 
ἢ15 ραγπιβηΐ. 

17 Βυῖ νος ἴο τῃεπὶ τῃδϊ δῖα ἢ 
οἢΠ]ἀ, ἀπά το τδαὶ (Πᾶῖ ρῖνε 8119 Κ ἴῃ 
ἴδοβε ἀδγϑε! 

18 Απά Ργδὰὺ γε ἴδαΐ γοιγ ἢϊρῃὶ 
Ὀε ποῖ ἴῃ τῆς νυἱηζεγ. 

19 ἔσογ ἐπ ἴῆοβε ἀδγϑ8 3411} ὃς 24{}]|ς- 
τἰοῃ, 5ιοἢ 48 νγᾶ8 ποῖ ἔτοηι ἴῃς Ὀερίη- 
πίηρ οὔτε ογεδοη τυ ϊςἢ (ὐοὰ οτγελίεά 
υπῖο (ἢ 8 εἶπε, πεῖ Γ 8}.4}} θα. 

20 Απά εχοερὲ τῆδὲ τῆς [,ογά ᾿δά 

ψ ἤδη ΠΕΥ Ὀεμεϊὰ [παι 5'ρη (ΠΟῪ γοτὰ αἴ οποὸ 
ἴο θε6. Οὐ ἴδ6 πιδδηΐϊης οὐ [ες εἰζῇ δοὸἊ 
ποῖο5 οἡ 851. Μαίίμβοεν. 

ἐπ ΟΥΓἹ ὁγ αμίοὶ ἐδὲ δε! ΤῊ 
κα ἷς ἐν ἰχοὰ ἴῃ Ἰαῖς μα μλ ἡ εὐἀϊθοηπ; πὶ 
58 ποῖ οχίδηξ ἴῃ ἴῃς οἰἀεϑῖ Μ55 οὐ᾽ ν ουβίοῃϑβ, 
δηὰ ἰ5 μβεϊὰ ὈΥ οτ]ς5 ἴο ὃς ᾿ἰηϑεγίεα ἔγοπὶ ἴΠῈ 
ςοΙτοβροηάϊηρ ράβϑᾶρε ἰη 81. Μαϊίμεν, τβοσε 
[δα τεδάϊηρ ἰ5 ἘΠΊ νΟΓΒΑΪΥ δοοερίδα. [{ 5 οοῃ- 

ἴο δῖ. Μασ κ᾽ υβᾶρὲ ἴο Π4πΠὶ6 ἃ ὑγορμεῖ, 
ψ (ἢς δίηρὶο ὀχοορίίοη οὗ [ϑαδῃ ἴῃ ἃ ἐ15- 
σουγθα οὗ οὖν ἰογά, εῆἢ. Υἱ. 6. 866 ποῖος 
οὔ οἷ. ἴ, 2. Τα τοΐδγεηοο, δονενοσ, ἴὸ 
ΤΔΏ16] 18 ηοί 1655 ςεγίδίῃ [ἤδη ἴῃ ἴῃς ΟἴΠΟΓ 
Οὐοθβρεὶ. 

15. πεῖ δε ἐπίορ ἐδεγεὶπἢ ΤὨ 5. ΠοΠΗΤΤΩ5 
8 εχρ᾽δηδίίοη ῃοςθα, Ὀυΐ ποῖ δὐορίεά, ὉΥ͂ 
Τθοδῃ Μδη56]. Τε βίδὶγβ οὗ οοπηήοη Βου568 
ὍΕΙΟ ΟἹ ἴα οὐυΐϑἰάς νν]] ; ἃ τῇδη πουϊὰ 
(Πετοΐοτο πᾶν ἴο σὸ ἄονῃ, δηὰ [ἤθη ΘηΐοΥ 
16 Βοῦδο, ἰῇ ογάεσ ἴο ρεῖ [ἷὶς οὐἶοσ ζᾶ.- 
τηοηΐβ. 

17. «αὐοὐὸ ἰο ἐδεν:. ΟΥ̓, “' 4151] ἔογ {Ποτλ. 
[τ 15 δὴ οχοϊδιηδίίοῃ οἵ ςοπιραβϑίοη δηὰ ἰϑηάου- 
Ὠ685: ἃ 86η86 ποῖ ι.80}8}}Ὑ αἰϊδομοά ἴο ἴῃς ἐχ- 
Ῥτεβδίοη βόγα υϑοὰ ἰη (6 Α. Υ. 

18. 8{. Μαγῖκ οπιβ “οἡ (6 ϑαῦθδίῃ ἢ 
8ἃ8 ἃ Ῥοϊηΐ οὗ Ὠ0 δρεςΐδὶ ἰηΐεγεβδί ἴο ἢἷ8 ονγῃ 
τολάεσβ. 866 ῃοῖδθ οὔ δῖ. Μαζίζδεν. 

20. ἐχορὲ δαὶ ἐδ ᾿ογὶ ῥαά “ῥογέεπεά.) 
Τῆς αἀἰδογεηςο θεΐτψεεη δὲ Μαίϊπον δηὰ δῖ, 
Μασκ, ποιϊςοὰ ὉΥ δα Μδηβεὶ, σοηβίϑίβ ἴῃ 
[6 πιο βρεςίδς ποηϊίοη οὗ 6 ΕΚ, ἀπά 
ἴῃ ἴῃς ̓ ηϑουίίου οὗ ἴμ6 οεἶλυδε ““ «υὐδο»» Ηδ δαΐδ 

51. ΜΑΞΒΚ. ΧΙ. 

βῃοιίεηεά [ἢο86 ἀλγϑβ, ἢ0 βεϑῇ 58οι 4 
θὲ βανεά : δυῖ ἰογ (δε εἰεςοιβ 8δΐκο, 
ννῆοπι ἢς Πδῖῃ σἤοβεη, ἢς δίῃ 5μογῖ- 
εηδἀ τῆ ἀλγϑ8. 

21 ᾿Απά (δὴ ἰξ ΔΠΥ πιλη 5}4]] 84Υ “ Μαιι. «94. 
ἴο γου, ἴ,ο, Βεγε ἐς (Ἰγίβε ; οἵ, ἴο, λε ἢ" 
ἰς ἴῇοτα ; δ ανα δέρῃ ποῖ: 

22 ἕο ἔλϊβε ΕΟ γιβιὲβ δηά ἔα]βε 
ΡΙΓΟρΡΙεῖβ 814}} τίβθ. δηὰ 5}4]} 3Ξἢενν 
β'η8 δηά νγυοηάεγϑθ ἴὸ βεάυςε, [ἔ 2 
τυδγδ Ροβϑι δε, ἐνεη (δα εἰεςῖ. 

23 Βυῖ ἴλκε γε δΒεεά : βεῃοϊά, 1 
᾿ανε ἰογεῖοὶά γου 11} τ] ρ8. 

24. 4 ἘΒυϊῖ ἴῃ ἴῃοβε ΕἾ αἴεγ τπδῖ Ὁ Μαιι.:ς 
«θυ ϊαείοη, ἐδα βιιπ 838.4}1 δε ἀαγκεπεά, ἢ 
δηὰ τς πιοοῃ 5}|8]] ποῖ ρῖνε Ποῖ ᾿ἱρῃῖ, 

2ς Απά τἢε 8ϊἴλτβ8 οἵ βεάνθη 504] 
[111], πὰ τε ροννεῖβ [παῖ ἀγὰ ἰῇ ἤθάνεῃ 
8021} θὲ 5ῃδκεη. 

26 Απά {δε 3841} {ΠεῪ 8εε ἴῃ6 ϑοῃ 
οὗ τδῃ οομΐηρ ἴῃ τς οἰοιιά8 νι 
στεδῖ ροῦγεῦ Δπα ροτγ. 

εδοιεη," οὐ ὙΒβοῖ Ἧο ὁ066. Ἰδὲ νογὰ 
τοηδογοὰ “ βῃοτίοηθα " ἰβ οὗ ὌΧ ΘΙΏΘΙΥ͂ ΣΆΓῸ 
οοσυζγθηςςδ, ἔουπά οὔσα ΟἿΪΥ ἴῃ (6 ΧΧ, 
Ὑν ΠΟΘ Εἴ ΤΟΔΏΒ “ ταῦ ]αϊοα,᾽" δηάὰ ἴῃ ἴ8696 ἴο 
Ῥάϑϑαρθϑ ΟἿΪΥ ἰη (6 Ν. Τ. [{ 18 Τάτ 4150 ἰῷ 
οἰαβεὶς Οσὐοεκ. ὍΠε 5ηοτίθοηϊηρ οὗ ἴδ6 Ἐπὶ6 
τοίουβ ἴο (86 ἱπίογναὶ δεΐνοοη [86 δηίγαποα 
οὗ 16 ἰῃνδαάϊηρ διττὴν δηὰ ἴδε ἀσϑισγυςίοη οὗ 
]ετυβαίθῃι. 

48. Βιω ἰαζε γε δεε.} Ὅδο νοσγὰ “γε ὔ ἷ5 
ορβαῖς; δυΐ 45 ἔογ γοὺ, ννῖῖο Βᾶνε Ὀθεη 
ἕογενναγποά, ἴακα ἢϑεὰ , νγαῖοδ 81} ἱπα Ἰοδῖοπα 
οὗ [μὲ ΔΒ] πηοηί. 

λ4-11. ΤῊΕ ΘΕΟΟΝῸ ΟΟΜΙΝΟ. 

24. Βμὶ ἐπέδοιε 4472, εν Ἰδαΐ ἐγ διιαλίοη.} 
ΤὨς ἢἤγϑι ψοσγύ8 ΤῸ πὰ ἴο, Ὧδηὰ οὀχρί δίῃ, 
δῖ, Μαιῖβεννβ νψογὰ “ ᾿πππηεαϊδλίο!γ.᾽ ΒΊΟΙΣ 
(818 1 ψοι]ὰ ϑεοῖὰ ἴο ἔοϊονν ἴ[μδὲ ἴδ 6 ενθηῖβ 
ΠΟΥ͂ ἴο δε ἀεβογίρεὰ τουά οοςὰ ἱπιπιεαϊ- 
δἴοϊγ δἴοσ [86 ονεσίμγον οὔ [6 Ηεῦτεν ἀϊ9» 
Ρεπβαίίοη ; ἰξ δο, {ΠπεῪ πλυϑὲ δὲ υπάετβίοοά ἴῃ 
ἃ βρί τυ] ΟΥ̓ ΒΥΠΊΌΟΪ1ο Δ] 96 Ώ96. 

25. 2 δε «“ἐαγ: 97, δεαύεη “δαὶ! 7. Ἀδίδετ, 
{80 δἴδζδ 8) 81} Ὀὸ ζ8411π6 ΣΟΙ ΒΟοδΥΘΣ. 

26. “4 ἐδεη «δα! δεν “ες ἐδε δον 977 πιαη.} 
(οπιρατίηρ [5 ἢ ΟἿ [,οτ 5 δἰδίοσηθηϊ 
Ὀεοΐοτο (δίδρῃδϑ, Μαῖϊ. χχνὶ. 64; Μαγκ χίν. 
ό2; [ὑπὸ χχίϊ. όρ, γε 5ῃου]ὰ ἘΠΕῚ ταὶ (18 

ΔΡΡΙΐΟ5 ὈΤΙΠΊΔΓΙΪΥ ἴο ἃ πηδη!μοβιδιοη 
ρκγφϑ βαρν Οοὰ ἱπ ροῦνεσ τυ ἴδε [16ὲ- 
(ὴ)ὸ οὗ ἴΒ6 διοᾶτειβ ; 1 50, [6 δηρεὶβ βεηΐ 
ἔοσἢ ἴο “ ψαῖμον τορεῖμοσ Η!5 εἰοςῖ" νου]ά 
ΤΕΙ͂ΕΙ ὈΥΓΠΛΑΓΙΥ ἴο Ηἰδ8 τρρθβϑεηεῖβ, ἡ. 6. 186 

. 279 



27 Απά τῆεῆ 512} ἢς 8εηά ἢ 8 
ΔΠρεῖβ, ΔΠ4 5}4}} ρδῖπεγ τορεῖμεγ ἢ]8 
εἰεςῖ τοι ἴῃ6 ἔουσγ νι ]πά8. ἔγοπὶ ἴῃς 
υἰταγπιοδὲ ρᾶαγί οὗ πε δαγῖ ἴο τῆς 
υἰξεγπιοβῖ ραγί οἵ ἤδάνεη. 

28 Νοῦν Ἰεάγῃ ἃ ρδγδῦὶς οἵ τῃε ἤρ 
ἔτεα ; δα πεῖ Ὀγδηςἢ 15 γαῖ ἴεηάογ, 
Δηἀ ρικίεῖῃ ἔογῃ ἰεᾶνεβ, γε Κπονν τμαῖ 
ΒΙΙΠΊΠΠΕΓ 8 ΠΕΔΓ: 

29 ὅ0 γε ἰῃ {πκὲ πιδηηοῖ, νἤθη γε 
5.4}} 8ε6 τῆε56 {Ππρ8 σοπα ἴο ρΆ88, 
Κπονν τῇᾶῖ ἰτ 8 ΠΙρΡΉ, εὐεμ δὲ ἴδε 
ἀοοῖϑ. 

20 δ΄ επ]ν 1 54 Υ υπῖο γοιι, τῃδὲ 118 
δεμεγαδῖίοη 83}4}} ηος ρδϑ8, {1}} 41} εχεϑε 
τ ηρβ ὃὈ6 ἀοη6. 

,)ι Ηελνεπ δπά δαγῖ 5}4]1 ρδ9585 
ΑΥΥΑΥ͂ : Ὀυῖΐ ΠΥ Ὑγογάβ 5}.2}} ποῖ ρ8388 
ΑΥΨΔΥ. 

ΑΡροβίίεβ δπὰ {μεὶγ ἱπιπιεάϊδίθ βιισοοββοῦϑ. 
ΤὮς ννάοσ τδηρὸ οὗ [6 ΡῬΓΟΡΒΘΟΥ, δηὰ 118 
τεΐογοησο ἴο ἴπῸ ἰδὲ ᾿υάρτηθηϊ, ἃγὸ βθνσῃ ἴῃ 
ἴῃς ποίεβ8 οὐ δῖ. Μαιδοιν. 

82. πεὶδεν ἐδὲ 80οπ.}ὺ Ασςςοογάϊηρ ἴο [86 
τοςεϊνοα τοχὶ, ΣΟ] οννεὰ ΟΥ̓ ἴῃς Α. Υ'., (π|5 τὴ» 
Ῥογίδπε δαάϊίίοη 18 σίνεη ΟΥ̓ δῖ. Μαγὶκ οῃΐγ. 
Α5 θδῃ Μδηβεὶ 245 ορϑεγυθά, ἰΐ 15 ἰοιιπά ἴῃ 
δῖ. Μαίζενν αἰϑο, δοοοσγάϊηρ ἴο βοὴ δῃςϊθηΐ 
Μϑ58 (ςἢ. χχῖίν. 16). ὙΤποθα Μϑ5---ηοῖ, 45 
ἰῃ 186 οᾶϑ6 οὗ ΠΙΔΩΥ͂ ἀϊδριιϊοὰ τοδάϊηρβ, οὗ 
ΟἿΘ Γεσθηβίοῃ ΟὨΪγ---ΓῈ 80 ὯΓ βυρροτίεά ὈΥ͂ 
δηςίθεης νεγϑίοηβ δηὰ συοϊδιοηβ ΟΥ̓ ΘΑΥΪΥ 
ἘἙΔΙΠοΥΒ ἃ5 ἴο 1050} ΤΙΒοδεηάονθ σςοπο]ὺ- 
βίοη, ἴπαΐ δἰ που ἴῃ ἴδ6 ἴουγί ἢ σεηΐυττ 
[1696 ννογάς ἀγὸ ογηϊ 6 ἴῃ πιοϑὲ Οτεεκ δηά 
δοιὴθ [,αἰη Μ55, γεῖ ἴῃ ἴΠ6 βεοοῃὰᾶ σδητυ ΣῪ 
{ΠΟΥ͂ ννΕ ΓΘ ΡΈΠΕΓΑΙΥ τεοεῖνθα 458 δο]οηρίηρ ἴο 
δῖ, Μαιίπονβ ἴοχὲ, [ἴ 15 οογίδίη (δαΐῖ {ΠῈῪ 
νουϊὰ ποῖ ἢᾶνα Ὀδθη νυτιοη ΟΥ̓ εοἰἴποῦ 
Ἐνδηροὶιϑί, βδά (ΠΟΥ ποῖ ἴοστηθα ρατὶ οὗ {Π6 
οτί εἰηαὶ δροβίο]ςδὶ ἰγαάϊοη, ννυποῖποῦ τι θη 
ΟΥ οτγὰὶι. ὙΠ π5ἰαίειηεηί οὗ 81. Απιῦσοβιιβ, 
)6 Εἰάο,᾽ νυν. 5. 193, [αῖ [6 τννογάβ ἀο ποῖ 
ἌΡΡΟΑΓ ἴῃ δηοίεηπξ Μ55 οὗ [ῃ]5 ροϑβρεὶ, 15 
ΠΟΙ υῃϑιυρροτγίοα, δηὰ ἰ5 αἰ γε ΠΥ σοηίγα- 
ἀἰεϊοὰ ΕΥ̓͂ ἴῇ6 υμδηίπλοιι5 ἰἘϑ ΠΊΟΠΥ͂ οὗ ἴΠ6 
Οτεοκ Βαΐποτϑ, φυοϊοὰ ΕΥ̓͂ δηοη 1,1Δἀάοηῃ ἴῃ 
15 81} “ Βαιπρίοη 1, εςΐυγε.᾽ ΜῈ τεραγά ἴο 
(ὃς ἀοςείγί δ] Ὀφαγίηρβ, ἰξ σου] Ὀ6 οὐβεοσγυθά : 
(..) Τμαῖ {πε δρροϊδίίοη ΤῊΞ 50Ν, δρρ ιεὰ 
[8.8 Δοϑοϊ οὶ γ ἴο οὐγ μογτὰ ὉΥ Ηἰβ οννη 
νυογάβ, ἰ5 οἠἊς οὗ ἴῃς πἰρμοϑθί σταπάευγ δηά 
βἰσηιῆσδηςο, ςἔ, Μεαῖί. χὶ. 27; [κὸ χ. 20. 
[τ ϑερασγδῖεβϑ ΗἾπὶ Θϑϑθητ12}}Ὁ ἔτοπι 4}} σγοδῖθα 
Ὀοϊηρβ, “45 Ὀοροίζθη, ποῖ πιδάθ," δπὰ ρῖνεβ 
8 ϑΡεςῖδὶ ϑο]ε ΕΥ̓ ἴο ἢε ἀεοεϊαγαίΐοη παῖ 
{56 Κηονίεσρε Βογα βρόΐκοη οὗ νγὰ8 ψῃ 6] 

51. ΜΑΚΚ. ΧΙἧΠΠΠ. [ν. 27--36. 

22  Βυι οἵ [μλῖ ἀδγ δηά ἐδαὲ ἢοιγ 
Κηονγεῖῃ πο τηδη, πο, ποῖ (ἢς δηρεΐβ 
ἢ] Οἢ ἅτε ἴπ ἤδάνεη, πεῖῖμεσ ἴῃς ϑοη, 
δυῖ τῆς Ελίδετ. 

232 “Τακε γε ἢδεά, νναῖο δη4 « Μαδιι :ς 
ΡΓΑΥ: ἴογ γε Κῆον ποῖ ψγῃεη ἴδε δ 
ὉΠπ|6 18. 

24 δον εἶδέ δοη οΥ πιᾶπ ἰς ἃ8. ἃ τῇλῃ 
τἈΚηρ ἃ ἴἃγ Ἰουΐπεγ, ψγῆο ἰεῆς ἢΪ8 
ἤουβ6, ἀηά γᾶν Δι ΠΟΓΥ ἴο ἢ]8 86Γ- 
γληΐβ, ΔΠηΠ4 ἴο ΘΥΘΓΥ πιλη 8 ψγοῦκ, 
δηὰ σοτηπιδηάεά τἢς ρογίεγ ἴο νγδίςῃ. 
ς ναοῦ γε τβεγείογε : ἔοσγ γε 

Κηονν ποῖ ψεη ἴΠπ πηλϑῖεσ οὗ τῆς 
ἤουβα σομηεῖῃ, δὲ ὄνεῃ, οὔ δἵ πιὶά- 
ηἰρμῖ, οὐ δὲ τἢς Τσοοκογουσίηρ, οὐ ἷἰπ 
[ἢ πιογηϊηῃρ : 

46 [,εβῖ Τσοπχίπρ βυάάδηΥ με ἢπά 
γοιι 58ἰεερίηρ. 

ἔτοπι Η πὶ, 88 ἴῃε Εδίμεγβθ 8αὺ σι ρετίεςὶ 
ΡΓΟΡΓΊΕΙΥ, κατ᾽ οἰκονομίαν, ἐ. 6. ἸῺ τεΐεγεῃςε ἴο 
Η!8 Βυπιλη παΐυτγε δηὰ οἰδίς οὗ νοὶ] πίδτΥ ἢυ- 
τα] δίίοη, ἰῃ τς Ηἰ8 νυϊϑάοπι νγ85 ὑγορτεϑ- 
δῖνε, δῃὰ βυρεσβυπΊδη ἰτηον θάρο σοπητηυηί- 
οαἴθά 80 ἔδγ 45 ἴξ τηϊψῆξς Ὀ6 πεεάδα ογ οοηάιι- 
εἶνε ἴο ἴδε εὐϊβορίίοη οὗ ἴε δυγοῦ. (2.) [πῃ 
ὃς γλιρεὶς Ἰηβίδηςο, ἃ ὑγθςῖβδα κηονϊεάρε οὗ 
[Π6 Γυΐζυγο νγᾶβ ποῖ οοπιαιηϊοδῖο [Πγουρἢ 
Ομ γῖϑι ἴἰο Ηἰἶβ8 ρϑορῖὶς [πε οὐ ούθη δε Ηὶβ5 
Ἀδϑυστοςξίοη : 866 Αςῖϑἱ. 5ς. ΝΥ Πδῖ {πὸ ἀ15- 
οἶρ]θ5 αϊά ᾿ἰδϑαγῃ ννᾶβ (ἢ εἰρῃδὶ οὗ [86 δρ- 
ΡῬγοδοδίηρ ονεγίηγον οὗ [ογιυβαίοπὶ; ὈΥ [μδὶ 
{πεῖΓ οὐ δοϊίοηβ εσε ἴο δ6 ἀείοττηϊηοά, 
ἊΝ Βαῖ 1867 ἀϊὰά ποῖ ἰεᾶγη.--- 5 ξοσγηΐῃρ πο Ῥαγί 
οὗ (δ6 τονθαϊθα βοῆοπια οὗ Ἀδάεπιρίοη --- γᾶ 8 
[)6 οροςῖὶ οὗ ἴδε [,4“981 Αὐἀνεηΐ, 4 Κπουνϊεοῦςε 
οὗ νος, ἢ πρὰρ αἵ μαηά, πιρῃῆς ρᾶγαὶ 
[86 Οδυγοῖ, δηά, 1 ροβιροηδα (οσ ἃ ἔδσ ἀϊΐ 
ἰδηΐ ροτοά, ννου]ά πηαῖκε νναῖο μι ι]η685 νυ ΒΟΪῪ 
τι ροββίθ]ε, (ἢ 5 ἀϊγεςτν ἐγυδίιτδίίηρς ἴῃς στεαῖ 
Ῥγαςιίοδὶ ἰεβϑοη νυ ϑῖομ σοηοϊάς65 τπ6 ψΨΠοΪΘ 
ἀἰβοουγβο. ΕὸῸγ ἃ 1}}} ἀϊδουπδίοη οὗ πε διιὺ- 
Ἶθςΐῖ, 866 1Ἰεδιῖοοί ἐπ οε.; ΔΝ αἰογδηά, τοὶἱ. 1. 
Ρατΐ 2, ΡΡ. 709-79; Τβογηαῖκο, νοὶ]. 11]. ρατῇ 1, 
Ρ. 276; ὕδηοῃ 1, ἰἀάοη, ' Βαιηρίοη 1, ΘοζΓαβ,᾽ 
Ρ. 687: δηα, ἴῸΓ ἃ 5ι1ΏΠΊΔΓΥ 5ἰδίοιηοηῖ, Βεη- 
δεὶ}᾿5 ' Οπομλοῃ ᾿᾽ ἐπ ἦοε. 

838-37. 581. Μαγκ εἶνεϑ, ἱῃ ἃ Ὑ γῪ ᾿οηςῖϑα 
δηά αὐτί ἀροὰ ἔοστη, [ἢ βυϊθδίδηος δηὰ ὑγδο- 
τἰο8] θοαγίηρϑ οὗ [16 ράγδῦ]θβ, νυ ς ἢ ἀΓῸ ΠΟΓΟ 
τεοογάοα ΟΥ̓ 81. Μαίζβονν, χχὶν. 42-51, δηὰ 
ΧΧΥ. 14--:0. 

85. αὐ ευεηπ. . »πογπίηρ. Τῆς ΤΟῸΓ τερυϊαῦ 
νναΐοδοβ, ἔγοπι ουθητάθ Ἢ ἀλγΌτγοακ, τορσο- 
ϑεπηρ εἰζπεν ρογοάβ ἰῃ ἴπ6 το ἀ 58 ΒΒ ΟΤΥ, 
ΟΥ ΘΡΟΓΒ5 ἴῃ Βυπηδη [1ξ6. 



ὁ διι. 26. 
ῶ. 

51. ΜΑΚΚ. 

27 Αμπαᾶ ψἢδῖ 1 388Υ υπῖο γου Ϊ ϑ4Υ͂ 
υπίο 4]}, Ν δίς. 

ΟΗΑΡΤΕῈΚΝΒΝ ΧΙΨΝ. 

Ι Α͂ ερμορίγαον αἀραΐηδέ Οἀγσί, 4. νοίοιες 
οἱρμίρεοπί ἐς ῥομγεα ον» Δὲς ἀεαα ὃν α τυραν. 
10ο “κα: «εἰδείλ δὲς Ματίον 207 μεονιόγ. 12 
Οἀνγμί ἀϊρερεί 2ογείοϊζείάλ ἀοῖν ἀθ τἀαϊ δὲ 
δείγαγεαί οΥ ὁπ οὐ ἀὲς ἀξδείῤῥει. 22 αὐεν {δε 
2ατ τονε ῥγεῤαγεά, αμπαὶ ἐαέόρ, ἐμελἠμέείλ ἀὲς 
04 : 26 ἀκίαγείλ αργεέλανα ἐάε βέσλ! οὗ 
ἰ ἀὲς ἀξεεῖβέε, απα Ῥ ξίεγ᾽ς ἀδηζαί, 43 μάας 

δείγαγείά ἀΐνε τὰ α ἀξο. 46 4}2 ἐς αῤῥγέ- 
ἀοεαάφά ἐπ [λέ ραγάφρ, 53 “αὐεεῖν ἀεομφεά, πα 
ἐριῤ΄ῇ᾽ομείν εομαερεμδα οὗ 116 ὅγετυτ᾽ ερερριοῖδι 
65 «λαγνεόγεέζν αὐμδεά ὃν ἑάενε: 66 αμά ἑλγίοξ 
ἐἰεγεἰραά ΟἹ Δ είον. 

ΕΎΊΓΕΚΒ ἔτννο ἀδγβ νγὰβ ἐἦε ἐκίθι 
οΓ ἴῃς ραβϑονοῖ, δὴ οἵ υη- 

Ν 37---.} 

ΟΗΒΑΡ. ΧΙΝ.---τ-τι. ΕΝΕΝΤΒ ΡΒΕΕΡΑΒΑΤΟΒῪ 
ΤΟ ὈΕΑΤΗ, ΤΗΕ ΟΟΥΧΝΟΙ͂Ι;,, ΤΗΕ ΑΝΟΙΝΤ- 
ΝΟ, ΑΝῸ ΤΗῊΕῈ ΒΕΤΒΑΥΑΙ. 

τοῦ [8ἰ5 Ροϊηΐ ἴο ἴῃς τοβυσγεσζίοη ἴδογὸ 18 
δῇ αἰπγοβί σουπιρ]εῖε δηὰ στηϊηιίο ἀρτϑοιηθηΐ ἰῃ 
ἴδε 5γῃορίϊοδὶ παγγαῖναβ; βῃονσίηρ ποῖ ΟὨ]Υ͂ 
[δῖ [6 Ἐνδηρε ϑίβ δα [Π6 βᾶάτηθ δοςουηΐβ 
ἀἰϑ! ΠΓ ΕΥ̓ ᾿πιργοββοά ὑροη {πο ἷγ πιο συ, δυῖ 
τηλι 11 ννὰ5 τεραγάθα 859 80 Ῥθου ΑΕ β8δογοὰ ἃ 
Ῥογίίοη οὗ {πὸ ἢ Β[ΟΓΥ͂ 85 ἴο 4]]ονν ἢο τῃοὐϊῆςδ- 
ὕοπ ἰῃ ἴῃ 6 ογάδσ οὗ ενεηίϑ, ϑ 0 ἢ. 48 πη ξ δὲ 
80 406 εἰϑεννθεγο ἴῃ ὁγάογ ἴο Ὀγίηρ ουὐΐ ϑοτης 
Ἰοδάϊης ἰδουρῃῖ, [ἢ 1}18 ραγί οὗ οὔὐσγ Ἷοχῃ- 
ΤΩΘΏΓΔΤΥ Ροϊπίβ οἵ ἀϊ εγεησς ν01}} δἱοης ς4]1] ἕοσ 
ὨοϊςΘ, ὉΠ]655 ἰδίον νοῦ δα ἀ δυσαΐ οὗ ἱπ-» 
Ροσίδηος ἴο ἴπθ σοπη πη ΠΑΤΥ οἡ 8ῖ. Μαῖ- 
ἴδον, ες ἱποοιηρίείς δὲ ἴδ6 ἀθδῖ οὗ  οδῃ 
Μδῃβεὶ. 

1. ἐδε ἐδίο ῦ ῥγίει!ς απά δὲ “εγίδο ἢ 8ιῖ. 
Μαῖον, “τῆς “μοῦ ργίεβϑίβ δηὰ [ἢ6 οἱ ἀθῦβ οὗ 
[πε ρΡεορῖὶθ," 2.5. [ες δδημβοασίιπι. δῖ. Μαγκ 
ὨΆΙΉ65 ἴΠ6 {Ὑϊΐ1Ὸ (125565 ἰη [Π6 σους] ννῆο σοπὶ» 
Ὀϊηρά ἴο ἀεϑίγου οὖσ 1οτὰ. Βοίἢ ἢδά οἡ ἴῃδί 
ἀδΔΥ τεςεῖνοὰ (86 ἰδὲ δηὰ τηοϑβί εβεςζίνε Ὀἷονν 
οὗ {ΠΕΟΙ͂Γ σΠαγδοίοῦ δηάὰ δι ΟΣ Υ : δυυσοοβϑῖνα 
ἀεξολίβ οἡ {πε ὶΓ ϑθνεγαὶ δησουηΐοσβ, ΒρΕς Δ] 
Οὐ Ροϊηΐβ ἰῃ ννῆςἢ ΠΟῪ ΠΕ] {ποπβοῖνοβ ἴο Ὀ6 
τηδλϑίοσϑ, δὰ Ὀδθθη [Ὁ] ονγε ὉΥ δη υὑῃϑρδσίηρ 
ἀεηυποιδθοη οὗ {δεῖγ υἱοθβ. 8:. Μδίδον 
ΤΟ] Οη8 [Π6 ἤουδϑεὲ οὗ Οδίαρηαβ 45 ἴδ6 
Ρίδοα σπεσε (6 ϑαηποασιπ νγὰ8 ἂί Οὔσθ 
4556 Ὁ] 6. 

8. [{|5 ξαΠΟΓΑΙΥ δϑϑυπιθὰ [Π δῖ (ἢ ἕο] ονίηρ 
ευθηῖ 450 ἴοοκ ρὶδος οἡ ἴῃε Τ᾽ Ὡ ΘΒ δ  δυθηΐηρ ; 
δυῖ 1μόγα 18 πο ννογὰ ψΏὶο ἢ ἀἰΓε  Ε δίαῖοβ 
τ18, δηά, 1Ὁ ἢ Πλοδη Μδηβ8ε6ὶ δηά τηοβὶ οτὶ"- 
εἶἰοβ νγὰὲ Βοϊὰ (6 ἰάθη ΠΥ οὗ της ἰγαπβαςσίοη 
ἢ (Πδῖ τοϊδλίο ἃ Ὀγ 81. [οδη, ςἢ. χίϊ, ᾿, 8, 1 
ἴοοῖς ρίδος ἔοι σ ἀδὺβ ϑασ οσ, οἡ οὐγ ,ογα 8 
ἢγβὶ αιτίναὶ αἱ Βείϊῆδηγ. Νοῦ ἰβ (ἢς σϑάβοῃ 
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ἰεανοπθά Ὀγεδά : δηά τῆς ςἢϊεῖ ργεβῖβ 
δῃά τῃς 50 γ0 68 ϑουρῃϊ μον (ΠΟῪ πιρῖ 
(ΔΚ ἢΐπη ὈΥ ογαίς, δηά ρυῖΐῖ λέπι ἴο 
ἀεδίῃ. 

2 Βυῖ {πεὲγ 8αϊ4. ΝΝοῖ οη τῆε ἔεδϑεῖ 
ἄαγ, ἰεβὲ πεσε Ὅ6 δὴ ιρτοᾶγ οὗ τῇς 
ΡεορὶΪα. 

4 “ “Απὰά ΒΡεΐπρ᾽ 1η Βείθδηυ ἴῃ {Βε “ Μδιι, ε6. 
Βοιμβε οὗ ϑίπιοῃ τῃς Ἰερεῖ, 45 ἢς βαΐ δῖ δ 
τηθλῖ, ἴῃεγα οδηλς ἃ ὑνοπιδῃ Πανίὶπρ ΔΠ 
Αἰαθαϑῖεγ Ὀοχ οὗ οἰπίπχεηὶ οὗ 'βρικε-"} Οτ,ῥκτε 
Ὠλτά νε 
ὈοΧ, ἀπά ρουγεά ἐξ οῃ δἰβ Πελά. 

4 Απά τδεῖὰ ψψεῦε βοίὴς ἴπδλὲ ἢδλά 
" Ἱπαϊρμδιίίοη τη Ἐπειηβεΐνεβ, δηά 
8214, ΝῊ ννᾶβ8 1}18 νγαϑῖς οὗ τἢς οἰπί- 
πιχεηΐ πιδλάε καὶ 

ἔογ ρίνίηρς ἴ[Π6 δοσουηξ ἰῃ [818 ρατί οἵ [86 
Πἰϑ(ΟΥΥ Δη ἱπαάεσυδίε οπθ. Τα 6ν]} ραϑβϑϑίοῃϑ 
οὗ Τυἀλ8 Ιϑοαγίοῖ εγα ἴδοη βι{τεὰ2 δηὰ Ργὸ- 
ὈΔΟὶν {86 ἀείοττηϊηδίίοη ἴο ὈΕΌΔΥ 815 Μαϑῖογ 
785 [πο ΠΏΔΙΥ δάἀορίεα. 

ΤὮς ϑγηορί5ι8 χίνε πὸ δοοουηῖ οὗ οὐγ 
Τιογὰ δ ργοςθθάϊηρβ ου ΝΥ εὐποβάδυ. 8:.1ὐκο, 
Βονγευοῦ, ϑἰδίοβ [ἢδλί Ης ραβϑϑοὰ ἴδε ἀδγβ ἰῃ 
ἴδε ΤερΡΙ]ςο, δηὰ τῃ6 ηἱρῃϊβ ΟἿΪΥ αἱ γ, 
80 [αἴ 1 πλΔῪ ὃς ἱπίεγτεά (δῖ [ἢ 6 γΕΙῪ δι σκίης 
ονεηΐθ, δηα 511}}} πόσα βίσ Κίηρ αἀἰϑοουΣϑοϑ ΓΟ - 
Ἰαϊοά ὈΥ 8.. [οδη, χὶϊ. 2ο- 36, Ὀεΐοης ἴο (ῃδῖ 
ἄαγΥ. ἘΠ ἴσος Ευδηρο 5ἴ8 γοσογά ΟὨΪΥ [Πο86 
ἀἀἰβοουγβοβ νὩ]ςἢ τεσ σοηηεοίδα 1 45541}}8 
οὗ Ηἰ5 δηϊδροηϊβίβι Οἡ Τυσϑάδυ {86 δδῖια 
Παὰ θεοη ἰουρμὲ ἀπά σοῦ, [Π6 Ι5θ6 «ἰγοδαγ 
ἀεοϊάεά, 

9 «ῥἰξεπαγ.} 8ῖ.- Μαγκ 848 δὴ ερἰ (πεῖ, 
υϑοά ὈγΥ 51. [οδη αἷ8ο, χὶΐ. 3, νυν ῖ ἢ Πᾶ5 ρίνθη 
ΙΏΟΓΟ ἴπδη υδ02] ἴσοι δῖα ἴο οοτηπηοηϊδίοῦβ. 
Αἱ ρῥγεβοηΐ ἴπογα 18 ἃ βεποσδαὶ δρτοοιηθηῖ [παῖ 
ἴἰ πιοδῃ5 “βεηυΐηε." 80 Μεγεσ, ὟΝ εἰβ8, Κ ουβ8 
(γὸ τοπάογϑ 'ἰξ “ρυγε᾽ἮἾ; δυῖ [δουρῃ Ῥσο- 
Ὀ40]6 1Π15 ἱπῖθ τίοη 5 ποῖ ςογίδίη. Τῇδ 
ἀἀἰβουκδβίοη Ὧ45 {Π{||ὲ ἰηἴεγεϑί βανὸ 48 ἃ αυσϑίίοη 
οὗ ΡΒΙΟΙΪΟΡΥ ; δυῖ κἴ 5 ἰγεδλίθα δ στεαῖ ἰδηρτῃ 
Ὀγ ΕΥΙΖΘΟΠ 6, δηὰ ΜΕΡῪ ὈΙΓΠΥ ὉΥ͂ 1ὑςκα οἡ 
ϑί. Ϊοῖη. [1 ψγε δοςορῖ ἰΐ, ννε ΠΊΔΥ 866 ἴῃ 1ξ 
ἃ οοτίδίη 5υπιθο 15πὶ; [6 φεηυΐπα οἰπίπηοηΐ 
νγ238 δὴ οἴἴεσγίηρ δηὰ γεργεβεηϊδίίη οὗ βίῆσογο 
Ιογε. Τς τοπάοσίηρ οἵ ἴῃς ΑΟΥ͂., ““ρξεπανα 
86 618 Ἰηϊοπἀδα ἴο ἐχργεβ5 βρίοδῖα πασγάι8, Δῃ 
ὑπρυδηῖ ἀσγάννῃ ἔγτοπὶ νν6}}- Κηοννῃ δγοπιλες 
μεγῦ8. 850 [86 Ψυϊκαία δῃ ΠΊΔΩΥ σοπηπηοηίδ- 
ὉΤῈ ΟΣ ννοῖεμι, Οτοῦμυ5, ὟΝ εἰδιείη, δηά ΒΚ οϑϑη- 
ΓΑΙ ]]ον. 

4. ῥαά ἱπάϊηπαϊ οι «υἱδίη ἐδενισείυει, ἀπά 
“αἰά4.} ΟΥ̓́, δοοογάϊηρ ἴο ϑοι!α Μ55, “«αἱά ἐπ- 
ἀρηακεΐν 1Ἰο ΟἿ ΔΏΟΙΠΟΥ; [Π6 ΤΠ ΌΣΙΠΓ5 ῈΓΕ 
ἐδῃογαὶ, [δου οηο ἴοοκ ἴδε Ἰεδὰ. 

ΡΓεοίουβ : δῃά 816 Ὀγᾶῖζε 6 ἤἄσμάζι., ἐξ 
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ι ὃες 
Μδιῖ, 18. 
28. 

«΄ Μαῖι. 26. 

54. 

ς Βὸγ ἴξ πηρῃξς ἢανε Ὀεεη 8ο]ἀ ἔογ 
τοῦ ἴδῃ τῆτες Βυπάτγεα ἴρεηοε, ἀπά 
ἤανε θδδη ρίνθῃ ἴο ἴῃ6 ροοσ.0 Δημά 
ΤΏΘΥ πιυγηλυγοά ἀραϊηϑὲ ἢδγ. 

6 Απά Ϊεβὺ8 58.ϊά, [,εἰ ἢεγ δίοπε : 
ΨὮΥ (τοΌΪς γε Βογ ἡ 5ῃς Βαῖῃ γουρῆῖ 
ἃ ροοά νψογκ οη πια. 

7 Ἐογ γε Βανε {η6 ροοῦ ἢ γοῖι 
αἶνγαγβϑ, ἀπά Ὑγπεηβοανεσ γα νν}} γε 
ΠΛΔῪ ἀο (Πδπὶ ροοά : δυιῖ ητα γε ἢδνε 
ποῖ Αἰνγαγϑ. 

8 ὅδε Παῖἢ ἀοης ψῃδὶ 8ῃῆς ςουϊά: 
806 8 σοῃα δίογεμδηἀ ἴο ἃποί πὶ [ΠΥ 
ΒΟΥ ἴο τῆς δυγγίηρ. 

9 δ΄ οπὶ)γ 1 88Υ υπῖο γου, Βετε- 
ΒΟΕΨΟΓ (ἢΪ8 ροβραὶ 5}.2}} δε ργεδομεά 
τ«Ὠγτουρδουΐῖ τΠ6 ψνΠοΪ]ς τγου]ά, ἐλ: α͵80 
τ-μδῖ ἧς Πδῖἢ ἄοῃε 5}|}} Ὀ6 βροκεη οἵ 
ἴογ ἃ τιθηλογιαὶ οὐ Πεγ. 

1ιο “Απά 7048 Ιβολτὶοϊῖ, οπς οὗ 

51. ΜΑΚΚ. ΧΙΝ. [ν. 5-- 14. 

τῃε ὕψεῖνς, νεῖ υηΐο τἢς ΤΠ εΓ ργίαϑβῖϑ, 
ἴο ὈΕΙΓΔΥ Πϊπὶ υπίο {ἢ 6η1. 

11 Απά ψἤξη {πεν Πελγά ἐξ, {ΠΕΥ 
γγεῖς ρ᾽λά, ἀπά ρῥγοπι 864 ἴο Εἶνς Ὠἰπὶ 
ΤΔΟΠΕΥ. Απά ἢε βουρῇϊ πονν Βε πιρῆξ 
σοΟΠνΘὨΙΘΠΕΪΥ ῬΕΙΓΑΥ ἢ ϊπι. 

12  “Απά τῆε ἢτβὶ ἀδῪ 
ἰεδνεηεά Ὀγελά, τγῆεπ πεΥ "Θὰ τῆς ΠΣ 
Ραϑϑονεζγ, ἢ18 ἀϊβεῖρίεβ δὶ 
νμειε νυν του τῆλῖ γε ρὸ δηά 
ΡΓέρᾶγε, {πδὲὶ ἴποι πιᾶγεβὲ εἴ τῆς 
Ραβϑονεγὺ 

12 Απά ἢς βεηάει οστῃ ἴἵψο οὗ 
Ηϊ5 ἀΐδοῖρ[68, δῃὰ βαῖτῃ ὑπίο τΒεπὶι, 0 
γε ἱπίο (Πς ςοἰἴγ, ἀπά {πεγαὰ 8382} πλβεῖ 
οι ἃ τΔη δελγηρ, ἃ ρ᾽ἴοΠογ οὐ ννδῖογ: 

ἕο! ον Βίπι. 
14 Απὰ ψΒεγεϑονοσ ἢ6 5.4] ρῸ ἰπ, 

8ΔΥ γὙ6 ἴο ἴῃς ροοάπηδλη οὗ τῆς Βοιιβ6, 
Τῆς Μδβιογ 841, ΝΡ Παῖς ἰ5 (ἢ ς ριιαεϑῖ- 

5. ἐόγεφ δωπάγεά βεηεθ.} Οτ, “800 ἃο- 
πατὶὶ. ἢ Οἡ [πε δπιουηΐ, 8εὲ6 ηοΐε οἡ δῖ, 
Μαῖίμενσ. [ἴ ν1}} θ6 τοιπεπιθογοά (Παὶ 2οο 
ἀθῃδυῖ! ΠΕΑΥΪΥ βυβῆςεα ἴο ὈΌΥ Ὀτεδὰ ἔοσ ςοοο 
τη 1 (ΠΟΙ͂Γ [2 πη} }}168. Οἠς ἀεηδλγίι νγᾶ8 
1 ΡΑΥ ἴοσ ἃ ἀδγ᾽β ννοσκ δὲ βαγνεϑῖ {Ππ|6. 

“μ4 ἐδὲν »ιωγγημγεά ἀραΐϊπεί ῥὲγ ΤῊςΘ 
ἩΟΓΑ 158 5[Γοηρ, υδεὰ ὈΥ δῖ. Μαγκ ΟΠΪγ, ἀπά 
ΔΙννγ8 ἴο ἜΧΡΓ688 Ἔχίγεπιδ ᾿ηαϊσηδίου: 1 ἱπὴ- 
Ρ]Ι65 1[ηἱ [ΠΕΥ σΟΓΟ τεδυκίησ ΒοΙ, δηά {μπδὲὶ 
γο ΠΕ Ἔ ΠΥ. 

6. Ζεὶ δὲν αἴομε ϑ8ῖ. [οδῃ χὶϊ, 7, 888 τὴ 6 
δΆη6 τνογά, Ὀυϊ δα ἀγεββεὰ ἴο [88 ΟὨΪΥ. 

Ἵ. απὦ «υδεησοεῦεγ γε «υδὴΐ γε για Ἃο ἐδενσι 
Ξοοά.}] ΟΥ, ὁ8ῃ ὁ ἐδεγι βοοά : δῃι Ἰῃοϊἀοη8] 
ἐχδογίδιίοη ἴο Ὀθεησεβοεηος τεσοσγαθά ὉΥ̓͂ ϑ8ῖ, 
Ματζκ οἠ]γ. 

8. 88. ῥα ἄοπε «υδαὶ “δὲ εομϊ.1 Α 
ξοπογαὶ ἴγυῖδ, ουΐϊ ἢ ἃ Ῥγδοῖοδὶ ἀρρ]ϊοδ- 
[ἰοη; 886 δά 4 ννογῖς ψΒὶοἢ 8η6 οουϊά ἀο 
ἴδε, δηά 5εἰζοὰ ἴθ οσοδβίοη Ὀείογομῃδηά 
(προέλαβεν) δητο!ραίίηρ ἴπς ἤπηοζαὶ υποῦοῃ. 

10. ο«ὐεπὲὶ μαῤι Τῆς οοηποχίοη, ὙὨϊοἢ 
Ἄγ εἰδ5 ὈΠΥΘΔΒΟΠΔΌΪ αυσδίϊοηθ, 185 οΟὈνϊουδ. 
Τῆς οουπςο!! 8 μοὶ, ἀηὰ δἵ (6 8άτπης {ἰπ|ὸ ἴῃ 6 
ΤΓΔΩΒΔΟΙΟΏ ΟΟΟΌΓΒ ὙΜΠἰςἢ ΒΌΡΡ] 1658 πο 84ῃ- 
μοάσίπὶ τ δὴ υποχροοϊοὰ ἰηϑισυπιοηΐ, 

11. δὲ «ομσόὲε δοαυ, 49᾽..1 ΤᾺΪ5 ἱπιρ]1ε8 ἰΠδΐ 
ϑοηιε ἴπης εἰλρβεὰ δεΐνγεθη ἴμῈ οςοηοςερείοη οὗἁ 
(ῃς ἀεφοά δηά 118 ἜἌχϑοιπίοῃ (866 ποῖος οἡ νυ. 3). 
ΤΠ6 αττοδί οουἹὰ ποῖ θὲ τηδάς δἱ ΒοίΠΔηΥ 
ὙΠ ΒΟΤΕ ΟΌΥ 1 ογὰ ννᾶ8 βυττουηάεςα ὉΥ͂ ἔτοπάϑ, 
ἃηα ΡΓΟΌΔΟΙΥ ΟΥ̓͂ ΠΛΔΩΥ 30 δὰ δΔοσοπιραηϊεὰ 
Ηττ αἵ ἴδ βηΐγδηςο Ἰηΐο [εογυβαίοη, Αἢ ος- 
ολβίοῃ πιυϑδὲ ὃς ἔοιιπὰ ψῆθη Ηδς νουϊὰ 6 
δἰοης ἢ τΠ 6 ἔνγεῖνα. 

ἡουχῃεγ). 

121-16. ῬΡΒΕΡΑΒΑΤΊΟΝ ἘΟΒ ΤΗΕ [᾿Α8Ὲ 
ΘΌΡΡΕΕ. 

18. “Μπά δὲ “ἐπεί γι ἕαυο φῦ δὶς ἀϊ- 
εἰρίο.} ΤῊ]8 δοοουηΐ 15 δῖ οὔςε γταριὶς δηά 
οοτηρίοεῖο, 8δανς τηδλὶ 81, Μασκ ἀοϑβϑ ποὶ γρῖνὸ 
[6 πᾶηιο5 οὗ ἴῃς ἔἴννο, Υ1Ζ. Ρεῖεσ δηὰ [|ὁδμὴ 
(ὑκὸ χχί!. 8); [}18 δοοογά5 ἢ ἢἷ5 ργαςῖςα 
οη ἀπ αδυΝ ἌΒΟΙΕ 81. Ῥεῖοσ 15 5ρες! δι] οοῦ- 
ΘΕΓΗ 

ἐδέγε ερα]ἷ θεῖ γομ ὦ πᾶπ, 4ος.71 ΤΉΪ5 οἷγ- 
ουτηϑίληϊ41 ἀείδὶὶ 8 ποῖ πϊϊπουϊ ἃ δροοὶδὶ 
Ῥοίηῖϊ. 7υἀλβ νγῶβ νγαϊοδίηρς ἔῸΓ δῇ ορροσ- 
[ΠΥ : 6 Κηονῃ ἰῇ ψμδί ρῥἷδοθ οὐ 
Ι1οτὰ νγὰ8 ἴο ἢ6 ἰουηά ουἱϊ οὗ ἴῃς Τοπιρὶο, 
ἃττοϑῖ ουϊὰ να Ὀεθη οαϑγ. Βιυῖ ἵνο ἀϊ5- 
ΟἸΡΙε8. ΟἿΪΥ ψεσα βεηΐ, δηᾷ ὄυθὴ {πὸ ψουϊὰ 
ποῖ Κπονν Πόσα ΟΌΓ [ογὰ τνου]ά δε (ἢδῖ ἐγθῃ-» 
ἴῃ; ἴογ ἴπῸὸ υπκηονῃ ευϊάς νγὰ5 ἴο πιϑεῖ 
ἴεπὶ οὐ {Πεῖγ ἄγεν. ὕνεγε ΔῃΥ 1υ8:|ἢ- 
οἴίοη ἠρεάοὰ ἴῸΓ ἃ ἀἰβρίαυ οὐὨ ϑυρεγπδίυγαὶ 
ον πεν. δ ΒΡῈ ἀρ ουτιν ὈΥ ϑοιὴξ 88 ὑπο δι]οὰ ἴοσ 
--͵Ὠδβ σουϊά 6 δὴ δῆῖρὶς οὔθ. Νο 
οδυϊίου νγὰ5 οὔτ οἱ υπη0}} [86 {ἰπλ6 τνῶ5 ΠΥ 
οομθ. Βυΐ τπουρῃ ρῥγοῦδῦϊς, ουθη (ἢ 5 49- 
βιυπιρίίοη 18 ηοΐ ΠοΟΟββασΥ. δῖ, Μαγικ᾿ 5 νογάϑ 
ΓΕ σομιρδῖθὶο τυ ἃ ργενυίουβ διγδηρεσηθηῖ, 
ἴῃ οδ᾽)εςξ σεγδ!]γ Ὀεϊῃρ ποῖ ἴο δϑιοηΐβα {ΠπῸ 
ἀϊδείρ]εβ, δυιῖ ἰο συλτά δραίηβὲ ἃ ργοηλδίυσε 
Ὀείγσαγαὶ. 

14. ἤξῥεγε ἐς δὲ ρμεεοοανιδενρ ἢ ΟΥ̓, 
δοςοσάϊΐην ἴο ἴδ οάεϑῖ Μ85 δηὰ Μεγξίουβ, 
ἤζδεγε ἐς ρϑὶρ γε ἐπρ-ίαςς ᾽ (κατάλυμα, ἴδ δ 
Τοοπὶ ἴῃ ψΠοδ ἃ ἰΓΔΥΘΙΙΟΓ τοϑίβ δῇοσ ἃ 
ἶ ΎΤΠδὶ ννὰβ Ηἰβ 1δϑὶ τοϑεϊηρ-ρίδοα 
ου θα. Τα νοσά (ηοῖ ἃ οἶδϑϑίοδὶ οἢ6) 15 
[0 εἰχηϊβοδηῖ, 

οὔ 11- «διι, 26. 

υπῖο Ἀίπι, αρονυοκά, 
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ν. 15---24.} 

ΤΒδαλθεγ, γεγε 1 584}} εδὶ ἴῃς ρδ885- 
ονοΥ ὙΨ]ἢ τὴν ἀϊδοίρίεϑὶ 

15. Απά ἢς ν|}} 88εν γοῖι ἃ ἰδγ 
ὌΡΡΕΙ τοοῦλ Πιγηβῃεά πα ἘΡΕΙ͂ 
τῃεγα πγᾶΐκα γεδαγ ἰοῦ υ8. 

16 Απά ἢιἰ5 ἀϊβοὶρ᾽ε8 ψψεπὶ ἰοσίὶ, 
ἃηά οδπις ἱπίο τῆς ςἰγ, ἀπά ουπά 85 
ἢε μά βαἰϊά υὑπῖο πε: πὰ ΠΟΥ 
τηδάς γεδλάν [ἢε ρδβϑονεγ. 

17 Απά ἴῃ τῆς ἐνεηΐηρ ὃς Τσοπηεῖῃ 
ἢ (ἢε τνεῖνς. 

18 “Απά 48 {δεγ 8δῖ δηά αἱά οδῖ, 
]6βὺ8 βαἰὰ, Ν ἐΓ]Υ 1 847 υπῖο γου, Οπα 
οὗ γοι ψγὶς ἢ δαῖεῖῃ ἢ πὶς 5}]]} 
ὈΘΙΓΑΥ πε. 

19 Απά {8ὲγ θερᾶπ ἴο θὲ βοζγον"- 
δι], δηὰ ἴο 88Υ υπῖο ἢΐπι οὴς ΒΥ οηδ, 
ἢ ’Ε 1 δά ἀποῖδοῦ «αἱά, 17. ἴο Τὶ 

«υδεγε 1 δα} εαὲ ἐδο ῥα σουεν. 8ι. Μαῖ- 
ἴπονν μ48 “Κοερ," |ἴ, “ ἀο" (ποιῶ) --- ἰπι- 
Ῥοτίδηϊ 85 αἴ οὔσθ ββονίης τὲ (ἢ6 νοτγὰ 
“ ἀο" (ποιῶ) διᾶ98 ἃ 50] θη πιοδηΐϊηρ ἐοῃ- 
ἠεςίεα 1} ἃ Ξδοσοὰ τίϊς, δηὰ {πὶ ἴῃ (ἢ ϊ5 
(286 ἰΐ 15 ηοῖ δαυϊναϊοηξ ἴο “ βαςτίῆςε. ὍὙΒΟ 
βδοτίῆος νγᾶ8 ςοτιρ]εϊοα Βείογο οὖν ἴ,ογὰ σδπὶς 
ἴο ἴΠ6 ἢουδε ἰη νυιϊςἢ Ης Κορί [88 Ῥαββονυεσ. 

16. α ἰαγᾷε ὠῤῥεγ γοορε ζωιγ πε δεά απδ ῥγε- 
}αγεά.) ΤὨϊΐ5 ἰηαϊοδῖθβ ἃ Βοιβε οὗ ̓ ϑμηὶ ἡδα 
δ ]ε 5126, δος  ΠΡΡΕΣ σμδιηθε 8 θοϊοηρίηρ, ΟΠΪΥ 
ἴο ἴῃς Πουϑε5 οὗ [86 ΠΡΡΕΙ οἰ489ει5. ΤῊς ψοσγά 
“Ἐυγη βῃοαά " (ἐστρωμένον) Δρρ]ε5 βρϑςΐδ!]}ῦ ἴο 
ἂς ἴὰ δρτοδα οὐδοῦ ἴδ σους 68 ἔου [Π6 
ΤΕ ΕΡΌΟΩ οἵ συ αβῖϑ.: [Π6Ὺ νου ]Ἱὰ δηὰ 41} {πηρ5 
Γελάγ. “ἼὝΠΜΒετγς, οὖῦγ Τογὰ δάάς, “πηλκο 
ΤΕΔΑῪ ἴον 3," ρυγοβιαβίηρ δηά ργεραγίηρ {δε 
ἰαπιῦ, δηὰ [86 οἵδε σθαι 5168 ἔον [ἰ6 Ῥδβοθδὶ 
δ 866 πεχί γοΓ56. 

ο ἰηάϊ!οξίοηυ ἰβ ἑουηὰ 45 ἴο [6 οὐγηοῦ οὗἵἁ 
ἴΠ6 Βοιβε; δυΐῖ 1 τηυβὲ δ6 δϑϑυσηθὰ μα ἢ 
νγᾺ8 Κποννῃ ἴο ἴδε ἀϊδϑοΐρ᾽εβ, ΟΥ̓ σου δ ἴο 
ΟἿΡ 1, ογά, 88 ἃ σοηνεγῖ, ἃ πιδῇ ἴοο οὗ ἀἰϑίϊης- 
ἴοη ; [86 παπηθ οὗ Νἰοοάδηῃχϑ, οὐ σγαΐδοσ οὗ 
[]οβερῃ οὗ Αὐἰπιδίθεα, ὁσοιγβ ἡδίυγΑ]}Υ ; δυΐ 
ἴδετε 15 ΞΟπῚ6 γοάβοη ἴο πΐηκ (ἢλὲ (ἢ πουϑα 
Ὀεϊοηχεὰ ἴο 51, Μαγκβ ἔπη γ. 866 ποῖς οἡ 
ΥΟΓΒΘ 51. 
Τῆς ἔνο ἀἰβοίρ)εβ πηιϑῖ ἤανε ξοῦθ ΘΑ ἴῃ 

ἴδε ἀδγ: (867 δὰ ἢγδὶ ἴο ἢπά {π6 ρίδος, 
τη οΌηρ ἴΠ6 αἰϊεπάδηϊς ἤθη ἢθ ττοηῖ ἴο [86 
16} οὐ {δε τοδὰ ἴο κεῖ νυυδῖοσ, ρσοῦθδθ]υ Θδυὶγ 
ἢ ἴδε τῃηογηϊηρ, 566 ποΐθ οὔ ἢἃ,ὑκὸ χχίϊ, το: 
ἴπ6 ἰογεθοοη, δηὰ ἱπάεεἀ ἴῃς ψμοὶς ἀδυ, 
σου ὃς οσοσυρίεα τ ΒΒ ὨδΟοβΒΑΓΥ ργερασᾶ- 
Εοη8. 

Ιη-ᾶς, ΤῊΕ [,Α81 ϑῦΡΡΕΞΒ. 

18. «υδίοδ εαἰε!δ «υἱὲ »ε ΟΥ̓, οπ9 οἵ 
7ΟῸ0 8881} ὈΘΊΣΔΥΩΘ, 86 ΨἘΠΟῸ Θδίθἐἢ ψ11Ὰ 

5ΊῚ. ΜΑΚΚ. ΧΙΝ. 

20 Απά ἢς δηϑινεγεά δηά 8ἰάὰ υηΐὸ 
τπεαι, 7: ἰς οης οὗἩ τδε τνεῖνε, τῆδὲ 
ἀϊρρεῖν νῖτἢ πα ἰπ τὴς ἀ|5}. 

21 Τῆς ϑοη οὗ πιδη ἱπάβεά ροεῖῇ, 
ἃ5 ἰξ ἰ8 νυγτθη οὗ Πα: δυῖ νγος ἴο 
(Παῖ τηδη ὈΥ ψοπὶ ἴΠ6 ϑοη οὗ πιδῃ ἰ8 
δεῖγαγεθα [ ροοά ψεγα ἰξ ἔογ [δῖ πιδῃ 
1 6 δὰ πενογ Ὀεεη δογη. 

22  ΦΖΑπὰά 28 {πεν ἀἰὰ εαἴ, [εβϑ8 ΄ 
τοοῖς Ὀγεδλά, δηὰ δ]εββθά, δηὰ δγαζε ἐξ," 
Δηὰ ρᾶνε ἴο τεπὶ, δηὰ 844, Τὰκεο, 
δῖ : 1}}18 18 ΤΥ ὈΟΑγ. 

23 Απὰά δε τοοἷς ἴῃ συρ, δΔηὰ ἤθη 
᾿ς διαὰ ρσίνεῃ τῆληκβ, με ρᾶνα {ΐ ἴο 
ἴΠοπὶ : δηά {πεν 4} ἀγδηκ οἱ ἴξ. 

24 Απὰ ἢ 8]ὰ υπῖο ἴπεπὶ, Τ Ὴ]8 ἰ8 
ΤΥ Ὀ]οοά οἵ τς πενν τεβίδηχθηῖ, ἢ] ἢ 
18. Βῃεἀ [ὉΓ πιδηγ. ᾿ 

τη0. Α ἰουοδίηρ ψογά, δυο} 85 ϑῖ, Μασγκ 
Ἰονεβ ἴο ὑσίης ἴο ἢ 18 γοδάεσ ̓β πη. 

19. “πώ αποΐδεν «αἰά, 1. ἰ ΠῚ ΤΉ!Β οἶδιϑο 
5 οπιἰοἀ ὉΥ 5οπῖο, μοὶ δὶ], οἰά Μ55, δηά Ὁγ 
βοῃε οὐϊΐζοσβ. ὙΠ6 Τοᾶϑοῦβ [ῸΓ δϑλὰ δρδίηδι 
ΟΥ̓Δ 58] 0 ΔΓῸ ΠΟΔΓΪΥ Θαι8]. 

20. οπε φΓ δὲ ἐπυεϊυε.1 Οπιοά ὉΥ δὲ, 
Μαῖϊδιενν. δῖ. Μαγὶκ ἢδ5 αἰ5οὸ “(μδῖ αἱ ρρεῖδ " 
πῃ 16 ργοϑοηΐ ἴδηβθ, ϑβενίηρ (Παἴ ἴῃς ννογάϑ 
ΕΥΟ Βροόκοὴ ͵υ5ῖ ηδη [428 ννᾶ8 ἴῃ ἴδο 
ἃςῖ οὗ ὈγΟΙΠΕΥΙΥ σοπηπγλιπηίοη, οχργοϑϑθά ὉΥ͂ 
Ρυκπίης 4 ρίεος οὗ ὑγοδά ᾿ἰπῖο [6 Ἴοϊησηοη 
ἀ15. Μέεγεσ βυρροβεβ ἴμδῖ [τἀ 85. πιιι5ῖ δᾶνα 
Ὀδδθη οἷοϑα ἴο οὐγ 1 ογὰ. οβϑβϑί]γ ἂς τηϊρῃξ; 
[ΠΟ Α ὍΟΙΟ 5ἰ[τἰηρ ἴῃ ΟΥάοΥ οὗ τϑηκ, 
7]υάδλς μ ρας κι ΟΏ εἰμεν ἡ ἢν χῚ τὰς 
ΑΡοϑί)ε5 Υ οπε ἱ εἷγ 
Ὀτοδά ἴῃ ὧς οεηίγαὶ ἀϊϑῇ. 

41. 85:1, Μαῖῖίδπεν δάδάβ ἔπε νγογ 8 βρεοῖδῇγ 
δἰάγεβοοα ἴο [{πάλ8. [υἀδ5 ἴπθη 86θ5 ἴο 
δυο ἰοδ [86 τοοῖ : ἢο ψογὰ δεν [15 ἰηα!- 
οδἴθβ8 5 ὑσχεϑεηςο. 

4Δ. Ἀδοεηΐ οὐϊΐογβ, ἕο] ουσίης ἴμς οἱάοεκί 
Μϑ858 δηὰ ΜΝεγβίοηβϑ, οὔ “ εαἱ " ἴον “ (λκε.» 

48. απά ἐδεὲν αἱ ἀγαπὰ 97 1.1 8ῖ, Μαίδοεν 
Εξἶνοβ ἴπε σοιηηδηά, δῖ. Μαγὶ σγεοογάβ ἴδ 6 
οδεάϊεηςο. 

24. ς" ἐδὲ πεαὺ ἐείαπεα. ΟΥ̓ φῇ 2δὲ 
εουεπαπί. ΤῊ ννογὰ σευ ἰ5 οὐ εἀ ἴῃ 4]} 
[(Ὠς οἰάεβὶ Μ55 Ὀυῖϊ οἠς. Οσυεπαηὲ ἜΧΡΓ 5565 
[6 Οτεοκ ΠΙΟΥῸ ΠΟΔΤΥ (Βδη ἐεηία»εη, Ὀυϊ 
ὨΟΙΟΥ ψοσγὰ ὄχἤῃδιυϑίβ ἴἢ6 τηρδηΐησ. ΤΏ 
Ὀϊοοά οὗὨ [6808 δ οηςε ταῖῆεβϑ ἴῃς σονθηδηΐ 
οὗ στᾶςς, ἀηἀ σοηνογα πε ε1ἢ8 Ὀοαυοδίμοα Ὁ 
Ηϊπὶ ἴο Ηἰ5 Οδυτγςοΐ. 
,γ ἐδὲ γερρῃ σοῦ φ “ἰπε ΤῊΐς εἶδιιϑς 

58. οτηἰἰδὰ ἴῃ 411 τῇς 55, δηά 15 ὑτὸ"» 
ὈΔΌΪΥ ἰηϑεγίεα Βοτε ἔτοπι 51. Μαϊδποεν. 
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ἐ αιι. 26. 
3.3. 

ἃς ΕΠΙΥ 1 84Υ υπῖο γου, 1 ν]}} 
ἀγίπὶς πο τπογε οὗ τῃς ἔτι οὗ τῆε νίης, 
ὉΠῚ] τῆλε ἀδγ τπδῖ 1 ἀτίπὶς ἴξ πον ἰῃ 
τῆς Κιηράοπι οὗ (σά. 

26 4 Απὰ ψ ἤδη {ΠεΥ Πδά βυπρ Δῃ 
ἔἤγαγη, [πο Ὺ ἡχεηῖ οὐκ ἰηῖο [6 πηουηΐ 
οἵ ΟἸ ̓νε. 

27 ᾿Απὰ 7εϑβϑιι5 84: ὑπο τῃεπὶ, 
ΑΙ] γε 81|4}} θεὲ οἤεπάεά Ὀεςδυβε οὗ 
πὶς τη 8 πἰρῃῖ : ἰογ ἴξ ἰ8 ψττεη, 1 
Ὑ}1}} 5πιῖῖε τῆς 5μερῃεγά, δη [δε βῆξδερ 
51.411 θὲ βοδίζεγεα. 

28 Βυιῖ δῆτεγ τῆλ 1 δηλ γίβεπ, 1 νν}}} 
2ο δείογε γοι ἱπῖο (σ411|ες. 

29 'Βιυι Ρεῖεγ εαἰά υηΐο Βίπι, Α]- 
τΒουρῈ 4}1 52}} δ οβεπάεά, γεῖ τυ 
πος ]. 

40 Απά 7εϑιι 84:18 ὑπο Δὶπὶ, 
ΨΕΠΙΪΥ [1 84Υ υπίο ἴδεε, ἼΠδὶ τῇ} 8 
ἀλγ. εὐέμ ἴῃ τἢ}8. ηἰρμῖ, Ὀείοτς τῆς 
οοοὶς οτοὺν τννῖςα, ποι 5041} ἀθῃΥ πῆς 
τη Πςα. 

21 Βυῖ ἢς βὁρακε τῆς πιοζὲ νελε- 

46. Κενγιν 1 αν, 67 ΤὨΐΒ βαγίηρ 15 γδ- 
οσογάοα ὉΥ 41} {πε Ευδηροὶοῖβ, 81. Μαιίμον 
δάαίηρ δε ἱπιρογτίδπί νοσάϑ “ ψ τ γου. 

126-21. ΤῊΕ ὨΕΡΑΚΊΤΤΕΕ. 

26, 27. Ιἀεδηξῖς2!] σι 81... Μαίζδον. Αἱ 
ἴῃς ἐπά οὗ ἴῃς ἤγβι οἴδιιϑο 81. ὺκς λας, “85 
Ης νβ ψοηϊ." ΤΠ ΠΊΔΥ δα ἰηΐεττοὰ ἔγοπι 
ΟλΥπλιγλίῖνθ. [υ.λ8 πιυθδὲ ᾶνς κποῦσῃ 
ννθογα [ΠΟΥ σεσε ρβοίϊηρ---ἰη [86 ἀϊγεςοη οὗ 
ΒεῖμδηΥ, γεῖ ποῖ ἔδσ οἢ ἴῃ "γᾶν, ῬγοΌΔΌΪΥ ἴο 
ἴῃς ἢγϑὶ ρίδοε ἤογα ΠΟΥ τοῖρῆΐ τοδὶ υῃ- 
ἀἰϊδιιτγθο. ὅδ66 [οῆη χυὶὶ. 2. ἴη υ. 27, οἱά 
Μϑ95 δηὰ Ν εγβίοῃϑβ οπιὶξ ἐπ ἐδίς πὶρ δ. 

80. εἐγοαὺ ἑευΐεε.}ὺ ΤΠ 5. 15 τηοηοηθα ὉΥ 
δῖ. Μαγκ οἠἱγ. [ἰ 5 ἃ σγεδῖ αρρτγαναϊίοῃ οὗ 
δῖ, Ρεΐουβ συ, ὍΘ ἤχϑιὶ νναγηϊηρ νγὰ5 υη- 
μεοεάθά, [πη Ῥαϊεβίίπε ἴγανεὶ]ογβ σοχηρ]αίη οὗ 
δεΐηρς ννδακεπεά γορυ]δυὶγ ἴπγοο ἔἶπιοβ ἰη [ἢς 
ἰρσηϊ ΌῪ (Πς συάδάση Ἄοτονίηρ οὗ ἴῃ 6 Τοςκβ. 
ΤΒά ἢγβθι ἌἽτονίηρ ἰ5 Ρεΐνθοη οἰενθη ἀπά 
ἔμνεϊνο, [6 βεοοηά δεοΐννδοη οπο ἂηὰ ἴννο 
ο᾽ εἱοςῖκ, [6 {τὰ Δῃ ΒουΣ Ὀεΐοτο ἄδνγη. 9866 
Τυδίγαπι, Ν. Η. Β.221. [{π|ᾺΥ Ὀδ οοηοϊ]υάοά, 
(Βεγείοσε, (μδὶ (Π6 ἤγϑι Ἵστονίης ννῆΐο ἢ 81. 
Ῥεῖοσ μοαγὰ νναϑ [ῃδλΐ δὶ οβ οἵ ἴνο, δηὰ (πὸ 
ϑεςοηὰ δὲ δδουῖΐ ἤνα αἱμ. Τῆς πιϊάηϊρῃξ 
σονίης νουἹά ἴπ8 ποῖ 6 οοιηϊοά: [ξ 
πΟΙΪά, ἰηάἀοςεά, θΕ ἴοο εὐ. ΤΒο ἢγβί {{18] 
ἴῃ ἴῃς ποιιϑὲ οὗ Οδίδριδβ οουϊὰ ϑοδγοθὶγ δᾶνδ 
ἴδκεη ρίδος Ὀείοσε οἣς οἵ ἴννο ο᾽οἷοςκ, 

51. ΜΑΚΚ. ΧΙΝ. [ν. 25--27. 

τπλεητγ, [Γ 1 8μουϊά ἀΐε τι τες, 1 
ὙΠ} ποῖ ἀεηγ τῆες ἴῃ ΔηΥ γγῖβε. [ἷκο- 
γν 186 4580 8414 {Π6Ὺ Δ4]]. 

22 ῬΔπά {Πὲὺ ολπιῈ ἴο ἃ ρἶδος 2 Μδι:. 6, 
ν ϊο ἢ νγὰβ παπιεά (ειδββεπιδης : δηὰ ᾽Ὁ 
Ὧδ βδίτἢ ἴὸ ἢΐ8 ἀἰδοὶ ρίε8, δ᾽: γε Βοῦε, 
ἉὮΠΦ 1 5}}4}} ργαᾶγ. 

232 Απὰά δε ταίκεῖ νυ ἢἰπιὶ Ῥεῖεγ 
Δη4 [λπιε8 δά ἰοδη, δηά ἴο θὲ 
806 ΔηηΖαά, ΔΠὰ4 ἴο Ὀ6 ὙΘΙΎῪ ΠΘΑΥΥ ; 

34 Αῃά 54: υηῖο τδεπι, ΜΥ ουΐ 
8 ἐχοθαάϊηρ βογγουνι! υηῖο ἀδδῖῃ : 
[ΔΓΓῪ γε ἢεῖα, δπὰ νχαϊςἢ. 

ς Απά ἢς ψεηῖ ἐογνναγὰ ἃ {{π|ε6ὲ. 
δηα [61] οἡ τῆς ργοιηά, δπά ργαγεά 
τηδῖ, ᾿Ε [τ σχόγα ροβϑίθ]ς, τῆς ΠουΓ πιρῃϊ 
Ρ838 ἔτοπι δἰ πη]. 

26 Απά ἢς 8414, ΑνδΑ, Εδίδετ, 8]} 
τὨΐηρβ ἀγὸ ροβϑί δία ὑπο ἴδεε; Κα 
ΑΥΨΑΥ ΤῊ Ϊ8. σρ ἔτοηι 16 : πενεγῖ 6 688 
ποῖ ψῆδε 1 νν}}}}, θυς τ μδῖ του 

27 Απά δε ςοπιεῖῃ, πὰ βηάειἢ τ ηλ 
βἰεερίηρ, ἀπά βδΓἢ ὑπίο Ρεῖετ, δ πΊοῃ, 

142-41. ΟΕΤΗΒΕΜΑΝΕ. 

83. 20 δὲ “ογὸ σρνσϑεά.) Τρ τοηδογίηρ 18 
ΥΕΤῪ δοσιυγαίθ. δῖ. Μαγκ δοῃς υ865 ἴ!ς νοτγὰ 
ἐκθαμβεῖσθαι); ἴἃ 18 της 5ἰΓοΏροῦ (Πδη 
ἴ, Μαιπον᾿β “ κτίονθα," ἱπαϊςδλίης 81226- 

τηεπὶ δὲ ἴδ6 ἄγος Ὧ1}1] ἱπίυϊοη ἱπίο {86 
ΔΌΥΞΘ5 οὗὨ δον], ΟΥ ψἰς Ηδ τνὰ5 ἴῸΓ ἃ ϑϑάϑοῃ 
ἴο 6 ονογιν οἰ πηδά. 

Ὅτ} ῥδέαυ).} 80 ἴοο 8ῖ, Μαϊζδεν (τσ Πεγο 
δὲ6. ποῖοϑ); δυΐ (πε οτὶίηαὶ (ἀδημονεῖν) 15 ἃ 
ΥΟΤῪ νυνί τνογὰ, 

85. Νοῖο (ὃς 16 Σ ἀφίλ!]]: “1εῖ τἢ}}5 δοιὼ» 
Ρᾶ358 ὅοπὶ πης." Τὴς δου 5 {πδῖ οὗ ἴδς 
ΒΌΡΓΟΠΙς Οοτβὶ5 ; ἴῃς Βοὺυγ οὗ ἀγεδά βρί γι] 
ΔΏΡ 5}. 

86. “Αδόδα αὲδεγ ἢ «δόδα τποποείοσίι 
Ὀεζδηθ ἃ νναϊοδνοσά οὐ ἢ ΟεηΕ]ς 
ΟΠ τ ϑδηβ, 4 ψοσγὰ οἵ υἱῖδ! υπίοη τυῖτὰ τῃς 
ϑοη. ἔσεδον 15 ΚΠΠΡ δ:, Μασκ, ργοῦδοὶΥ 
8ἃ8 ἃη εχρίδηδίίοη ἠροάθα ὉΥ ϑοπῖα οὗ 818 
τοδάο 8. 

“4ἰ] ἐδίπσ: ἀγὸ ῥοεἰδίε ὠρο ἐδεθΉ.} Ἐοτ 4]} 
τὨΐηρβ ἀδρεηὰ οὐ Οοὐάδβ ν}}}. Ηδοτγο ἴδο ΟὨΪΥ͂ 
αυσϑβίίοη 15, νεῖ Ποῦ [ἢ Μν}}} οὗ Οοἀά---ἴη οἴΒΕΥ 
νογάθ, τ βοῖμοῦ δὐβϑοΐϊυῖϊς ΣΙ ΘουβΏ.685 -- 
ψνου]Ἱὰ γοαυΐγε δηὰ ὀχδοῖ [86 δἰοποιηδηῖ. 

ἑαΐε σευαν ἐδὶς ἐμῷ νι νριθ.}] ΤῊς ἐΧργεϑ» 
δίοῃ ἰδ ΠΟ[ΙΟΘΔ 06; ἰΐ 15 ΤΥ ἀρρὶ ἰεὰ ἰὸ 
16 δεῖ οὗ σεπιουίὴρσ ἰοοὰ ΟΥἹ σρδ5 ἵγοπὶ ἃ 
[Δ0]6. 

87. δύποη ἢ Α ποσὰ μετε υϑοεὰ 1} ἃ 
ΒρεςΐΔ] βἰψηϊβοδηςς, σεςδ]ϊηρ οἷά ἔδο ηρ5 οἵ 



α Μλῖιῖ. 26. 

47. 

ν. 38----1.} 

βἰδερεβι του ἡ οουϊάεβε ποῖ ἴδοι 
νγαῖςἢ οἠς Βουγὺ 

48 δῖοι γε ἀπά ρζδυ, ἰεϑῖ γε 
ΘηῖοΓ ἰηΐο ἰεδπιρίδίίοη. ἢς 8ρὶπὶ 
ΤΓΌΪΥ 1’ τεδάγ, Ὀμς της βεβἢ .. ψγεαῖ.. 

439 Απάὰ δραίῃ δε σγεηῖ ἀναγ, δπά 
ΡΓΑγθά, δὰ βραίζχε ες 84π|6 ννογάϑ. 

40 Απάννδεηῃ Ἐς γεζυγηςά, ἢς ἰουηὰ 
18 6πὶ 4βἰεερ δραίη, (ἰοῦ {πεῖν ἐγεβϑ ὑγεγα 
ἢεᾶνγ,) ποῖα ννῖδὲ τῇς} ψ δαὶ ἴο 
ΔΗΒΥΨΟΓ ἢ 1. 

41 Αμπά ἢς οοπιεζῃ τἢς τὨϊγά τἰπι6. 
δῃἀ 8411 μηΐο τΠ6πὶ, δἴεερ οἡ ποῦν, 
Δηα ταῖζα γομγ τεϑῖ : ἰξ 18 σπουρῇ, [ἢ 6 
ΒοιΓ ἰ8 οοπια; θεμοϊά, τἢ6 δοὴ οὗ 
ἸΏΔΠ 8 δείγαγοά ἰητο τῆς Βαπάβ οὗ 
δ[ ΠΗΘΓΒ. 

42 ἈΠ56 ὖρ, εξ 8 ρὸ; ἶἴο, ἢς τῃδῖ 
δεζγδγεῖῃ πο ἰ8 δῖ μαπά. 

43 ὅ “Απά ἱπητηεάϊδιεϊ γ, ἢ }]ς ἢς 
γεῖ 8ρᾶκε, σομχεῖῃ [υ48, οπε οὗ {πε 
τνγεῖνε, ἀπά νυ Ηἶπὶ ἃ ρτεαῖ πλοἶτὶ- 
τυᾶς τνῖἢ βυγογάβ δηὰ βἴανεϑβ, ἴγοπι ἴῃς 
οἤϊεῦ ργεβίβ8 δπὰ τἈ6 8.068 δηά τῆς 
εἰάετβ. 

5.1. ΜΔΚΚ. ΧΙΝ. 

44. Απὰ μα τιδὲῖ δεϊγαγεά ἢΐπὶ πδά 
σίνεη τΠ6πὶ ἃ ἴοΐκεη, βαγιηρ, ἮΝ Βοπ- 
8ΟανῈσ [1 5112}} [κὶβ5, [ἢλι βαπὶς 18 ἢδ; 
ἴλκα Ὠΐπι, δηὰ ἰελὰ ἀτγι ἈΥΤΆΥ 8δίεϊγ. 

45 Απά 48 βϑοοῃ 45 ἢε ν7γ8 ζοπΊδ, 
6 φρο γα ρῃονναΥ ἴο δίπι, δηά 
δδῖ ἢ, ΜΜάλϑβίεσ, πιδϑῖεγ; δηά κΚιββεά 
Ἀπ. : 

46 4 Απά τῇεγ ἰαϊά τΠεὶγ μαπά8 ου 
Βῖπι, ἀπά τοοῖκ Ὠϊπ. 

47 Απᾶ ου οἵ τῆςπιὶ τῆδί βιοοά ὃΥ 
ἄγεν ἃ ϑυγογά, πὰ 8πιοῖε ἃ ϑ8εγνδηΐῖ 
ὉΥ τῆς δίρῃς ρηεϑι, δῃά ςυΐϊ ΟΥ̓ ἢΪ8 

48 Απά 7εβι5 δηβιγεγεὰ δηά δἰ 
απο (σα, ΑΥΙῈ γε σοῃθ Οἱ, 48 
ἀραϊηϑι ἃ τη ϊεΐ, ἢ ϑυσογάςβ δηὰ τυΐτ 
δῖανεβϑ ἴο ἴ2Κα πιεὶ 

49 1 νγα8 ἀδὶγ στ γοὺ ἰπ (Πα 
τεπιρὶς ἐεδομίηρ, Δηἀ γε τοοῖς τηθ ποῖ: 
δυῖ τῆς 8ογρζυγεϑ ταυϑὲ θὲ (1 6|16ἀ, 

50 Απά {δ6Ὲγ 4}1} ἰογβοοῖκ ἢΐπι, δπά 
ἤεα, 

51 Απά τἢεῖς ἐο]οννεά ἢϊπὶ ἃ ςεῖ- 
εἐλίῃ γουηρ πιληῃ, μανίηρ ἃ ᾿ΐπεη Ἵοἱοῖὴ 

[86 παΐιγΓ8] τδη, ἢσὶ ψἱδουξ ἃ τοΐογοπος τὸ 
ἴδ 6 νογάϑ σεοογάθα ΟΥ̓ δῖ, [υΚὸ ΧΧΙΪ, 1:1. 

εοἰμἑάεεέ ποὲέ ἰδοι Οτ, “ψοτῖ ἴδοι. υῃ- 
40 ]ε.᾽ 866 ποῖθ οὐ ϑ8ϑῖ. Μαιίμον, ψῇο δι45 
ἐγου ἴογ ἴου.᾽ ὙὍΠο δάάγεββ ἴο ϑ8ῖ. Ρεΐεῦ 
45 ἃ βρεςῖδὶ βἰγηἰβοδπος τῇ σοίθγοηςο ἴο [8 
Ῥτοιαϑδ ]ο8. 

40. μεῖον «υἱσὲ ἐδὲγ «ὑϑαῤ ἰο ἀπθαυεῦ 
δὲ». ϑ8ῖ, Ρεῖοσ σοιηοηθορεά, ἀοιδ}655, νἢδῖ 
μδὰ ιἷ5 ἴδε! ρα οὐ ἴ!ε Ηοὶγ Μοιυιηΐ, 
866 (ἢ. ’Ιχ. 6. ὙΒοσα ες νν5 ρεγρίεχοά δηὰ 
ΒΟΓῈ αἴγδιᾶ ; Πογε 8}} ἴσος τσγεσὰ υἱτεΥ]} σοη- 
ἰουηάεά. 

δῖ, Μαίδον (6115 8 (παῖ, ἰοανίηρ τῆστη, 
Ἧς νγαγεὰ δγαίη, υϑίῃρ (6 βᾶὴς ψογχγάϑβ: 
ΕΝ ἄοοβ ποῖ υϑ0.8}}}7 οπιτ δὺς} ἀς- 
[2118. 

41. ἐὶ ᾿: ἐποι.} Ἴδυς (6 Νυϊγαῖο. ΤῊΣ 
τρσδηϊηρς 8 αἰοπιἰοηοά, Ὀυϊ [86 τνοσγὰ βϑοϑζὴς 
ΠαῖΌΓΑΙΪΥ ἴο σείεσ ἴο Η5 ργονίοιβ οοχητηδηά. 
ΤΠΟΥ ψεγε ὑϊάάοηῃ ἴο νγαίοβ ἀυγης Ηἰβ 
διξοηϊζίην 5ίσισαε: (παῖ ἰ8 ΟΥ̓́ΘῚ ; ΠΟ ΙΏΟΓΟ 
τυδιοῃίης δῖ ὑγεβοηΐ 18 πεεάεά, δ6εςὲ ποῖς οῃ 
81, Μαίζδον. 

42. ΤὨ8 οχοϊληλδίίοη ἱπηρ} 168 {πδῖ, ἰπ|» 
Ταθαϊαίου αἴεσ ἴῃ6 ψοσαὰβ ῥγθοθαϊηρ ψΈΓῸ 
δροίκθη, οὖν 1,ογὰ δοαγὰ ἴπ6 ἰγαῖϊζοσ νὰ τΠ 6 
θαμὰ Δρργοδοδίην. 

ἐσὲ ὦ 30.} 1. 6. δο ἴοττἢ ἴο πιοεῖ μῖπι. 

43-52. ΤῊΕ ΟΑΡΤΌΒΕ. 

48. ΜΝ τ Ν ἸΔς εχοορίίση οὗ ἃ ἔονν νογάβ, 
[ἢ]58 γοσϑὲ δηὰ ἴπ6 Ὀεσὶπηϊηρ οὗ ἴπε [ον ς 
ΔΓ ἴτε 8816 πη (πε ἤγβθί ἵψγο Ενδηκε δί8. 
8:.ὄ υκ6 αἰ  Ὑ8 811 ΒΕγ. 

απά ἐδε σεγίδε:.)Ὶ ϑ8ῖ, Ματγῖ τηεπίοηβ ἔλθ τι 
ΒΡΕΟΙΔΙΥ͂, 88 ἴῃ γεῦβε 1, ΕΥΪ ΘΠ 858 τακίηρ ἃ ΄ 
ΒΙΧΒ νἷδος ἴὴ [6 ϑδηβοάττι. 

44. «πα ἰεαά ῥίνι σαυαῦ ««'ῦ.} ΜΜοτὰβ 
γσυΐηρ ἀφ! θοτγαῖθα τηδ]ῖος, Βα, ΡΟΓΒΆΡΒ, 
[δῖ [υἀλ98 ἔξατεὰ δ αδἰϊεπιρί δὲ γεβοιια. 

}ΜΜα-ἐεν, νειασἑον.ἢ ἸΤᾺς ψοτγά, Ἀδθθὶ. 

47. οπὲ Ὁ7 ἐδερι ἐραΐ “ἰοοά ὁγ.ὺ Ὑῆδ ὨΔΠΊ6 
οὗ Ῥεῖοσ ἰ5 ποῖ ρίνεη ΟΥ̓ ἴ86 ϑυηορί 58 (566 
ποῖα οὐ 81. Μαῖδπον); δυῖ τῆ6 οπιίδαίοη ὉΥ͂ 
δῖ. Μαυκ βιοῦν [πὲ ἣἢς τοραγάδα 1 85 8πη ἃςῖ 
οἔίσυο, ἰπουρὰ 111-Ἰηἴοττιοά, 2ε8]. ΤΒε οοῆ- 
εχ ἰπαϊςαῖο8 [δι ἴλ6 ἴἄγοο ψῆο δὰ νναϊοποὰ 
ν οὖσ μοτγτὰ σσοσὸ δἰοης ργοβϑεηΐ ; ἴδο οἰδιεγ 
ἀϊϑοῖρ]ο5 νγόσα ἰῃ {πε ραγάδη, θυϊ ἴδογο 18 Ὁ 
Τοάβο ἴο 581: (δὲ (ΠΟΥ οᾶπιὸ ἔοστνασα. 
Ηδὰ {δΒεγ εὐ [ἴ, (ΠΥ οουὰ ματα ϊγ Βανὸ 
ἔοτοοὰ {πεὶγ νὰ γ ̓πγου ἢ ἴῃ δἰἰοηἀδηΐβ. 

ἃ -εγυαπΐ 9.1] Οτ, "86 βεγυδηΐ οἵ 186 
ἰγῇ ρυίοδι " (86 τηδη, ἰδμογεΐοσε, ο νγᾶβ 
ΤΟΌΔΟΪΥ ἴπα Ἰεδάοσ οὗ {πε ὑδηά. Η15 πᾶγηδ, 
Δἰσῆυ, 8 χίνοη ὉΥ 81. [ὁμη. 

51. 4 εεγίαἱπ γοωπρ »πα".}] ΤῊ 5 ποῖίοδ 15 
ἴουμὰ ἰῃ 8ῖ, Μᾶσκ οὐἱγ. [ἴξ 5 ἃ ὑγοῦδθ]θ 

“80 



ὁ Μαῖι. 26. 
57. 

“86 

ολϑὲ ἂδοις ἐς πακοά δοάγ; δῃὰ (ες 
γουπρ πεη ἰδ ά ΠοΪά οἡ ἢϊΐπὶ: 

52 Απαᾶ ἢε Ἰεᾷ τῆς ᾿ἰπδη οἰοτὶ, δπὰ 
ἢςἀ ἔτοπχ τπεηὶ παϊκεά. 

5, 4 δΑπα τῆεγ ἰεά εβϑι5 ΑΥΤΔΥ ἴο 
τς δίρῃ ργεβῖ : δηά στ ἢ πὶ ἡγεγα 
4586 π|  εἀ }} τῆς ςἢϊεῖ ργεβ[8 δά τῆς 
εἰάοτβ ἀπά {πε 8. γθεϑ. 

54. Απὰ Ρεῖεσγ (ο]οννεὰ ἢΐπὶ δίδγ 
ΟΥ̓, ἐνθη ἱπῖο τῆς ραίδοες οὐ τς ἢϊρῇ 

51. ΜΑΚΚ. ΧΙΝν. ν. 52--5σ57. 

ΡΙαβῖ : δηά ἢς 824ὲ ψ ἢ ἴπε βογνδηῖβ, 
δηὰ νγαγηγχεὰ ἢ πηβς} Γ δὲ τῆς Ητγα. 

ςς “Απά τῃε οδίεῦ ρηεβίβ δηά ]] ΉΜΕΙ 

1Πε σουηςὶ! βουρῆς ἔογ τυ ἱΠ 688 ἀρδὶ 
6815 ἴο ρυῖ Ηἰπὶ ἴο ἀδδῖ ; δηά ἰουπά 
ΠΟΙ. 

56 ΕοΓ πηληῦΥ ὕᾶτε ἔαἶβε υγπε88 
δραϊηβί πηι, δυς ΓΠΕῚΓ τυπεϑβ ἀρτεεὰ 
ποῖ τορεῖδοΊ. 
7 Απά τδεῖε ἅἄγοθς ςεγίδιπ. δηά 

δυχχεσύοη [41 [πὸ γουτ τννᾶ8 581. Μασγκ ἢ1π|- 
861, (ἢ15 ννου]ὰ δοσουηξ Ὀοῖδ ἴου ᾿ἷ5 πηεῃ- 
Εἰοηϊπρ τ[ῃ6 εἰγουπηοίδηςο---οῖ οης οὗ ξεηογαὶ 
ἰηζογοϑί---δηὰ [ῸΓ 8158 ποῖ τηθηςοηΐηρς ἴδ 6 ὨδπΊς. 
ϑί. Ματκ ννγᾶβ ἴδε ἃ γοιηρ πιδῃ; νὲ βηὰ 
᾿ἰπΔ βοοὴ δἤεγνναγάβ σοϑιηρ ἴῃ [οτυβδϊοπὶ 
ἢ [15 τοί ποσ, τ ἢοϑε ουδὲ δ[ ἃ ΥΟΓῪ ΘΑΥΪΥ 
Ὀπι6 νυᾶ8 [ἢ Βοπιο, 850 ἴο ϑρεᾶκ, οὔ ἢ Ὁ υγοῖ : 
εξ Αεςἴβ χὶϊ. 12 ἀηὰ 25. Τὴ ἀπο ρ]65 πιείὶ 
ἴΠΟΓΟ ΤῸΣ ΡΓΑΥΘΓ, ὯΟΓ 5 1 πηρτοῦδθὶς τμδῖ ἴῃ 
ἴϊ νγᾶ8 ἴπ6 ὈΡΡΕΓ σοοπὶ δϑϑοςίδίεὶ τ τἢς 
ἀθδγεβὶ Γ ΠῚ] ΠΙ8σθηςο8 Οὕ Ὁ τ ϑιΔη5. ΤΕ γουτι 
ννγὰ8 [Ὁ] ονηρ, ΟΥ̓, 85 [6 ννοζγά (συνηκολούθει, 
Τί58ς.}.) ἀδηοίε8, δοσοτηρδηγίηρ, Η πὶ; τῃδὲ 15, 
6 οἀπιὸ ἢ τῆς ἀ!5ς!Ρ[65, 45 1 τνου]ά 56οπι, 
ἔτοπι ἴ6 ἤου5ε, νεγε {ΠῸῪΥ Πδαά ρατίδκοη οὗ 
[ἢς [,“98[ ϑυρρεσ. Ης οου]ά ηοῖ, ἱπογεΐοτγο, 
85 50ΠΊ6 φοΟπ]εοΐυγε, δανα Ὀδοη δἰ γοδαν ἰη ἴδ 
ὨεΙ ΡΒ ουγῃοοά οὗ ἴΠ6 ραγάδη. Ηδ τηιβὲ πᾶν 
ες τ[ΠεῈ μουϑε ἱπ μᾶϑῖθ, γτουϑοά ἀρρδγεπίγ 
ἴτοτῃ ἢἷβ θεά (Βεηρεῖ, ΚΝ εἰ55), ηοί βανιὴρ [πῆς 
ἴο ἄγαβ8, θυ ΠΊΟΓΟΙῪ τυγδρρίηρ δἰ πιϑε !  Ἰοοϑεὶῦ 
ἴῃ ἃ δης Ἰΐποη οἰοίἢ (βἰηἄοη), ΡγοΟΌΔΟΪΥ ἃ ᾿ἰρὰῖ 
(μη Ἡντάρροῦ, δι σὴ 88 5. ιϑοὰ ἴῃ [86 Εκδϑί, 
ΤὨγονσῃ ΟΥΕΥ ἷπὶ ΟἹ ἢ18 ρ4]]εῖ, Ὑ 8 ργονθβ 
[δὲ Βε Ὀεϊοηροά ἴο δὴ ορυϊθηΐ ἔδμγ ; [ἢ 6 
“ βἰηάοῃ" ν»β ποῖ υϑεὰ ὉΥ (ς ἸΟΥΤΕΥ ΟΥ̓ 
Ἔυύθη τη κίας οἶ45565. Βεηρεῖ, “' Ἰοςυρ]65 ἰρίτυΓ 
εγαῖ." ὙΤΤΒε ρσυδγάϑ διζοιηρίοα ἴο 8ε12Ζ6 δ πὶ, 
Ὀυϊ ἢς Ἰεῖ ἢϊ5 οονογίηρ ἰη τποῖγ μδηάς δηὰ 
ΒΠεοά δινᾶΥ, οἰἴδον ἴῃ ἷ8 υηάοτ τπηϊς ΟΥ, τλοΓο 
ῬΓΟΌΔΟΙΥ, πακοὰ, ὙΠοβα ἀοίδι 5 Παιτηοηΐβθο 
ψΠ πδῖ τὰ πον οὗ 81. Μαγκβ ροβιοῃ 
δηὰ ἙΤβαγδοεῖοσ. 

ΟΥΠΟΓ 5υρρεϑίίοηβ ἤᾶνς Ὀδδ πηδάδ, δοπὶα 
ὙΟΙῪ ἱπιργοῦδθ]θ. Τμυ8 Εἰννα ἃ βυρροϑοβ ἴΐ 
ΤΏΔΥ ὰνς ὕδοη 8588], ἀγαννγῃ ΟΥ̓ ΟὐΓ] ΒΥ. 

απά ἐδὲ γομπς πιὸη ἰαίἰ δοίά οἱ δὲύρμ. οὐτ, 
δοοογάϊηχ ἴο ἴδε οἰάεβὲ Μδ5, “μά ἐδεγ 147 
ῥοίά οπ δίρε: Ὀὰϊ ἴΒοτὸ 15 ξοοά δυϊῃουγ ἔοτ 
τοι πη ἐδε γον γε, ἴ.6. ([π6 αἰϊοηἀληίβ. 
ΤὭς ἰοηάθηςΥ ἴο οτηϊπϑίοῃ ἴῃ ἴπς ἱννο οἰ ἀεϑῖ 
Μϑ95 [5 ν 6}} Κπονψῃ. 

5δ4τ-ός, ΤῊΕ ΤΒΙ͂ΑΙ, ΟΕ ΟΥΚ [(ΟἈὉ. 

δ8. 20 ἐδ ῥδὲσῥ ῥγίε. Οδίδρμδϑβ, ῃαπηθὰ 
μοῦ Υ δῖ, Μαίζιονν. ὙΠῸ ἢουδβε8 οὗ (αἱδ- 
ι" δΔηα ΑὨη45, 8 ϑ [Ποῖ -ἰἡ-ἶλνν, σοῦ ργοσ 

'γ ἢϑᾶῦ [6 Τετρῖο δηὰ σοηεχυουβ; υπη]635 

ἱπάθοά, Αηπδ58, ἴδ σγεὰὶ μεδά οὗ (δὸς ἐἈπΉ]γ, 
οσουρίοά ἃ ροτίίοη οἵ [ῃ6 οἶῆεϊαϊ! τοσίάθηςς οὗ 
{πε ΒΡῈ ῥγίεδί. 81. [οδη, γγῇο βᾶγβ ἴμιαϊ {εϑ811.5 
νγ»β ἤγξί ἰοὰ ἴο Απηδλ8, ἀθϑογῦε8 [Π6 [118] ἃ5 
ἰἈκίης ὑἷδο ἴῃ ἴδε ραίδοβ οἵ (δίδρμδ : 566 
οἷ. ΧΥΙΙ. ὙοΥβ65 13, 14), 28. ὅΤδο τηθοηρβ οὗ 
ἴδε ϑδῃμθαάγιπι, ὀϑρεοῖδι  ἴοσγ ἱπῇ ΟΥ 
ΡΓΟΙΙΠΆΙΏΔΓΥ ἰπαυΐγῖο5, ψεγὰ οἴδη δοϊὰ Πόσο. 

απά ἐδε “ογίδες.} [.,χ5ἴ τιοηοηρδά, θυϊ τῖτἢ 
ΘΙ Ρ 4518, 566 ῃοΐξ ΟἹ ΨΕΓΒΘ 1. 

54. ευεν ἐπίο ἐδὲ βῥαϊαεε. Ἐλαῖδογ, “ ευδῆ 
ἐπίο “ΒΘ οουσι." Το οουγί ἰη [ἢ ἱηίεῦῖοσ οὗ 
ἃ δὅτοδῖ ἤοι56 ννῶβ υϑοὰ οὐ ριυιδ!)ς Οσοδ βίο ἴοτ 
ΤΑΕΘη;5 οὗ συεβϑίβ δηὰ ἔογ ἴδε τοοερίοη οὗ 
αἰϊεηἀδηΐϊ8β. ἴῃ [158 οὯ86 [86 ψο]ς ὈΟΑΥ͂ οὗ 
δυλγάβ, ψἱ ἴπε 5ἰανεβ οὗ ἴδε ἈἰρΒσρτεβίδ, 
ὝΕΙΓΟ ἴπογο; δηὰ [{ Ὀεϊηρ πον ραϑὶ πιά ηιρες 
ἴπογ ᾿ἰγηϊοὰ ἃ ἤγο, Ὀο(ἢ ον νγαστοτἢ δηὰ ᾿ρ 
Βοϑηρχοί, 885 υϑυ8], σοποῖϑε δηά ἴσιυς, “ δρίς [τχ 
ΡΓῸ ἱβηὶ ἀϊεϊζυν, δά ᾿σδπὶ ἀρηϊυ8 ο5ὶ Ῥοΐγι5, 
4υἱ 41125 ἰυξίον ἔυϊ85εῖ. ΟΥ̓ [ὐΚὸ χχίϊ. ς6. 
ΤΒο πιοοεῖης οὗ [πε ϑαηπβοάγίπη νγᾶ58 ὈγΟΌΔΟΪΥ 
ἴῃ ἃ ἰᾶάγρε τόοῖῃ, ποῖ ορεῆ ἴο ἴδε ρυδ]ϊο, 
νη τς ραΐδος; 80 [δπδῖ 8ι. Ροΐοσ, ϑἰτἰηρ 
ἴη ἴδε σουγῖ, τνου]ὰ ποῖ 866 ἴῃ ῥγοςθϑάϊηρβ. 
ΤΏ, 85 δῖ. Μαιίίδεν, 52γ5, δε τνδ[εὰ ἴο 5866, 
ποῖ 16 ῥγόςθββ, δυῖ (Π6 εηὰ. Τῃο σορτε- 
βΒεη(ΔΌοη οὗ ἴῃς Αροϑιϊς 5ἰεπρ ἀπιοηρ ἴδε 
βίανϑϑβ, ο]Ἰθὰ τγουρὰ δηά ᾿ΒΤου ΡῈ δηὰ δεοῖκ- 
ἵπρ ἴο ννασπὶ ἰπηβοῖξ, ποϊ ιν ϑίδηάϊηρ ἰἢς 
ἀδληῆρεῦ ἴο νῃϊον ἴΠ6 ᾿ἰρῆξ οχροβοὰ δίπι, 15 
[ΠΟΓΟΌΡὮΙΥ ἰῃ 8ῖ, Μαικβ βΞἴγϊ ; ἢθ τιυβῖ 
οἴδη δδνθ μεοασγὰ 81. Ῥείοῦβ οὐσγῇ δοςοιυηῖ 
οὗ 115 τεττί]ε ονοσίδγον. 

566. διωὶ ἐῤεῖγ' «αυἱδγιοα9 ἀρτεεά "οὐ τοσεΐδεν. 
ΟΥ, “διὰ τδποὶς τοϑεϊπιοιΐοθ ΨΟ͵Τ6 ποῖ 
ΔΙἰκο:» ἀϊά ποῖ ἰΔ|}γ. ΤΠ υι[ῆθ5565 
ψου]ὰ 6 οαἰϊδά ἴῃ ος ὈΥ Οἢς, ἀπά Ἔχαπηϊηθὰ 
ΒΕΡΑΓΑΙΕΙΥ (8 ῥγοοῦ ἴπδῖ ἴπε οουγί νγὰ8 ποῖ 
Βα]ὰ ἴῃ β:.ῃϊ, οὐ πὲ πίη οατίης, οὗ ἴδ οσονσὰ 
ἴῃ (86 8)81}}), δη 1655 ἔττο δἱ ἰοδδὲ οοπουστοὰ 
ΒΞ ΔΏΓΔΠΥ ἴῃ (πεῖς βίδίοπιθηῖ μεσ ονὶ- 
ἄεπος οου]ά ποῖ δ6 ᾿εχα]γ γοςοῖνοά, ΝΡ ΘΟΓΘ 
ὍΟΙΘΟ ΠΟΥ οΔ] δα, ἔγοπι ψῆοσῃ ἴῃ 6 ϑδη θα πὶ 
Βορθά ἴο εἰϊοὶϊς σγτουπάβ ἔοσγ ἰοζαὶ Ἴοοηάδπι- 
ὩΔΊΪΟΏ. 

817. ἐδεγε ἀγοτο εργιαἱη.} “ΤὮ]5 ἱπρ]165 Ἐμδί, 
ΟἿ πολσίηρ οὗ ἴῃς ἴδ! !υτε, ϑοπιο---8:. Μαιῖμον 



ν. .8--(ς.]} 

θαγε ἔλϊβε τυ π688 ἀραϊπϑῖ ᾿ΐπι, 88 γ- 
ἵηρ, 
τ8 Ὗνε μεαγά ἢΐπι 88γΥ, 1 ψν}}}} ἀ6- 

ΒΙΓΟΥ [818 τεπιρὶς τηδὲ 8 πιδάς στ 
μιδηά8, δῃά τυὺῖτμη τῆτες ἀδγβ 1 ψ]}} 
δυ ἃ Δποῖδογ πιδάς ὶζδοις πδηάϑ8. 

59 Βυῖ πείτἢεγ 80 ἀϊὰ Ἐῃοῖγ νυν 688 
6ς τορεῖδεγ. 
όο Απά τε πίρῃ ργεβὲ βίοοά ὺρ 

ἴῃ τῇς πιάβι, Δπ4 λϑκεά 7εβιιϑ, βα γἹπρ, 
Απϑυνογεβὲ του ποιδίπρ ἡ ττῆδῖ ἐς 2 
τυλίελ τῆ86 νγιζη658 ἀραίηβί ἴδες ὶ 

61 Βιὲ ἢς Βεἰά ἥηο ρεᾶος, δηά 
Δηβυγοεά ποιδίηρ. Αραίη ἴῃς δίρῃ 
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ῥτίεβὲ δϑκεὰ ἢἰπὶ, δΔηἀ δαὶ 4 υηῖο ἢΐπι, 
Ατὸ (δου τῆς Ομϑβι, τῆς δοη οἔὗ τὰς 
Βἰεββεὰ ἡ 

62 Απά 6518 8αἰ4., 1 δπὶ: “δηά γε 4 Μαιι.... 
80|8}} 866 τῆς ϑοὴ οὐ πτᾶῃ βἰτιίηρ ου ἦὉ 
ἴΠε τῖρῃξ παπα οἵ ρονγεῖ, δπά ςοπιίηρ 
ἴῃ τῆε οεἰου8 οἵἁἩ Ὠεᾶνεῆ. 

65) ΤΤΒεη τἢςε ΝῈΒ ΡΓοβὲ γαπῖ ἢ 8 
οἰοῖμαβ, ἀπά βαῃ, ν᾽ δι πεεὰ νγε ΔῃγῪ 
βυγΠοΓ νη 68868 ἡ 

64 Ὗςε πᾶνε μεαγά τῆς Ὁ] Δβρῇεπῃγ : 
νηδὶ ΠΙΠΚ γεὶ Απά {Πεγ ἃ]} οοη- 
ἀεπγηδά Ηΐπὶ ἴο ὃ6 ρα ΠΥ οὗ ἀεδιῃ. 

ὄς Απά βοηὶε θερδη ἴο βρὶϊ οὐ ἢϊπι, 

δα γ8, ἴνγο---οᾶτηθ ἔογυναγαά βροηϊδηθουβιῦ δηά 
Ὀοτα οοηῇ!οιίης τ 688 ; ἰη ἕδςῖ, {Βεῖγ τνογάβ, 
838 ΠΟΥ ἀγα τοροσοὰ ἰη ἴδε ἔνο Ευδηρο 55, 
ἀϊβεν τρδίουϊαϊϊγ. 81. Μαγκ μιᾶ8 “1 (επὴ» 
Βιδίϊο), ευεπ 1, «υἱ]! ἀεείγον ;" 81, Μαιζδεν, 
ΕἼ ὅτ 80]. ἴο ἀεβίσου;" δῖ. Μαγκ, δραίῃ, 
“ἐδ: ἐεγιρίε »ιαε «υἱὁ ῥαπάᾶς;" δῖ, Μαίϊβεν, 
“86 ἰερὶς οὗ Οοά;" 81. Μαγκ, “1 «υἱὲ 
δωλ ἀποῖδεγ ποὲ »ιαδε «αὐἱ δαμπάς ;" 51. 
Μαῖίδον,, “1 νν}}} θυ] 1ἰ,7. 2. 4. [86 δας 
[6 Ρ]6 τεξοστοά ἴο. : 

ΎΒΕεσε οδη ὃ6 ηο ἀοιυδι [παΐ οί νυ] 6 5568 
αδουΐϊ 6 ψοσγάβ οὗ οὖγ 

1 ογὰ τεοοσγάεὰ ὃν 8. [ομη 11. 19--21; Ὀπῖ ἴἴ 
5 ενἱάδηϊ ἐῃδὲ ΤΠΕΥ ΕἸἴπεσ τεϊθὰ ὑροὴ ἴδε 
δοοουηΐβ οἵ οἴδιοῦβ οὐ μδὰ ἃ ὑεγ πηρεγίεςί 
Τοιροηῦγδηςο. Ηδὰ [6 τυογά8. τυβὶοἢ 51. 
Μαγκ εἶνεβ θθοῆ Ἴογγεςῖγ τεροσίθα δ Ὀοῖα, 
ἴδετε ψουϊά Βανο Ὀδοη ἰεραὶ στουηά ἔοσ οοη- 
ἀοπηπαίίοη. ΟΘοτηδη οὐς5, ἡ ρίηρ, 85 υ502], 
ἔτοσῃ βδυδ)εςίϊνε ἱπιρτεββίοηβ, ΒΟ, βοπὶς [δῖ 
81, Μαϊζιενν (Μεγεῦ), οἴμεῦβ [δῖ δῖ, Ματκ, 
[85 {πε οτἱρίηδὶ δῃὰ φοηυίης ἰδ πίοη; δα ἢ 
5 οὐνίου ἴῃδι ἔπνο δοςουπίβ οὗ σοηίγδάϊςΟΥ 
εὐἰάθηςς στηϊσζηϊ πδίυγα! αἰ θετ, ΠΟΥ 18. {Π6 γα 
ΔΏΥ ἱπίογῃδὶ στουηὰ ἴοσ σεὐεσπηρ εἰ ποῦ δο- 
Ἄοουπί 45 ἱποοστεςί. ΤῊ σοϊποίάεποε δεϊτγοθη 
8[. [οδη δηὰ ἴδε ἔννο ϑγῃορι 85 15 δι ἸΚίηρ. 

60. ἐπέδε»μά4:,.} ΟΥ, “πο τὸ πιὰ ἀ]0:" 
ἐ.ε. τὰς δἰ σΒ ῥτίεβε, ἰσανίηρ [5 οβῆοίδὶ βεδῖ, 
οἌπηα ἔοσινασὰ ἰηΐο ἴῃς ταιάά]ε οὗ ἴδῃς 56πὶ:- 
εἰγοῖθ, ἰὼ νος ἴδ6 το θογβ οὗ ἴμ6 ϑδηῃθ- 
ἀσίπι τγοσὸ ϑοδίοα, ΤῊ δοουβεά δίοοῦ δοίην 
(Πόπὶ, 50 (δὲ 6 Βρῃ ῥγίοϑὶ ννὰ8 ἔθη ἰπὶ- 
τοθαϊδίοὶυ 56 οἷς νυ οὖν 1 ογά. Ης 
δἰοοά ἀουθῖ|ε55, πὸ [6 ἀοσῦϑοσ ἴῃ Ζεολασί δα, 
οἰ. 111, Σ, δὲ Ηἰ5 τίρῃς δαπά. 

ΤΈο ἢχϑοι οδ]εςΐ οἵ (δίδρμ88 νγὰβ ἴο ἄγαν ουΐ 
Δῃ Δῃϑνεῦ ἴο ἴῃ Δ]]1ορδίίοηϑβ, ννϊ οι, 45 ἢ 6 ννῈ}]} 
Κηενν, ψουϊὰ ποῖ 5υβῆςο, 45 ἴβεγ (ἤθη 5ἰοοά, 
ἔογ οοπάοπγχηδίίοη. Ηδά ουγ 1 οτὰ δηβυνογεά, 
ἴξ πγυϑὲ πανὸ ὕθθη εἰἴπεῦ ἴο ἀφὴγ (δαὶ Ηδς δὰ 
υἱϊοτοὰ [Π6 ψνογάβ, τῆϊοβ πουϊὰ ἢανα 1Πη- 
νοϊνεὰ ἃ Ἰοης δηὰ σδρεσι ἱπνεϑιϊαοπ, βίπος 
{ΠΟΥ οΓῈ ἴῃ ραγί ΘΟΥΤΘΟΕΥ τεροχίεά ; οὐ ἴο 
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εχρίδίη ἴδ, ἃ Θουγϑθα ΘΟΌΔΙΪΥ υπδανίπδθ]ο, 
ἔου ἰΐ 15 οετίδίη ἴΠπῈΥ που] ποῖ πᾶνε δοοεριοὰ 
ΔῺΥ 5ἰδίειηθηϊ οἡ ΗΪβ ρᾶζί 45 ἴο ἴδε σηθδηϊηρ. 
ϑΠοηος νγὰδ ἃ οὔοθ ἴῃ6 τυϑοδὶ δηᾶὰ τηοςῖ 
ἀϊγηιῆοά στοάς οἵ ἀθδιηρ τ νάσιιο δηὰ ἰῃ- 
οοηῃβίϑίοπἭ οὔλΓρ 68. 

61. γαίῃ ἐδε δὲ ῥγίει! ασλεά ῥίνι ϑ8ιῖ, 
Ματζγκ οπιβ ἴδε βοϊθπιη δαάϊυγαίίοη (βος Μαῖϊ. 
ΧΧΥΪ. 63), ΒΟ 15 ηρογίδηϊ 85 σμονίηρ ἴῃς 
γλςῖϊοε οὗ τῇς νέμω οουγῖ, Δηὰ 45 ἀγανσίης 
Ὁτῖμβ ψογὰβ Ὑνῃ οι, ἀπιοης Οἴμεῦ ἔὰΥ δίρμοτ 
Ροϊηΐδ, Γεσοξηΐβε ἔπε ᾿Θ ρα ΠΥ οὗὨ οδἴ!8, 

θ2. 71.»:.1 8ι. Μεαϊζπεν, “(ποὺ δαϑ5ι βαϊὰ ἢ: 
οαυϊναϊεηΐ ΟΧΡΓΟΞϑΙ ΟΏ5. 
ΤῊ υοσϑὲ ἔδνουγα (δ Δ᾽] ρογίςαὶ ἱπίογ 

ῥγεϊδιίοῃ οἵ οἷ, χὶϊ!, 26.{ ὍὨῆς πιδηϊεδιδϊίοη 
νου ὰ ὃὈ6 νη ἴπὸ 1 πῆς οὗἉ βοπης αἵ ἰοδϑῖ 
οὗ [06 Ποδγοῖβ, νης 15 ΠΙΟΓΑΙῪ ἴσας 1 ἢ 
τς ὐβὰς ἣ [86 6520] 5πιθηξ δη βργοδὰ οὗ {π6. 

ὩΓΣς 
68. δὲ» εἰοέδεν, 5. ἘἈῖδοΥ, ὲ8 ἐππὲο8. 

Ῥρορΐς οὗ γδῆῖκ ἔγχεα ΠΕ σσοσὸ ἴνγο [υηΐο5, 
[86 ᾿πΏ 6 Γ ομϑ οὗ βηο ᾿ἴηθη, [δ6 οὔθ Υ Οὔ τς ἢ 
Ἰοῆχοῦ (ο]οὰ 95»Ὸ). ΤὨῖ5 νγᾶ8, μονευοεσ, 

85 ἃ ἰυχυτίοιι5 οΥὁ οδἰοηϊδίίουβ ὨΔΌϊ. 
866 {Π᾿επῈ}οοῖ, ΨΝΊΏΕΣ, 5. νυ. ΚΙ οίπμηρ; [οϑερὮ. 
Απῖ. χυΐϊ. ς, 7. 

Οδίδρῆδ8, 4 ἰπογοὺς ΒΕ] ἰγγο σίου πηδη, νγὰ5 
δῖ ᾿Ἰεαϑὲ 4 σοῃϑυπιηηλία δοίοσ ; [δὶς δςῖ 1}}119- 
ἰγαῖεβ ἴδε ἴεστῃ (ὑποκριτής) ΜΟΙ, ἀρρ ἰοὰ ὉΥ 
ουγ [,οτγά, πδὰ τουϑοά [δε ἀο δα] Υ τηδὶιος οὗ ἴδ 6 
7 εννίβα Ἰοδλάουβ. 

θΘ4. “μά ἐδεγ αἰ}.}1 ΤῈ ΠΙΑΥ͂ τπογοίοτο ὃ6 ἰη- 
ἔεττοαὰ ἴδ ποῆς μδά Ὀδοη βυμηπιοποὰ ψνῆο 
ὙΕΓΕ ΚηΟΥΤη ΟΥ̓ Ξυρεςίοά ἴο ἕδνουγ οὖγ ἴ οτὰ; 
τπουφὰ ΠΟῪ ΠΊΔΥ δᾶνς Ὀδοη οΔ]]οα ἴο ἴπ τῆοσα 
ἔοΓΠΔῚ σουποῖϊ δὲ ἀδυῦγεαϊκ, τυβθη δἱοης 86η- 
ἴεησς οὗ ἀθδῖ οου]ὰ δε ἰορα}γ Ῥγοποιηςεά, 
Τνο αἵ ἰοαϑῖ Το σα ηοΐ σοηβοητίηρ ἴο Η!5 ἀδδίῃ. 
ὙΠΕΥ του] ΠΕΓΙΔΙΏΪΥ ποῖ ὃς Ῥαγίῖεβ ἴο ἴῃ 
ἸΣΓΘ ΑΓ ργοσθοαϊηρ5:1η ἴῃς πουϑο οἵ Οδίαρἢλϑ. 

66. αμά ἰο εουεῦ δὲ: ζαεε.}ὺ ἴῃ ὈΙΟΥ ἀ6- 
τὶϑίοη οἵ Η5 εἰδίπηβ, τυ ῃεί ΠΟΥ 88 ἃ ργορβεῖ, οσὕἁ 
85 ἴ6 Οἢ τίσι. ΤΟΥ. οΔ]]οὰ ὑροῦ Η τὴ ἴο τοὶ] 
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Ὀερδη ἴο β84Υ ἴο ἴῃ δπὶ τῃλὶ βιίοοά Ὁγ, 
ΤῊϊ8. ἰ5. οπ6 οὗ [Πεηλ. 

70 Αμπά δε ἀεηϊεά ἰτ ἀραῖπ.0 Απά 
ἃ {{π|6 δίζογ, {88 γ τῆλι βιοοά ὈΥ 85ἰά 
δραὶη ἴο ΡῬεῖεγ, ϑύγεὶγ τῆοι γῖ οπό οὗ 
τε : ἴογ ἴποι ἀγῖ ἃ (δ᾿! δη, δπὰ 
ΤῊ βρεθοῖ δρτεοῖῃ ἐδεγεῖο. 

γι Βυῖ ἢε Ὀερδη ἴο εἰγβα δηά ἴο 
ΒΌΤΕΔΓ, :αγίηρ,  Κηον, ποῖ τἢ18 πγδῃ οὗ 
ψνΠοηλ γε βρεᾶκ. 

72 “ Απά τῇς βεςοπά τἴπγε ἴῃς σοοϊκ 7 Μδις. 
οτενγ. Απὰ Ρεΐεγ ςδἹ]εά τὸ πιϊπά τε ἢ 5 
ννογὰ τῃδὲ ςϑ8ι.8 8414 υπίο Ὠΐπι, Βείογε ἡ οχ ἀἊ 
τῆς κοοῖ Ἵσγονν τὐνίςε, του 5Ππα1ς ἀδῶν "τον Υ 
τὰς τἢτίοο. Απά 'ψβεη δα τπουρῃὶ »ΆΆΨΗΝ 
τμεγεοη, ἢς ψερῖ. ἐδ ἐεζαν 

29 τυε. 

“88 [ν. 66----7 2. 

Δηά ἴο οονεσ ἢΪἷ8 ἔδςε, δηά ἴο διιξι 
ἢ ἴηι, ἀπά ἴο 84Υ υηΐο ἢΐπι, ΡΓΟΡΒΘΒΥ: 
δΔηά (ἢς 8εγνδηῖβ σά δ ΠΚε ᾿ϊπὶ ψΠ ἢ 
τς ρα]πι8 οὗ τῆ εἰν Πδηάϑ. 

66 4 “Απά 45 Ρεῖεγ νγαβ δεημθδίῃ 
ἴη τῆς ραΐδος, ἴπεγε ςοπηεῖῃ οἠς οὗ τῆς 
τηλὶ 8 οὗ τῆς ΠΙΡὮ ργεβε: 

67 Απά ψβεη 8δε 8δὺν Ρεῖεγ ὑγάγ- 
ἵπρ ἈἰπΊ56 1, 86 Ἰοοκεά προη ἴηι. ἀπά 
8414. Απὰ του 4130 νγαϑὲ στ [ςδις 
οὗ Ναζαγεῖϊῃ. 

68 Βυὶ ἢς ἀεηϊεά, βαγίπρ, 1 Κπον 
ποῖ, ποτοῦ υμάοιβιδηά 1 νγῆδὲ τπου 
βΑγεκῖ. Απά ἢς ψεπί οὐξ ἱπῖο τῆς 
ῬοΓΟᾺ ; δηά τῆς Τςοςκ ογον,. 

ό9 Αμπά ἃ πιδὶἀ 8δνν Πΐπὶ δρδῖπ, δῃά 

“Δδιι. 56. 
69. 

[Βοπ ὉΥ ἃ 58: 1 ἱπτυϊίοη το δἴσυςκ Ὑπογο ἐδὸ “φεοηπαῖ ἐέηε ἰ5 οτηϊοὰ ὃ δὲ, 45 4}} 
Ηΐπι; τῇ μὲ το σς ὑπδ]ς ἴο ἀο 1πδῖ, ον σοι]ὰ 
Ηςε Κηον ἴπ6 ἐτεαΐ ἐυθηῖβ οὗ πϊτυτγ) ὙΠΟ 
ΤΑΔ] ̓ ς νγᾶ5 ποῖ [πεγεΐογε πΊοΤ οὶ ἰά]Ὲ πος ΚΟ ΤΥ : 
ἴϊ Βδὰ ἃ 5ογίουβ ἰηΐεηξ; ἰξ τγουϊὰ δΌΡΡΙΥ δη 
αὐ λοὸ ἤοὺν ΌὈΥ φϑῖς ἢ ϑοξῆθ ὑγάυ το β ταἢϊ θ6 
ΤΏΟΥ͂. 

απά ἐδὲ “γυσπί:, 6 ϑ8ῖ, Μαγκ, νψδο 
δίοῃης ποῖΐϊοοβ πε ἰηβι} 5 ἱτησι αἰ οὶ } αἴοτ- 
ὙΑΤβΒ Ποαρεὰ ὕροὴ Ηἰπὶ ΟΥ̓ τὰς 5ἰᾶνθβ, 
1.563, δΔοοοσγαάϊηρ ἴο οὔδ σοδάϊηρ οὔ ἴδε ἰοχί, 
ἃ 1 ἀΠπ ἰάϊοπι, γεγθοσίδυβ ουπὶ ἀοςορογυπί. 
ΤῊΪΒ 566 Π|5 ἴο ανὲ οζουστοά ψῃθη Ηδ ννᾶς 
διαηάεοὰ ονοῦ ἴο ἴδε ψἱουΐ, ἰη 6 ἢ4]]. 
866 ἴῃς ποχί ηοΐθ. ὙὝΒοη ἤἢγεὶ Ης νγᾶ5 ἰὴ [ἢ 6 
δΆΠΊ6 Ρίδοθ υνἱ Ῥεΐοσ, 

66--72. 51. ΡΕΤΕΒἐἘ ὈΕΝΙΑΙ,Β. 

66. δεπεαίδ ἱπ ἐδε ῥαΐαεε. Οὐ θοὸν ἐπ 
89 οουγί. 51. Μαίζπεν, εὐξήδομΐ ἐπ ἐδο δα]. 
ΤὮς σβδδοῦ ἴῃ ἩΒϊοἢ (6 δῃῃοάγίῃ ταδί 
ὙγΑ5 80 ὈΠΡΡΟΙ ΓΟΟΙῚ. 

68. κπείέδεν μπάεγεαπί 1] 8ῖ, Μαγκ ἰ5 
οΑγεῦα ἴο εἶνε ουοσυ ψνοσγὰ ; ὄυθη [ἢ ΐ8 δ σας 
δαάϊθοῃ ἀρρταναΐοβ δῖ. Ρεϊογ᾽ 8 βίῃ. 

“πᾶ δὲ «υεπὲ ομὲ ἱπέο δὲ βῥογεδ. Ὑῆ6 Ἔχδςῖ 
Ῥίδος ἀεβίηαϊθα νγᾶϑ ἃ 5Π|8}} ἑογθοουτγί ἴῃ τ86 
ΟΡΘη δἷσ. ὙὝΒεσα ἴδε οτονὶηρ οὗ ἴδ6 οοςκ 
τις θὲ Βεασγὰ τῆοσγα ΘδϑΥ τἢδῃ ἴῃ [Π6 ἵππον 
οουτῖ; [Π|5 «τον ίης ννᾶ8 ἀδουϊΐϊ οὔθ οὗὐ ἔννο 
ο᾽οἴοςκ,---ϑε6. ποῖθ οὔ ν. 30---ϑοδδ (ἢγοο οὗ 
ἴουγ Βουγβ Ὀεΐογε με βεςοηὰ Ἵγονίηρ, εἰ νης 
τδογείοσε βοιὴς ἱπιἰπιδίίοη 48 ἴο ἴῃς Ἰδηρσίῃ οὗ 
(δε ῥγοσεεάΐῃηρβ. Ασςοογάϊηρ ἴο ἃ ἰαῖε [Ὄνν δὲ 
ἰγδάϊ!οη οοο ΚΒ γεγα ἢοΐ Κορέ ἴῃ [Θγιιβαίθτη, 
θείης οοῃϑιἀοεγεὰ ὑποίθδη: διυῖ {πεγῸ ἃσγὸ 
ἀϊκιϊηςϊ ῥγοοῖβ ἴο ἴδε σοῃΐγαγυ ἰη ἴῃς Ταϊπιθά, 

αμά ἐδὲ εοελ ἐγεαυ. ΤὲῊΪΐβ8 18 οπιτοὰ ὉΥ 
δὲ Β, Ὀυξ ἰ5 ουπὰ ἱπ Μ55 οὗ [δε πἰρδεβῖ 
Δυϊ ΠΟΥ, δηὰ ἰῃ ταοϑί ἀποίοηξ τογείοηβ. [ἰ 
δῃουϊά οογίδίηγ ὃς χείαϊποα : δεὲὲ συ. 72, 

στ ς8 Βο], τυτοηρῖγ. 
69. “πώ ἃ »ιαἰά.] ΤΆ ΪΒ τηῖχοϊ σῖνε δη ἴπ-" 

Ῥγεβϑίοῃ ἰμδῖ [6 βδπι6 πιδιὰ 18 πιεδηΐ; δυῖ 
δι, Ρεΐοσ νγὰβ ἴβθη ποῦ ἴπ6 ραΐθ οὐ οὐοσ ἀοΟΥ, 
δηὰ [Π6 Ρεσβοὴ ψῶο σου πδίυγα! } Υ 8ε6 ἢππὶ 
τνγ88 ἴῃ 6 ΡΟΣΊΓΕ58. ὟΝ 6 Κπονν ἤτοπι 851. [οδη, οἰ. 
ΧΥΠΙ, τό, [δῖ 8 ἔεπιδλῖε κερὶ ἴμε ἀοοσ. ὅ8ῃ6 
οου]ά ϑρεαῖκ ροϑιζϊνεὶν ἴο 15 ἰάεπῦϊγ. ὙΠεη 
σᾶπιε ἴΠ6 σεςοηά ἄξηϊδὶ, ὙΤἝΕΓΕ ννᾶ5 Δη ἱπίοσ- 
γα], ἰ πὐίρῃῖ Ὅς οὗ ἵνο πουΣπ, δεΐννθεη {818 
δηά [Π6 ῥγεοδαϊηρ ἀ6Ή12] : Δηοῖδον ἱπίοτυδὶ οὗ 
δδουΐ Δὴ ποὺῦ ([υκὸ Ὁ. 59) Ρα5568, δηά (ἢς 
Ὀγδίδηεσβ, σῆο πδὰ Ὀθο ῥγεβϑοηΐ δὲ [86 

οὔθ τεςοζηϊβίηρ Ὠἰπὶ ἃ5 ἴῃ6 διηοῦ οὗἉ 
Μαϊοδυ5, υπδηϊ ΠΟ 5 Υ σπαγροά ἢΪπι. 

71. εἰ ἀπά ἰο “αυεαν.] 81. Μαίζηεν ἢ85 
[ἢς 5ᾶπ|6 ΒΕΩΡ ΟΧ ἴοη, νςἢ 81, [υΚο, 
[8ε Ῥαμίπε Ευσαρσοῖῖ, οταὶϊϊβ. Βυῖ δῖ, Μασ 
δ ά58 ἃ ἔδν βι!δγρ ραϊηΐ! 'νογάβ, ἐδὲς (σοῆ- 
τορίυου5), ἀπά [86 οχ ἴοη, “ ψ Βοϊῃ 
βρεδῖς " οὗ, 25 1Ἐδβουὰ δε κηον Η πὶ ΟὨἹΥ͂ ΤΠ 
{Πεὶγ δἰδίειηεηξ. 
Το οἰἀεβὲ Μ55 ἢᾶνς ἐ»ηγεεαϊαἰεὶγ Ὀεῖοσγε 

ἐδε “εοομά ἰἕγιο, ΜὨϊςἢ ΟΠ6, ἐξ, ΟΠ. 

72. ἐδὲ «εροπά 2». ΤῊΪ8 νγὰβ δδουΐ δὴ 
ΒοὺΓ Ὀείοτο ἄδννῃ. Τὴ {{|2] ννᾶ5 ἴδῃ 7υϑ5ῖ 
ΟΥ̓́Τ : ΟἿΓ [,ογὰ νν88 ἢονν ἴῃ [ἢ οουγί ραϑϑίηρ 
τοννατ 5 ἴπ6 ροσοῖ, θουηά δηὰ ἰη ἴῃ 6 Παπαβ 
οὗ τῆς «αἰϊοηάληϊβ, ἀπὰ ἰυγηοα, 5 81. Γὐὺκ6 
Δἴοπθ 16}}18. υ8, ἴο οδϑὶ ἃ Ἰοοῖς οἡ ἴπε ἀδηΐοσ. 
Τῆδῖ Ἰοοκ 81. Ρεῖεσ σου]Ἱὰ ποῖ ἔογρεῖ, θυΐ ἢ6 
ταϊρϊ ΠΑΡαΪΥ ὈΘΑΓ ἴο βρεὰκ οὔ "ἴ; 1ἰ ἰο]ά ἴοο 
οὗἩ πηδγοΐθη αϑδοϊζίοη, δηὰ (πδὶ ἴῃ στο δίηρ ἢ]5 
ΟΥ̓ φτεδῖ βίη ἢ6 τηϊσης ϑολγοεὶν ἄλγε ἴο ΓῸ- 
ςοστὰ, Ὑνμδὶ μς ἀοεβ τεϊδίες ἰ5 ἴδε ϑυάδάθη 
τολοϊίοῃ δ ἴῃ δοοοπᾶ Ἵοςκ-σονίης, “ δὰ 
ἤδη δὲ τΒουρῆϊ Βεγοο ἢς περὶ "---Βὲ ν}}}} 
ποῖ ὄνθη ἀννεὶ] οὐ (ἢ6 δέήῥεγηει. οὗὨ ἢὶ5 δῃ- 
ξυΐϊϑι, ννῆϊοἢ τῆς οἵδος ϑγηορί 515 τεοοσὰ στ 
ὨδίυΓΑΙ δγτηρϑίθγ. Ηδ οπιϊῖβ αἰϑὸ ἴῃε νγογάϑ, 
“ἢς πεηΐ ουἱ" Ηε Υ]1} 887 ποϊιίης οὗ μὶπι- 



ἡ [αι 27. 
18. 

ν. 1--1. 

ΓΗΑΡΤῈᾺΚ Χν. 

1 εις ὀγομράξ ὀομκα, ἀκα ἀεομσεα ὀέίογε 4 1- 
ἐαέε. ὥζϑον λέ εἰα»ισμ» οὔ δε ἐογενμονε ῥεοῤίξ, 
2 τιμγάφγε δαγαῤῥας ἐς Τροτοί, απαά 
εἰεἰἐυενεα πῇ ἰο ἐέ γμωϊβεά, 1 “Πὲς εγοισρεφαῖ 
τοὴϊὰ ἐλογης, 19 “21:2 ομ, αγια νιοοξεά: 21 
73αἰκπέρίλ ἐμ δεαγίηρ ἀξξ οζοῖς; 27 λαρρείλ δέ- 
ἐπυεόρ ἐτυο ἑλίευες : 29 τωϑεγελ 1λὲ ἐγήμλίηρ 
γεοῤγοαελές οὗ 14 ὅειυΣ: 30. ὁμὲ ερργέετεα ὧν 
{λέ ἐκ έμγίορ 9 δε ἐλε .δο»ε οὐ Οοά : 43 αμα ἐς 
λομομγαόέἝ ὀηγίσαά ὁγ εεῤλ. 

( Μαιι. 27. Λ ΝῺ ἐγ ρμοναν ἴῃ τῆς πιογηΐηρ; 
(ῃε οὨίεῖ ργίεβῖβ μεϊὰ 4 Ἴοῃ- 

διϊτατίοη ἢ τῆς εἰάοιβ δηὰ 80 γ 68 
δηὰ τῆ6 ψΠοΪς σουηςῖϊ, δηάὰ δουπὰ 
76ϑυ5, ἀπὰ οαετγίεὰ ψέγι ἀννᾶγ, Ἀπα ἀ6- 
Ἰϊνεγεά λέπι ἴο ΡΙ]Δῖε. 

2 Απὰά ΡιΪλῖε δεκεά ἢϊη, Ατὶ του 
τς Κίηῃρ οὗ τε Ϊενθὶ Απᾶ δε 
Δηβνγουηρ 8414 υηΐο Πΐπι, Τ Ποιι 8ᾶγ- 
εϑ8ῖ 27. 

24 Απά τὲ οδίε ργεβῖβ δοσιιβεὰ 
ἴπι οὗἩ πάλην τΠίηρΒ: δυῖ Πα δῃϑνγεγεα 
ποίδίηρ. 

4 ΓΑπὰ ΡιΪϊαῖς δεκεά ἢϊπὶ δραίη, 

51. ΜΑΚΚ. ΧΚΝ. 

ϑΑγἱηρ, Απϑνγεγαβῖ τπου ποιῃίηρ ὃ θε- 
Βοϊά ἤοννγ ΠΊΔΩΥ τΠϊηρ8 ΠΟΥ τυ π688 
ἀραϊηβῖ ἴῆς66. 

ς Βυῖ 6ϑβι5 γεῖ δηβυγεγαεά ποιῃίηρ ; 
80 ἴῃλὲ ΡιΪλῖε πλᾶγνο]]ςά, 

6 Νον «αἵ ἐῤδαὶ ἔεαδ ἢς γεϊδαβεά 
πο τΠ6Πὶ Οὔδ ΡΓΒΟΠΟΓ, ὑγΠοιβοαν Γ 
ΤΠΕΥ ἀεδίγεα, 

 Απὰά τδεγὲ ννᾶϑ ογηδ παπιεὰ Βαΐ- 
ΑὐῦΔ5, τυλτεῖ ἰαγ Ὀοιπὰ στῇ τἢεπὶ 
[πὶ Πδά πιδάς.πϑυγγεςσζίοη γττἢ ἢ] πὶ, 
ψγΠ0 Παά σοπηηγίτεἀ τηιγάεσ ἴῃ τῆς 
ἸΠΒΌ ΓΟ ΟΙ. 

8 Απηά τῆς παιυϊετυάε ογγίπρ; αΑἰουά 
θερδη ἴο ἀεϑίγε ἀέγι 19 (0 48 Ἰ- Πλά 
ἐνεγ ἄἀοης υηΐο [ἢςΠ]. 

9 Βυῖ Ριηδία δηϑυνογεά τπεηη, 88 Υ- 
προ, Μη] γε τῆλ [1 τεϊδαβα ὑπο γοιι 
τε Κίηρ οἔτῃς ον 

ΙΟ Εογ ἢς Κηπεν ἴμαὲ τῆε οδίοῦ 
ΡΙΠ ΕΒ Πδά ἀε]ϊνεγεά Ὠΐπὶ ἔοσ εῆνγ. 

11 Βυῖ (ἢς ςἢίεῖ ργιεβῖβ πιονεὰ [ἢ6 
Ρθορῖίε, ταῦ δ 8ῃου!ὰ γδίθμοσ γεϊθδϑο 
Βαγδῦ 48 ιμηῖο {Πεηι. 

8561} ϑεὰγα δὲ σοηοογηθαὰ ἴΠ6 χγοδίηθβϑϑθ οὗ ἢ]15 
(2}1, δῃὰ (ἢς 5ἰπιρὶα ἕδεξϊ οὗ ἢ!5 στὶεῖ (4 Ἰοηνρ 
ννεερίης, ἔκλαιε, ηοῖ ἔκλαυσε) οἡ ἴῃς ἀνγαίκεη- 
ἴῃς οὗ οοηοοίθδηςθ. ὙΠ6 τοπάοσιης “ἤθη 
ἢς τδουγῆῖ [πογθοη," 18 οοιτοςῖ; τῃ6 Οτδεὶς 
ψνοσὰ ᾿ΠΡ]168 ἜΧΔΟΙΥ (παῖ τυ εη 6 ὐγηρα ἢ18 
τπουρπῖ, δηά γος δ θα ἴθοϑο ννοσγάβ, ἢς δεζδῃ 
ἴο ᾿δΕΡ, δῃηά ςοητηυδὰ πεερίηρ. ΟἿΟΣ οχ- 
Ὀἰδηδίίοηβ ἂγὲ ἀουδιι} δηὰ υηϑδσίδοϊζοΥΥ. 
Ν.Β. Οτίπιπιὶ (1.6 Χ. .. «.) εῖνεϑ σοοά διδοῦσι 
ἴον 1815 (Απίοηϊη. το, 10; Ρὶιῖ. Ρ͵Ας. ῬὨ]]. 
4. 1), Δηὰ 445, “4050]. ἐπιβαλών, 5ς. τῷ 
ῥήματι τοῦ ᾿Ιησοῦ, αυυπὶ ρετρεπαϊκϑεῖ οβδίυτη 
Ομ γίϑῖ!. ἈἈδίδοσ, “χαυυτὰ δηϊπλιπιὶ δάγνοσ- 
τἰβϑεῖ δὰ εἴλδίυσῃ [651.᾿ 

ΤἊυ8 ἴογτηϊηδίοβ [ΠπῸ6 ΓΕ ΠῚΙΠΑΥΥ͂ ᾿Π]ΌΙΓΥ. 
Τῆδ βοηΐθηοε οὗ ἀδαίῃ ἰ5 ηοῖ ργχγοπουποδά ἰπ ἃ 
οσγηδὶ δηὰ ἰεξαὶ νναῦ, Ὀυιὲ ἴῃ6 ἀεδςεϊδίοη {παῖ 
ἀεδῖῃ ννᾶ5 ἴπε ΡΥΌΡΕΓ ΡΕΠΔΙΕΥ͂ Π85 Ὀεεη ρίγθῃ ; 
[86 ΟἿΪΥ αυεϑίίοη ἰμῖ ΓΕΠΊΔ1η5 15 ον ᾿ἰ 15 ἴο 
δα ὀχοουϊεά, Οη [δε ΠΈΡΑ} Υ οὗ (ἢ6 ἡ ΒΟΪ6 
Ργοοσθάϊηρ, 5ε6 ποῖε οἡ Μαῖϊ. χχυΐϊ. ἵ.Ἅ 

ΓΗΑΡ. ΧΥ.---ττ-14. ΤῊΕ ΤΈΙΑΙ, ΒΕΕΟΒΕ 
ΡΙΚΝΑΤΕ. 

8. ὀμί δὲ απευογεά ποίῥίηρ. ΤΉσθε ποτὰ 
ἃΓε οπϊοἀ ἰη 4}} ἴη6 θεοὶ Μ58. ὙΠΕΥ Με ΓῈ 
ῬτοῦΌΔΟΙΥ ᾿ηϑοσγίθαὰ 459 ἃ ρίοβϑ ἔγοπι [ἢ 6 τηδλγρίῃ. 

4. δὲν «υἱηεῖς ἀραΐϊπσΐ δε. ΟΥ, σεῖς 
ἐδεθ οὐ 80 ἴουγ οἵ ἴπε οἰάοεθὶ Μ55. Τῆς 
Τοςεϊνοά ἴοχί ΠΊΔΥ͂ ὈῈ Δ Κοη ἔγοτῃη Μαῖίί. χχυΐ, 
13; δαῖ ἴ[Π6 δυςποσι 5 ἀγὸ αἰνιάεὰ, 

κι 711.---- οἵ... 1. 

8. εγγίπῷ αἰομά)] Τίμ8. ἴοϊϊοννς ἴῃς τοὸ- 
ςεἰνοὰ ἴοχῖ ; θυϊ Δποῖποσ γοδάϊηρ 15 ΤΏΟσ ρτο- 
Ὀ40]6, “ςομηίηρς ὉΡ," ἐς. ἴο ἴα βουθυποσ 
Εις ἔἴτοπι 811 ραγίβ. οἵ [ῃε ἴον, ἀρραζοπῖὶγ 
ὉΣ [ἢ 6 ΕΧΡΓΙΘ55 ΡΌΓΡΟΘΟ οὗ οἰαἰπλίηρ ἴΠ6 5018] 
ὈΓΙΝερῈ. ΤΒυ5 [ἃ αρροποὰ ἐμαὶ ἴῃς βηδὶ 
{Γ|4] οὗ οὐὔῦ 1 ογὰ ἴοοὶς Ρ]οθ ἴῃ ἴῃ6 Ῥγεβθποθ 
οὔ ἃ πιυϊ τάδ, νν ἢ ςἢ τεργεβοηῖοά ἢοΐ ΟὨ]Κ 
[86 ψΠο]Ὲ ρορυϊδίίοη οἵ [εγυϑαίοπι, Ὀυΐϊ τῆ 
ὩΔΊΙΟΠ ΣΟΏΘΓΔΪΪΙΥ. 

9. [ἰ 5 ἀουδίι} νπεῖμογ ΡΙ]δῖα σουπίοα οἡ 
{π6 ομοῖςς οὗ ἴῃ6 ρεορὶε (δ) ηρ ὑροη [6505 ; 
Ὀυῖ, 45 ἴπ6 νεῦϑε [Ὁ] οννίπε ρσονθβ, ἢ οχροοϊεά 
[Παΐ αἱ Ἰοαϑῖ ἃ υθΎῪ ἰασγζο ρασίΥ ψουϊὰ ἀθοίαγο 
ἴῃ Ηἰ5 ἔδνουγ, δίηςε {86 εηῷ οὗ [ἢ ΤὨο 
ῥτγίεβίβ ἤδὰ ϑρεςῖαὶ τοίογθηοθ ἴο οὺγ 1 οσὰ 5 
ῬΟΡ.ΪΑΓΙΥ. 

ἘΠ]. γε ἐδαΐ 1 γείοασο μπίο γος ἐδε Κὐπρ οὗ δὲ 
“εαυ.3) ΤΏΘ αυεδοη ννγ5 ρυξ ἴῃ δῇ ἰηϑίἀϊουβ 
ἴοστη. [ἴ ᾿πλρ 165 [δὲ Ῥιϊαῖα πον {παῖ [ἢ 6 
ΡΕΟρ]ε ννου]ὰ βΈΠΟΓΑΙΥ γεοορηἶδε Η ἱπὶ δγ {παῖ 
ἘΠ|6; δηά 1ἴ τουηάδαὰ {ποτὶ {πμαὶ νυ] δἰχ 
ἀδγ5 [ΠΟΥ δὰ ρυ8]} ον δοκηονθάρεοά Ηἰπὶ ἃ5 
της {τὸ Κιηρ. Ὑοεῖ ἴδογὰ ννᾶ5 ἃ στὶ πὶ ἸΓΟΠΥ, 
Ἑμδγδοίοσϑῃς οὗ (8ς Ἀοπιδη, νυδίοῆ Ριδῖο 
ΨΜῈ 15. ὑϑ08] Ἰου Ὑ σου]ὰ ποῖ τέργοβϑ. “ ΤῊΣ 
Κίηρ ! ΠΕΓΘ γοῦ 566 ἢϊπι, ἃ ΡΥίϑοποσ ἰῃ οἤδἰπ5 "ἢ 

10. ἐδε εὐίο ῦῇ" ῥγίο.} Νοῖ Ποῦδ ΘΧΡΓ ΒΘ 
πδπιοὰ Ὁγ δῖ, Μαίζῃον. 

11. γνιουεά ἐδε ῥεοῤί..7 ἸΤὨδ ννοσγὰ 18 ποτα 
εἰηρἤδῖῖς 1Π4η παῖ υδεὰ Ὁγ 81. Μαίζπον : ἴἴ 
{Ρ}165 οπεγρεῖς δηά ϑιςοθβϑίι! εἰογί8 ἴο 

υ 
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12 Απά Ρι]λῖς δηβινεγεὰ δπά ϑαἱά 
ἀρδίῃ ὑπο {πεπὶ, Ὁ παῖ νν ἢ} γε τἤεη 
ἴδε 1 5}.2}} ἀο μπίο ἀΐπι ὑυὨοπλ γε οΔ]] 
τς Κιηρ οἔτης [εν ὶ 

11 Απά {8εγ ςἤςἀ οὐ ραίη, γυ- 
εἰν πὶ. 

Ι4 ΤΒεη Ριϊλῖς ϑι]4 ιἱπῖο τῇ ςηι, 
ὝΝΉγ, συϑδῖ Ἔν] μδῖῃ ἢς ἀοπεὺ Απά 
ἔΠΕΥ οτῖεά οὐ τῃ6 τλοτε Ἔχοςθαϊηργ, 
Οτυςῖν Ὠϊπι. 

Ις ἢ Απά .0 ΡιΪΔῖε, τυ] Πρ; ἴο σοη- 
ἴεης τς ρεορίε, τεϊεαλϑεά Βαγαρθδϑ 
ππῖο τ 6πιὶ, Δπὰ ἀεἰϊνεγεά εβι8, ἤθη 
ἢς Πδά βοουγρεά ἀέγι, ἴο ὃς ογιςϊῆεά. 

16 Απά τῆς 5οἰάϊετβ ἰεἀ Πϊπὶ ΑΥΤΑΥ 
Ἰηἴο ἴῃς δι4]}, ο1|1εἡ Ργξίοπαπι; δηά 
ΠΟΥ οΔ]Ϊ τορεῖδεγ τς ψῃοἷς θαπά, 

51. ΜΑΞΒΚ. ΧνΥν. [ν. 12--21. 

17 Απὰ {πογ οἰοιδβεά Ἀἷπὶ ψ τῇ 
ΡΌΓΡΙε, δά ρἰδεῖεά ἃ Ἵσγοννῃ οὗ τβόγηϑβ, 
δηά ρυῖ ἱξ Αδουῖ ἢ 5 λεσά, 

18 Απά Ὀερδη ἴο βαἰυῖε πἰπι, Η14]}, 
Κίηρ οἔτδε εν 

Ι9 Απά {Π ΕΥ̓ ϑβπιοῖς ἢϊπὶ οπ ἴῃς 
ἜΡ νι ἃ τεεά, ἀπά ἀἰά βρίς ὕροῃ 
ἢΐπι, ἀπά δονίηρ ἐλεῖγ ποε8 σσοῦ- 
βηϊρρεά Πίπηι. 

20 Απὰ ψῆεηῃ {πον Πδὰ πιοςκεά 
᾿ΐπὶ, [ΠΕ τοοῖς ΟΥ̓ τε ρυγρίε ἔτοπι 
᾿ἰπι, δΔη4 ρυζ ἢἰβ οὐγῃ οἰοῖδιεβ οἡ Ὠΐπι, 
δηὰ ἰεά δὶπιὶ ουξ ἴο σγυς ἐν ἢ πηι. 

21 “Απά {ΠΥ ςοπιρεὶ οἠς δίπιοη “ Με.» 
ἃ Ογτεηίδη, ψῆο ραββεὰ ὃγ, ςοπιίηρ 
ουξ οὗ τῆε σουπέγγ, τῆς ἔλτιδοτ οὗ ΑἸοχ- 
ΔΉΘΟΓ δηά Ευῆι5, ἴο ὈδΑΓ 8 οΓΟβ8. 

δῆδκο ἴῃς ἶε, ἴο δ ὉΡ τΠοὶγ τνοσϑῖ 
Ρδϑϑίοῃβ, 1)ουθί16585, 85 σταϊσῃϊς 6 ἰηξογγοὰ 
ΠΠῸΠῚ ὙοΥ86 29, [6 οὔαγρε νος νγᾶβ υτροὰ 
τηοϑί εἰδσξυ Δ }} 7 νγὰβ [ἰδὲ Ης δά τῆτεδίοποα 
ἴο ἀεϑίγοΥ ἴδε Ταηρὶ6. Τμδΐ νψου]ὰ τ] Πλίς 
δρδιῃσὶ [86 ἔδε ρβ ΟὗὨἩ ΤΏΔηΥ ψψἢο δὰ 5θεη ἴῃ 
Ηἰπὶ ἴοσ ἃ πιὸ ἴπ ἴσυθς Μοββίαῆ, ΤΟ 
[εαυέα! δυπ } ἰδίου ἴο νον Ης πδὰ Ὀδθη 
διθ)]οςϊοὰ σψουϊὰ δε Τοργοβοηίθὰ 48 ἃ ἡι9ῖ 
Ρυπιϑμπηοηΐ ξ0Γ ϑιυςὶ δὴ οἴδηοθ. 80 ἴδε οἰίοῦ 
Ῥυοϑίβ δυςοεεάεα: {ΠῈ ρῥοορὶς σαι βοὰ τποὶσ 
βοηΐθῃοα. 

18. “μά ἐδὲγ εγίοδ οἱ αραὶπἢ ΤὨΪ8 ἴο 
δοῖηθ ὀχίοηϊ σαϊγηϊ δοεπ ἴο ΓσΟΠΗ͂ΓΙΩ [δ6 
τοδάϊης δάἀορίεά ἴῃ οὐγ ΑΟΨ. ἰῃ νϑῦβα 8: δυῖ 
1 ΡΓΟΒΔΟΌΪΥ τΓοίετϑ ἴο υθῦβ6 11. 

16. 1ο εομίον}.} Οὐ, ἔο βα λοῖγ. Τῆι δίδίο- 
τηοηΐ ἰ5 ἱπιρογίδηίϊ, ἃ8 δῃσονσίηρ [δὶ Ῥιϊδῖο ἐά 
[5 ἀνοναἶγ ποῖ 25 σοοοχηϊβίης ἴΠ6 ᾿υδίος 

ἴδε ἀοουι, θυΐ ἴο τπιθοῖ 186 ρορυ]δῦ υυϊβῇ, 
866 ποία οὐ 8ι. Μαῖῖ. χχνυὶϊΐ. 211. Το ἀφδῖἢ 
οὗ δὴ οὔβοιγε ὑγουϊηςίδὶ, Ἵβρϑοῖδ!γ τβο ἃ 
Ῥἰαυ βίδα δοσοιιπὲ ννᾶδ ἑοσ ῃοοιηίηρ, ουϊὰ Β6 
ἃ {πῇῆ6 ἴῃ ἢϊ8 ἐγέβι Ν.Β. δ8ῖ:. Μαγκ δραίη 
1.565 ἃ 1,411 Ἰάϊοῃι, Θοτῃποῦ ἴῃ Οτοοῖκ τε ο 5 
ΠΟ ννεσε σοηνεγβαηί ΨΠῺ [1,δἴϊη, εν., ΡΟΪγ- 
Ὀΐυ8 δηὰ Αρρίδῃ. 866 ὟΝ εἰξίεϊη. ΑΝ ἴοο 
Ηοπδϑ, "τη. νυν. δ 4, 0ῖ5. Ηοτηλβ δᾶς 
ΤΩΑΔΗΥ͂ ΓΕ ἰβοθηςοδ οὗ (15 σοβρεὶ. 

16-2ο. ΤῊΕ ΜΟΟΚΙΝΟ. 

16. ἑπέο ἐδε ῥα, εαἰϊεά Ῥγαίογέωη.) 1116- 
ΤΥ, “ἰηΐο ἴΠ6 οουτί ν»ῆϊςἢ 15 ἴῃς Ργαίογιιπι."» 
ΤὨΟ οχργοβδίοη 9 Ῥεου ἶογ. ὙΒῈ “οουτί," 
ΟΥ̓ κ [411 15 ΔρΡΡΑΥΘΠΕΥ ἰἀοπβοὰ ἢ τδ6 
Ῥγαϊοσγιυπι, ἐ. 6. [6 οὔῆςϊα! τοβίάθηςο οὗ [᾿ς 
Ῥγοοσυγαῖογ, Γεργεβθηίηρ ἰῃ 6 ΘἸΏΡΟΓΟΥ, δηὰ ἴη 
(παῖ σΑΡΔΟΙΥ Τσουργίης 4 πλ ΑΓ μαϊᾶςο. 
966 ποί68 οἡ δῖ. Μαῖίπενν χχυ"Ἱ. 2. Ηδρτγο 186 
ςοΙηπιεηϊδίοιβ αἰ ἴοσ, ὙὍΠε δ] 18 μεϊὰ ὉΥ͂ 

80πΠ16 ἴο ὃὈ6 {86 σγοδῖ οουγί οὗ ἴδε τοϑιάδηος, 
τουηά ννἢϊοἢ [ἢ 5ο]άϊογβ δὰ [ἢοὶγ 4υδγίεσβ. 
[τ|5, βονγουοσ, συοϑοπδοϊςἊ ψ βεῖδοσ ἴῃς ννοστὰ 
υδεὰ ὉΥ δῖ. Μαγκ στηοδὴβ Ἴοουσγί ΟΥ ραΐδοο. 
Οτμηπὶ χίνεβ {Π6 ἰδίῖοσ 45 (δε ἰάϊοπιδίς 
τηοδηΐϊηρ: “ Αὐο5 ἰρβ5, ραϊδευπι, τοξευσίης 
ἴο Μαῖί. χχτὶ. 1, 56; Μαὶ χίν. ς4: χν. 
ι6;: {κοχί. 4 ; [ΟΠ ΧΥ]. 19 ; δα ΐηρ, “ εἰ 118 
Ῥεῖδξρε ἃρ. Οσῶςοϑβ ἱμὰς δ ἤοπηι, Οὐγϑ. ἷν. 
74. Ὀδορῆιβ υδὲ5 ἴπΠ6 τνογὰ ἔγοαυςηῖὶν ἴῃ 
[Π|5 βθῆϑβο, δηὰ ἰξ τσουϊὰ ῃδιυγα! θὲ 50 - 
εἰοοάὰ ὃὉγ δ1. Μασ 5 τοδάογδ. 

17. εἰοιῥεά ῥένε «υἱὸ ρωγρίε.1 851. Μαῖδον, 
“ἃ βολιΐοῖ τοῦθ." Ψνοσγάβ " τ ΟΌΤΙΙ Δηά βρ6- 
οἶΔ}}ν ““Ρυγρίθ," δ ζϑηΘΓΑΪ ἴῃ ἰϊο ουθῇ 
ἴῃ Πα ἐϑυδεκὸς ΤΠΟΓΟ ἜΣ 6 ο ἀουΐ 
(αῖ [πὸ νεβῃεηΐ, (π6 τοὰ οἷοακ οὗ [πε 50]"- 
ἀΐοτβ, νγὰβ ἰηϊεπάθα ἴο σεργοβοηΐ ἴδε Ρυγρὶθ 
τοῦς οὗ Γογαϊγ. 

21-42ι. ΤῊΝ ΟΒΟΟΘΙΣΕΙΧΙΟΝ. 

41. δύπον.] ὙὍΠΕ ἔδνν ραγεουαγβ γεϊδῖςα οὗ 
[815 δίπιοη στὸ ἰηἰεγεξάηρ. Ηδ νυᾶβ ἃ ΟΥγθηιδῃ, 
ἃ ἀννοῖϊοσ ἰῃ ἃ ΟἿ ψἤεγα ποτα Μγὰ58 ἃ οοῦ- 
δἰ ἀογδῦϊς Ἰεννβα ες Ἰεπιεηῖ--- ῬΓΟΌΔΌΪΥ, ἴΠογε- 
ἔογο, δἰ πι86 1 ἃ πιογοδαηῖ, Ηδ οϑπης ἴο [ογὺ" 
ΒΆ]εῖὴ ἴου τὰς ἔδϑιϊναι, θυ ρμαβϑϑοά ἴδε ηἰσῃϊ, 
8ἃ8 ΜᾺ5 051}4] (566 ΟΔδρασί, ἴ.. [.), ἰΏ ἴῃς δά- 
ἡοϊπίης οουμαγ. 8... Μαγκ πιρηϊϊοῃβ δ15 
ἴνο 80ῆ5, Αἰοχδηάοσς δηὰ Ἐπ: Ὀοῖ, [Π6ΓῸ- 
ἔοτγο, πιυϑῖ ἤδλνα Ὀδοη τνγε}} ἱχποντῃ, ΡΓΟΔΟΪΥ ἃς 
τοβ θη αἱ Ἀοπιθ, ψῆοτε 8ῖ, Μαγκ υτοῖς. 
Ἀυδιδ [5 πηεηϊΠ᾿οποὰ Ὀγ δῖ. Ῥδὰ] (οι. χνυὶ, 
13); οί Πα δηὰ ἢἷβ τῃοίβου ἡΤοτῈ δρθο δ! }ν 
ἀεδαῦ ἴο ἴδὲ Αροβίῖε: “ ϑδ]υῖε Ἀπι)5, σἤοβϑθῃ 
ἰη τἴ!6 1,οΓά, δηὰ ἢἰβ8 τιοϊδοῦ, δηὰ πιὶπο."Α 
Αυδιδ ἰ5 πλπιοὰ Όγ 81. Ροϊγοᾶγρ (Αἀ ΡΠ]. 
ἢ 9) 85 ΔΏ επλϊποηΐ Ἰηλγῖγγ. [{ ΤΩΔΥ ὑε ἴη- 
ἔοττοὰ (ἰδὶ δἰ πλοῦ νγὰ8 ἃ πηὴδὴ οὗ δοπῖα ροϑβ)- 
οῃ ἀπά Ῥεγβοη δ} Κηονῃ ἴο δ8ῖ. Μαγκ, ψ8ο 



δ Τεκαἱ. 53. 
12. 

Υ. 22---34.} 

22 Απά {πεν Ὀτίηρ δἰπι υὑπῖο τἢς 
Ρίδοβ (ϑοϊροῖμα, νυ ίςῃ 15, θείηρ ἱπίεῦ- 
Ρτεῖεά, Τε ρίαςς οἵ 4 8.κι}}}. 

23 Απά τΠ8Ὺ ρᾶνε ἢἰπὶ ἴο ἀτγίηκ 
νης ΠῊΠΡ]εἀ ὑχτῆ ταγεγῇ : δυὰς ἢε 
τεςεἰνεά Ζὲ ποῖ. 

24 Απάὰ ψῆεη τπεγ διά οτυςϊδεά 
ἢϊπι, [ΠΟΥ ρατίεα ἢ!8 ραγπιεηῖβ, σδϑίϊηρ 
ἰοῖβ ὑροὴ ἴπθπὶ, ψνμαῖ Ἔνε  τηδῃ 
8ῃου]ά ἰἀἴκε. 

25 Αμπὰά “ξ ννᾶ8 τῆς τἢϊγτά ἤουγ, ἀπά 
ΤΠ6Υ ογιςϊ βεά Ὠΐπι. 

26 Αμπά τἢε ϑιιρετβογ ριίοη οὐὨ ἢ]8 
Δοςσιιδδίίοη ννᾺ8 ῬΓΓςῸῈΠ ονεῖ, ΤῊΣ 
ΚΙΝΟ ΟΕ ΤῊΣ ΤΕΥν5. 

27 Απὰ ν]τ ἢΐπιὶ {ΠΕΥ͂ ἐἰοδ  ῶνν 
τῆϊενεβ; [ὴ6 οἣς οἡ ἢΐ8 γτίρῃς παπά, 
δηὰ τὰς οἴδεγ οἡ ἢἰβ ἰεβ. 

28 Απά τἢς Ξοπρίυγα ννα8 1 4116ὰ, 
νι ἢ βδιτῃ, Δηά ἣς νγὰβ πιπιθογοὰ 
ἢ} τῆ ΓΓΑΠΒρΡΤΕ580Γ8. 

29 Απά {πον τπδὲ ραββεά ὉΥ γαϊϊεὰ 

ΓΛΑΥ͂ ἰἰᾶνς πιεῖ πὶ ἂἴ [εγιιβα]επὶ οὐ δὲ Ἀοτης; 
ἢδηςς ἴδ πδίυγαὶ! οοηϊδεΐυγο οἵ Οτίζεη ἴῃδί 
ἢ ννᾶβ Ἴοοηνοῖίδα ΟΥ̓ οὐῦΓ Ενδηρεῖσῖ, Τῆς 
Οτοϑα ψὩοΒ ἢδ νγᾶ8 σοιρο δα ἴο θΘΑΣ δῇεσ 
6508 (ςἶ, υκὸ ΧΧΙΪ!. 26) νγᾶβ8 ἴδκθῃ ἴο 18 
[-Ἰκ 

ΔΩ. ἐδεν ὀνγίπρ ῥδίρηι.) 1{,ἴΟΓΑΠΥ, ΤΟΥ θῶ τ 
δἰ." Τῇ νογὰ 15 ὨΘΑΙΪΥ ἐαυϊναϊεηΐ ἴο ἠεαά, 
Ὀυξ ἴῃ οἴδεῦ ραβϑᾶσοϑ Βεσγε ἰξ ὁσςιΓ5 ἰῃ [15 
βοβρεὶ ἰξ βθΏΆγα Υ ἱπιρ]168 ἱπῆ ΤΉ Ὑ οὐ ἀ6- 

ἡάδηςε ἴῃ ἴδ6 ἢ ὑὈγουρῖ. Ἡδρηςε ἱΐ 
ὈεδΏ ΓΟΔΘΟΠΔΌΪΝ ἰηΐογγεά (πδὲ οὐγ 1 οτγὰ 

ΜΑ5 ἴΠδη 5 πη ὑπο τς ψεῖρῃϊ οὗ (6 
ΟΓΌΒ58, ἜΞΡΘΟΙΔΙΠΥ δίησε 81, Μαγκ Ἵδδηφεβ [δ 
ΕΧΡΓΟΒδίοη: ἴῃ γεῦ8Ὲὲ 20 ννὲ τεδὰ “"(ΠΕῪ ἰδὰ 
Ηἰπι ουΐ; ἢ Πογὲ “ [ΠΟΥ ὕεᾶγ Η πλ." 

28. “πώ δεν ξανε... τῦγγϑ.}] ΟΥ̓ ἘΒΟΥ͂ 
οδοτοὰἂ (ηοῖ ξζᾶνα, δι “που]ὰ κινε ἢ). ΤΒε 
νυΐϊς τηϊηρὶεὰ Μιὰ ταγιτ τ1δθ ΘΟΓΙΔΙΗΪΥ 
οἴεγοά 85 ἃ βίτοῃρ πδγοοῖϊς, συσῇ 85 ΠΩΣ 
Ηοῦτενν οπηθη ὑχγου ἀοὰ ἔου ἔπε ογυςποά : 
866 ποῖδ οἡ 51, Μεῖίμον. 

45. ἐῤεἐδίγά δοωσ. 9 Α.Μ. ἔνε ἴακο (ἢ ]9 
ἃ8 Δῃ Θοχαςῖ ηοῖς οὗ τπι6, (ἴγος ΒουΣΒ. ΟΠὨΪΥ͂ 
γνου ά πᾶν Ὀδεη οσςσιρίοεά ὈΥ 16 ἤηδ] ἀ6- 
εἰκίοη οὗ (6 ϑαηῃοάσίπι, δηὰ ἴδο {γ]5 Ὀοΐοσε 
Τοτοά Απῦρϑβ δηά Ριϊδῖθ. δῖ, Μδκ τηΔΥ, 
Βοτνενεσ, τηθδη ἴῃ αἰνϊδίοη οὗ ἴδε ἄδγ Ὀδρίη- 
πη τὰ ἴδ ταϊγὰ Βοιγ, δηὰ ἐχιοηδίηρ ἴο 
ῃποοηάδγ. Αὐυφζυξῃ ((ΟΏ8. 3. 40) Βο] 5 (δῖ 
[6 “(Ὠἰγά ΒΟῸΣ ἢ" τείειβ ἴο (ἢς {ἰπ|ὸ Βοη 
ἴδε [ετνϑ8 ετϊεὰ ουΐ, “ Οτυς τ δἰπὶ ! "---ὐς Ψ ετα- 
εἰβϑίπης ἀειποηϑίγαίυσ ἴυπς 605 ογυοϊῆχιθσθο 
αυδηάο οἰλπιδνεγυηῖ ; τηλχίπις αι ποϊοῦδηϊ 

51. ΜΑΚΚ. Χν. 

οα ἴηι, νναρρίηρ {πεῖς μελάβ, δηά 
βαγίηρ, ΑἸ, του τηδὲ ἀεϑίγογεϑε τῆς 
τεπιρίὶς, ἀπά Ὀυϊάεβι ἐξ ἰῃ τῆτες 6Δ08. 

420 δαᾶνε {πγϑεϊξ, δῃὰ σός ἀοννῃ 
ἔτοτῃ ἴδε Ἵγοβϑ. 

41. [ΔΚεννίβα αἷβο τ ΤΠ Θ ῥγιοϑίβ 
τλοοκίηρ, αἰ ά ἀπιοηρ [ΠΕ πηβοῖνεβ ὑν τῇ 
της 5ογίδε8, Ηδ βανεά οἵδεῖϑ ; δι πιβεὶ 
ἢς σδηηοί βδνδ. ' 

22 [,εἰ Ομηβε τὰς Κίηρ οὗ ἰβγδεὶ 
ἀεθοοπά πον ἔτοπλ τῆς ογοβ8, (παῖ 
ἍΕ ΠΊΔΥ 866 ἀπά θεῖϊθνθ. Απά {88 Υ 
(δὲ ψγεγα Ἵσγυςϊοά τ πὶ ταν ]οά 
Ἀϊπι. 

43 Απὰ ψῆεη ἴ6 βἰχίθ ΠουΓ νγ83 
σοῃδ, ἴῆογα νγᾶβ ἀδγίζηθβ8 ονοσγ ἴῃς 
ΨΠο]ς ἰλπὰ ὑπῈ}} (ἢ πἰητῃ ὨουΓ. 

24. Απά δἱ ἴα πίπῖι δου [68ιι8 
ογεἀ τυ 4 Ἰομά νοῖςε, βαγίηρ, 
ΕἸοὶ, ἰαπιαὰ βαρδςδίμδηι ἡ νυ ϊο ἢ 8, νὼ 
δείηρ ἱπιεγργεῖεά, Μγ Οοά, τγ (οά, 
ΨΥ δαϑὲ τῆου (Ὀγβάεη πιεὶ 

γἱἀοτὶ 56 ὃος ἔες556. Τιβοδβεηάοτχ αυοῖο5 ἃ 
βομοϊίοη ἴο {μ6 δᾶπηθ οἴεςζ, ογοπιὸ μη 8 
[8δῖ “ τιϊγὰ ἢ νγᾶβ. δὴ ΕἸτοῦ [ῸΓ 5ἰχί (ἷ. ε. Γ 
ἴοσ « : κ" τὴῦ}  ορίϑοπχυπὶ Οτάσυπι ς Ριιϊΐανο- 
Τυπί 6596 ἢ). ΤΉσθε βυρροϑιίοηβ ΟΥ̓ γον 
ἴῃς αἰ συ Υ ζεῖ ὉΥ ττεῖα τεδάοσβ. Οη 5ῖ1. 
Ἰοβηὴβ “τ ἢ Βουγ," ἀρΡΡΑΓΘΠΠΥ ἰῆς Αϑίβες 
τεοκοηίΐηρ οὗἉ [τηθ, δϑὲ6 ἢοΐῖς οὔ [οβῃ χίχ. 14. 

26. Τε δἰπρ 97 ἐδε 7εευ..}1 ΤΠ ββογίεϑί, 
δῃὰ τπογοίοσο πιοδὲ Ῥγουδῦγ ἴῃς [1 εἴη, 80- 
Ρετϑοτ ρύοη, “ εχ [υάξογυπὶ;" ἃ58 υδυΔ] 
οοηοῖβο δηὰ ροϊηϊοά, [ΕἸ Πρ 411 ἰη ἴνο ννογάϑβ. 

48. “πώ ἐδε “εγίβέμσε «ὐανΨ Με βέϊεά.)] ΤᾺΪ5 
Υ6Γ86 58 οπιϊ το ἴη ἴ[π6 οἸἀο5ῖ Μ59, ἱποϊυάϊηρς 
ἴδε ΑἸοεχδησγίδη, δηὰ ἴῃ σϑορηΐῖ οὐοηβ. [ἰ 
6 Ξυρροκοὰ ἴο θ6 ἴαἴκθη Ποπι [ὐκὸ χχίϊ, 17; 
δυῖ ἰἰ αἰθῖετβ ἔτοπὶ οἴδεσ ραβϑᾶζεβ ἴο ὙΠΟ 
δυςῖ δὴ οὔὐδεγυδίοη ΤΑΥ͂ ΔΡΡΙΥ, Ὀείηρ οοη- 
ῃεςοϊοα [ἢ δηοῖμοῦ ὐρεῤδς ὡς δὰ [45 ἃ 
ΒρΡδοὶδ] Ῥγορσίεῖυ, 45 δμενίηρ ἴα ἱξπο- 
ΤΏΪΉΥ, ΕΙΣ [οτὰ ννᾶ8 ἴπεη βυδἠοςϊεά, 
δὰ δοθῇ οοπίετηρίδίεά ἴῃ 6 οἴ οΓΏΔ] σου 565 
οἵ Οοὐ. Ι[Ι᾿ 845 ἴδε βυρροτί οὗἉ ἃ ξτεαῖ τη8- 
Ἰουῖ ῦ οὗ Μ58, 17 υπςῖλ]5, οὗ ἴδε δηςσιεηΐ 
Μεγβίοῃβ, δηὰ οὗἉ δαυὶγ Εδίμῃοῦϑ. 

84. Εἰοὶ, Εἰοί. [1ἴ 5 βοπηεννῃδί τοηαγκ- 
ΔΌΪς (δαὶ 5:. Μαγκ ρίνοβ ἴῃ6 Ασδηγχαὶς ἔοστη 
ΤΏΟΓΟ ἜΧΔΟῺΥ ἴμδη 81. Μαίζπενγυ. [{ 15 1815 
υδυδὶ νυ» 85.. Μαγκ, οἱ βοϊδιηῃ οσςδϑίοῃϑβ, ἴο 
εἰϊο ἴθ ϑγῪ τνοσὰβ βδρόκοῃ Ὁγ οὐγ οτὰ. Τῆδ 
ἔοστῃ οὗ ἴα ννογά ἤογα υϑοὰ ἔδνοιζβ [6 500" 
Ροβιοη [πδὶ ἴμ6 Ὀγοϊδηάοτβ βροκο ἴῃ ΠΊΟΤῸ 
ΤλοΟκοσΥ. ΕἸοΐ οου]ά ΠΑΡΑ ΪΥ Ὀ6 πηϊϑίακεη [ῸΓ 
Ε]145, (που ΕἸΣ πῖσῃί, 
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25 Απά οηιε οὗὨ τἢδπὶ (Πδῖ βἰοοά 
Ὀγ, ἤθη (ΠΟΥ Βεαγὰ ἐΐ, βαἱά, Βϑμο]ά, 
᾿ε ΤΑ] ]16ἢ Ε]}148. 

426 Απά οπδ τη δηὰ Ἀ]]εἀ ἃ βρυηρε 
[11] οὗ νίπαραγ, ἀπά ρυῖ ἐξ οἡ ἃ τεεὰ, 
δΔηὰ ρᾶνα ἢϊπι ἴο ἀτγίηϊ, βαγίηρ, [μεῖ 
Αἴοπα ; ἰεῖ υ8 8ε66 ψ Ποῖ ογ ΕἾ145 ψ»}}]} 
ςοηλ6 ἴο ἴδε Πίπι ἀοννῃ. 

27 Απὰά ΪΪεβυβ8 ογεὰ ν ἢ ἃ ἰουά 
γοΐςα, ἀπά ρᾶᾷνα τρ ἴΠ6 »ῃοβί. 

18 Απά τῆς νεῖ] οἔἱ τῆς τεπιρ]ε ννᾶ8 
Γθης ἴῃ ἔνγαίπ ἔτουλ ἴπῈ ἴορ ἴο τῃς 
δοτίοηι. 

419 ΤΑπὰ νψῆεη πε ςεπίυποη, 
ΜΒ ἢ 8ϊοοά ονεῦ ἀρδίηδε ἢϊηπι, 840 
[δῖ ἢ6 80 ογίβά ουζ, ἀηά ρᾶνε υρ [ἢ ς 
διοβῖ, ῃς 84, ΤτΟΪΥ [ἢ ]8 τρλη νγὰϑ 
τῆς ϑοη οὗ (σά. 

40 ἼΓΒετε νγογα α͵βοὸ ννοηγεη ἰοοκίηρ 
καρ αν 

36. Ζεἰ αἰοπε. 81, Μαγκ γῖνϑ ἴῃς 90] ον 5 
Οὐ ψγοσάβ, Βροκθῇ ῥγοῦδοϊγ ἰῇ δηήβνγεσ ἴο 
8:15 σογηγδαδβ; 5εὲ6 Μαζί. χχτυὶϊ. 49. 

87. γε... απά ξαῦε ὦ ἐδὲ σδος ἢ Οὐ, 
“ υἱἱετίηρ ἃ ἰοιιὰ νοΐος, ὀχρίγεα; τῃ6 ἰδϑῖ 
ουΐογΥ δηὰ ἴδ ἰαδὲ Ὀγεδί ννεσε βἰπιυ Δ ηθοι8. 

89. «υδίεῤ «ἰοοά ουεν αφαὶπα! δ᾽. [ἴ γνὰβ 
[Π6 βρεοῖδὶ ἀυτὺ οὗ ἴμε σδηξζυσίοη ἴο νναῖς ἢ 
186 Ι]ΠΙπλεηΐ οἵ [6 φοηΐθηςε : δ6 νν 25, ἴδοσθ- 
ἴοτο, δἰδιοηθα ἱπηπηθα δου ἴῃ ἔσοηϊ οὗ οὐγ 
Ιογτὰ, ὙΠοτα μ6 οουϊὰ ἢδαγ ἴῃ6 ]αϑὲ τοτά, 
αὐ ἀο ΠΥ ἢοΐ δὴ ἱπαγιςυϊδῖθ ογ, δῖ ἢ}]} οὗ 
τηοδηΐηρ, Γεργεϑθηϊοα ὃν 51. [οἤ 85 τετέλεσται, 
ὉΥ δ51.ὄ μ0κ6 ποσὰ ἔν, “ ΕΑΙΠΟΓ ἱπῖο ΤῊΥ 
μδηὰ 1 ςοπιπιεηά ΤΥ ϑρί γι: υη]1655, 89 15 
ποῦ ρῥγοδδῦϊε, ἴοϑδο σψογάς ἱπηπηθάϊδίοὶΥ 
Ργεςθάδα ἴδε ἰδλϑὲ ἊοὐὐῚ [{ 15 ὙΘΥῪ βιγικίηρ 
ἴαῖ ον Ενδηρε σε αδἰγιθυΐο5 [86 σοην!ος- 
τίοη οὗ ἴῃς ςεπίυγίοη ἴο Ὡς εἴδεϊ ργοάυςοὰ 
ΌΥ τηϊς νοΐςθ, ἰῇ ΒΒ πὸ τηυβῖ ἴδογο- 
ἴογε ἤανα σεσογηϊδοα ἃ ΡΟΊΒΟΏΔ] πηδηϊβοβίδ- 
[ἴοη οὗ Ἑσδαγαςῖοσ. Ηἰ5 ννοσαβ 566πὶ ἴο σείδσ 
ἴο [Πδῖ οὗ οὖν 1, ογά, τοοογάθα ὉΥ ϑ8ῖ. 1|κ6 
- αῖμοῦ "Ὁ (815 πιυδὶ Ὀ6 ἴῃς “ ϑοη." Τῆς 
ννογὰ “850 οσγ δὰ ουζ " 18 βυρροϑεά (ὟΝ εἶ535, 
Τιβοποηδογῦ ἴο δὲ ἱπίεγροίαϊεά ἔτοτῃ δῖ. 
Μαῖϊβεν ; δεῖ ἰξ 18 τεϊδίηθα ὈΥ τπιοβί οὐ τἰοβ 
δΔηὰ Πᾶ5 ἀπΊρ]6Ὲ δυ Βουῖγ. ἊΝ Βοῖβοσ οχργοβϑοά 
ΟΥ ποῖ, ἃ ψογὰ τοξειτίηρ ἴο [86 ΟἿ τηυβῖ 
6 υπάογεϊοοά. 

41. αυὐϑὲν δὲ εὐας ἐπ σαἰεε.} Α ροϊηξ ποῖ 90 
ΟἸΘΑΙΥ βίαϊοὰ Ὀγ ἴμε οἴμοσ Ενδηρε δῖ. [{ 
ΤοίεΓς ἴο ἃ Ἰοηξ δπά ἰονίηρ ϑεγνίος ἀυσγίηρ ΟΣ 
[μοτγαάδβ πληΐ ἴῃ Οδ}1|ε6. ννὲ μᾶνς ἴδυ8 
ἧαυο σ»τοιρβ οἱ νγοπηθῆ---Πο86. νν8Ὸ ἑοττηοὰ 
Ρατί οὗ ΗἰΙ8 δαδιῖυδὶ αἴἰοηάδηῖβ, ἀπά οἴδουβ 
ἍὯῸ δοςοιηρδηϊοα Η! πῇ οἡ Η 5 ἰδϑῖ ἸΟΌΓΠΟΥ. 

2) οὐδεν αὐονεη.} ὌΠὲὸ ΡῬγόϑοῆςθ οὗ 

51. ΜΑΚΚ. Χν. ν. 35--44. 

οὔ δία οἵ᾽ : ἀπιοὴρ Ποιὰ ννὰ8 ΜΔΓΥ 
Μδράλιεπε, δά Μδι {δε πηοῖδεγ οὗ 
]λῦλεβ τῆς [658 1. οὗ Ϊοβεβ, δηά 
ϑαίοῃλ : 

41 (Ήο αἷβο, ψῇεπ ἢς νγὰβ ἱπ 
ΟΆΠΠεε, “ []οννεἀ ἢΐηι. δηὰ πιίηἰδῖεγθά 4 Ιρυῖο 8. 
υπῖο ἢΐπὶ;) ἀπά τὩΔΠΥ Οἴμεγ ψοπλεη ὅ 
νης ἢ σαπλε ὑρ νἢ δῖπὶ ὑπο [εγυ- 
826 Π]. 

42 Τ “Απά πονν ψῆεη ἴῃς ὄνεη ἦς Με. 27. 
35 ΟΟΠΊΘ, Ὀδοδιιδε ἰἰ ννᾶϑ8 ἴῃς ρτε- 57" 
ρδγδιίοῃ, (δὲ 185, ἴῆς ἀδγ δείογε ἴδε 
βαθθαῖῆ, 

43 ]οβερῇ οὗἩ Ατπιδίμαθα, δὴ μοη- 
οὐγαῦϊε σουηβε]ϊογ, νυν ἢ οἢ αἶθο νγαϊτεὰ 
ἴογ τε Κιηράοπῃ οὗ σοί, οᾶπιε, δπά 
ννεηϊ ἰῃ δοϊαϊν υπίο ΡΙΪδῖε, δηὰ ογανεά 
ἴῃς Ὀοάγ οὗ [6βι.8. 

44. Δπὰ Ρι]δῖα πιδγνεὶ]εά ᾿ ἢς τψετα 

»ΩΉ7 οὐδε «υογηρι ταυβῖ δ 5ρΘοΐδ γ ποῖος, 
βδίπος ἰξ θθδγβ Ὁροὴ [ἢ6 υεδίίοη οὗ αἶνεῦβ 
ΔΡΡΟΑΣΔΠς68 ΔΗ͂ΟΓ [Π6 Β δϑυγγοςοη. 851. Γὺκ6 
δ 45, “ 411 5 δοηιυιδϊηϊδηςθ5." 

421-47. ΤῊΕ ΒΌΒΙΑΙ, 

48. απ ῥοποωγαδίς εοεσεἰἰογ. “ Ἡοπουγ- 
ΔὉΪ6 ᾿᾿ ΤΊΔΥ ὃς ἃ φοῃγεηΈ οη8] ἴοστη, οαυϊναϊεηξ 
ἴο ΟἿΓ “ ψογβδίρῆι :Ὁ δυϊ [ἴ Ρῥτοῦδἷν ἱπ]ρ}165 
[δὲ Ϊοβερῃ μοϊὰ ἃ ᾿εδαΐϊηρ ροβίοη ἰπ ἴπ6 
δδῃῃδασίτη. 

«υαἰδεά 70» δὲ δἰπάονι οΥΓ Οοά 8ι. Μαῖ- 
ἴπονν “νγὰϑ [6ϑι.5᾽ ἀἰ5ς:}]6.᾽; 

εαριδ. .. ἐπ δοίάϊ.ἢ ΟΥ, τοοῖκ ϑουσαρο 
διὰ οδιο ἐπ, 581. Μαζκ [15 ς8}}8 ουτ δἴϊθη- 
[ἴοη ἴο ἴπε Ὀο]άη655 οὗ [ες δεῖ. Ης ςοἠηεςῖξ 
ἴξ ΔΡΡΑΓΕΠΌΥ νὰ [ΟϑῈρἢ 5 ροίῃρ ἱπῖο ἴδε 
Ῥαϊδοθ οἵ Ριϊδῖο, ἃ πιδὴ οἵ βιδϑῖυ δηὰ ἤσεσος 
Ρδϑϑίοῃβ, ποῖ ὑπ] Κοὶγ ἴο γοϑεηΐ δὴ δρριοδῦοι 
ννΠϊοἢ τς σΟΠΊΡΓΟΙ56 Ὠΐτη 45 ἃ [ΔΥΟΊΓΟΥ 
οὗ τῆς Οτυσϊβεά; δυῖ ἰξ ἰβ τῦογε ὑγοῦδθ]θ 
(Βαῖ 16 ψογὰ τοῖθγβ ἴο ὑγουΐοιιβ Ὀτη ΠΥ. 
δνυουςπεοά Ὁγ 81. [ομ χίχ. 28, δηὰ ἱπάϊοαϊοάὰ 
ΌὉΥ ἴδε ννογάβ “" τῆς 4150,᾿ ΟΥ “τγῦο Εἰ πη56 
Α͵50,᾽" ἱπιρὶ γίης [δῖ ἢῈ ννᾶβ οπς νὰ ΟΠ γϑι 5 
ΤΟΙ] οννεῦβ ἴῃ βρίγῖ, ποῖ ἰῃ ὑχοξεββίοη. [1 18 
ςογίδιη (Πδΐ [ἢ δρρ οδίίοη ψνουϊὰ αἴ οὔσας 
Ὀπηρ οὐ δῖπὶ πε Ποῖοα ΘΠ Υ οὗὨἩ [ἴῃς [οὐ]8, 
ΒΡΕΟΙΔΥ οἵ ἴῃς ϑδαημεάσγιω, ψν πο, ἴῃ τδ6 
“Αςἴ5 οὗ ΡιΪαῖς,᾽ εἰν. χί!. 18 τοργεβεηϊοὰ 85 
ἸΑΡγ βοηϊηρ π᾿ πὶ ἔοσγ 1Π|]15 δςῖ. 

44. »ιαγουεἰϊο.] ΤῊ 5 ηοίίοο ἰβ ρεςυδγ ἴο 
δῖ, Μαγκ, ΡιἸαῖε Ἔχρεςιοὰ [δὲ ἀθαδῖ νου]ὰ 
ποῖ σςοπλο οἡ δεῖοτγε [Ὠ6 Βουγ ᾿νΒοη ἴδ6 50] ἴθ ῦβ 
νου ὰ Ὀγεᾶκ {π6 Ἰορ8 οὗ [86 οτιυςϊεοά : δΒ6 
βοπῖ, {πεγείογε, ἔοσ [86 σδπίυτίοη. Το ρῥίδος 
οὗ εἐχϑουθοη---Ὑ ἢ] σἤθνεῦ σεϑίάθηος σΣΩΔΥ ὃς 
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ΑἰΓΕΔΑΥ ἀεαά: δηὰ οδ᾽ηρ ὠρίο ἐέπι 
τε ςεητυτγίοη, ἢς δϑκεά ἢϊπὶ νυν οῖμοῦ 
ἢς δα θδθῃ ΔΠΥ ψν  }]Ὲ ἀεαδά.. 

45 Διηά ψῆεη ἢς ᾿πενν 2: οὗ τῆς 
σοηζυποη, ἢ6 σάνε τῆς δοάγ ἴο |ο- 
βερῆῇ. 

46 Απά Πε Ὀουρδς βης Ἰΐπεη, ἀπά 
ἴοοῖκ Ἀϊπὶ ἀοννη, ἀπά ψταρρεὰ ἢΐπὶ ἴῃ 
τῆς ᾿ἴΐπδη, ἀπά ἰαδιὰ ἢΐπὶ ἱῃ ἃ βερυϊςῆγε 
ὙνὩ] ἢ νγὰ8 πενη οὐ οὗἩ ἃ τοςκ, δηά 
το  εὰ 4 βἴομε ὑπο τῆς ἀοοῦ οὗ τῇς 
βερι ςῆγε. 

47 Απά Μδγυ Μαράλδίεηβ διὰ Μδιγ 
δε γιοΐεγ οὔ Ἶοϑεβ Ὀεμε] 4 ψῆεγε ἢς 
νν 28 ἰδἱά. 

ν. 4.5---2. Χν. ΧΥ!.. 

Γ(ΗΑΡΤῈΚ ΧΥῚΙ. 

Ι 4. ἀαμισεΐ ἀξείαγελ 166 γον γεοίο»ε ΟΣ Οὐγίεΐ 
το ἑάγεε τοορδε. 9. Οὐγὲεέ λώμαο ἀῤῥεαγελ 
ο Μᾶανν ΜἭᾶαρζαίενε: 12 το ἔπυο ροΐρερ' ἐμέο ἐλξ 
ΚΟ 14. ἐλόρε ἰο ἰΔ6 αῤοοίζδε, 16. τυάονε δέ 
σερίείλ ,ογίλ ἰο 2γεαεδ ἐδέ ροσζο᾽: 19 αμα 
ατορπάείλ ἐμίο ἀεαύέρι. 

Αἱ ννἤδη τς 8 ῦαιἢ νν88 ραβῖ, 
Μαῖγ Μαράασϊίβης, δπὰ Μδγγ 

τῆς πιοΐδεν οἵ [λπχεβ, δηα δαϊοπης, δά 
δουρηῖ βϑυνεεῖ βρίςαθβ, τμλῖ {πο Ὺ πιρεῖ 
ςοπΊΘ Δπἀ δηοίηϊ ἢΪΠ|. 

2 “ΑΠπά νϑγὺ δ ΪΥ ἰῃ τὴ6 πιογηΐηρ; 7 Ιμκο9ς. 
1μ6 ἤγβε ἄγ οὗ τῆε ὑγεεῖκ, [ΠΕῪ σδπηε ομὰ το. τ. 

αϑϑϊρηθά το Ρ᾽]δῖο.---ννὰβ ἢοῖ οπο- τ γὰ οὗ ἃ 
τς ἀἰϊπίαηί. 

4δ. δὲ σατσε δὲ δοάγν.) Α 5ἰιρδῖ, Ὀυΐ 5 χηϊ- 
βοξηῖ οβδηρο οὗ εἘχργοϑδίοη ἰῇ (ἢς Οὔκ 
Ὀγηρ5 οι ἴῃ6 ἀϊεγοηςε είτε (Π6 ἔροϊϊηρβ 
οὗ [οβερῇ δηά Ρι]αίθ. [οϑορὴ δϑκοά ἔοσ 186 
δοάγ; Ῥιϊαῖα ξανα μϊπὶ ἴμε εογρεό (πτῶμα), ἃ 
ὑνογά οοττεβροηαϊηρ ὌΧϑΟΙΥ ἴοὸ “ ἀλδάνες" 
ΤΠῈ ψνογὰ “ρδνβ, οὐ᾽ ῥγοβοηϊδα, 8668 ἴο 
ἱπΊΡῚν (μαΐ ῬΙ]αῖα χανο ἃ ἃρΡ ψουΐ γεοεϊνίην 
ἃ ὈὉΠΡΘ: δὴ υπυ 54] δοῖ ἔοσ ἢίηι, ννῃϊςἢ πᾶ 
ἩΠΌΙΥ 506 ΤΟΙΏΔΙη5 οὗ [πε ΨδεἸηρβθ ψνἢϊς 
Βαλα Ἰοὰ ᾿ἰπὶ ἴο χεϑίϑὲ {π6 ἀδπιδηάβ οἵ οὐγ 
1 μοτὰ β ΘΏΘΠ1168. 

ΠΗΑΡ. ΧΥ].--τ- 8, ΑΡΡΕΑΒΑΝΟΕ ΟΕ ΑΝ 
ΑΝΘΕῚ, ΤῸ ΤΗΕ ΗοὰΥ ΨΝΌΜΕΝ. 

1. «υδέη δὲ ταδόσἐῥ᾽ «υας ρα:..71 ΤΕ 84Ὁ- 
Ὀαῖῃ πάρα δ βυηϑβεῖ οὔ ϑαϊυγάδγ. ΤΟΥ͂ 
τοδί ἴπ6 ϑαῦθαίῃ ἀδΥ ; ἱτηγηθάϊαἴεῖϊγ ἀἤεσ 
115 Ιοραὰὶ ἰεγπιϊπαϊϊἯοη {πΠΕΥ Ρυτγομαβεά [δ6 
βρί δϑ. 

ῥᾳά δοιχῥὲέ... “βἰε..] Ἀδίβεν, “βουρδί 
δρὶοθβ," οὐ ης “ μαά. Οὐὖτ {Γδηδβίδῖογβ 
ΘΥ ἀΘΏΠΥ ἰἀεη πε {π686 (γεα ΠΟΙ ᾿τοϊηθῃ 
ἢ ἴῃς οἴδοτα “πὸ οὭπὴς ἢ Ἢ ἰπὶ ἔγοπι 
ΟἈλ]1|ες," δηὰ Ῥαγεὰ “βρίςοβ δηά οἰηΐ- 
τη οηΐβ ἡ ΟἹ ΕΥΔΔΥ Θνθηΐηρ, ἰῇ [6 βῃοσγί ἰη- 
ἴεσναὶ Ὀεΐννθοη ἴἢ6 οηϊοσθπηθηξ δηὰ βυηβοῖ: 
ςἔ Πυκὸ χχί, 5ς, 56. 81, Μασκ᾽β δοοουμῖ ἰ8 
ΡΓΘοῖβθε. ΜαῪ Μαράδιεηθ, ἴῃς. οἴδεοσ Μδασγ, 
δηᾷ δδοπιο ἀϊά ποῖ ρυσοθαϑς [ἢ 5ρίςθβ, ννἱςῇ 
(ΠΟΥ Ὀτουρῆς ἢ τΠδπιὶ, θεΐοσγε [ἢς ονθηΐϊηρ, 
οὗ ϑαζυγάδγ. Οὐ Ενδηρο ϑὶ ἀοοθβ ποῖ τπθῆ- 
ἔοη ΟΥ̓ παπια Ϊοδῆπᾶ (566 [κα χχῖν. 10), ΠΟΓ 
Θ᾽ 58Πη2, ΠΟΥ ἴδια ΟἾΠΟΥ ᾿γοϊθη ννἢο σατὴθ ἢ 
[86 πὶ ἴτοηὶ ΟΔ}1166. 

ννε δανθ, {πογοίογο, εἶθαγ ἱπαϊςδίίοαβ οὗ 
ἴνο βοραγαῖθ ἡΤΟῸΡΒ: ΠΟΥ ἰ5 ἰξ αἰδῆςις ἴο 
δοςουηΐ ἴογ {δεῖν βδεραγαϊοη. ὙΤἢδ Βοπο οὗ 
δαϊοπιθ νου ἡδίυγα! Υ θ6 {πὸ ἤουβε οςου- 
Ρίεὰ ὈΥ Ζερθάθε ἂπᾶ ἢθγ β8οῃβ, νης, 85 
(ὐλβραῦτὶ [28 βῇθνη, Ῥγ25 ἰῃ [6τυβδίθπι; [ἢ 6 

ἰγδαϊ τ οπ 8] 53116---ὈΥ Ὧ0 πηεδηβ 80 ἱπιργοθδῦϊε 
οΠ6---ἶδ ἢΘὰΓ ἴπε γαῖα Οεηηδίῃ, ποῖ ἔστ ἔτοϊῃ 
[86 Οδυγοῖ οὗ ἴῃς ΗΟΙΥ δορυ ϊοῦγθ. [οδῃηδ, 
οὐ ἔπε σοηίγΆτΥ, νοι], οὗ οουγϑο, γεϑι δ 
σψ ἢ Ποσ Ὠυδραηά ΟΠΖΆ, δἴενναγά ἴο Ηδγοά, 
ψῆο δὲ τπδῖ τα οςσουρίεά ἴπΠ6 Αϑπιλοῆθδῃ 
Ῥαΐϊδοθ οὐ Μουπηῖ ϑίοη. ὙΠ Ϊοδηπᾶ δηά 
ΠΟΙ σοιῃραπίοῃϑβ, πο ὐϊηνς ΡΓΟΌΔΟΪΥ ϑυβαηηᾶ 
οἔ 1ὼυκΚ6 νι. 2) ψουἹὰ Ὀὲ δ ἃ ρτεδίεγ 
ἰδίδησε ΠῸπὶ [6 βοῆς οὗ [ἢς δηςοπιοηῖ ; 

αηὰ τπουρὴ [ΠΟΥ δεῖ ουζ, 88 8[.ὄ ὺκὸ ΒΑΥ8 
(οἰ. χχῖν. 1), ΥΟΓῪ ἙαΓΪῪ (ὄρθρον βαθέωςῚ, ἸΠΕΥ 
ΡΥΟΌΔΟΪΥ τοδοῆοα [ἴ ϑοιηονδῖ ἰαῖου ἴπδη [Π6 
οἴμευβ. [1 ΠΥ δὲ νοῦ ποῦς {παῖ 581. 
Μαγκ, ἀογϊ νίηρ ἢ5 ᾿ οστηδὕοη ἔγοπι δῖ. Ρεΐεγ, 
ὙΠΟ ΟΟΓΙΔΙΏΪ νγὰ5 ἢ 81. Ϊοῆη, δηά ῥγο- 
ὈΔΌΪ ἴῃ 85 πουϑὲ [88 τηογηϊηρ (5ε6 Ϊοδη 
ΧΧ, 2), ου]ά θ6 τόσα βρεοῖδ!Υ Ἰη Οττηθὰ 85 
ἴο [06 Ργοςδθάϊηρβ οὗ δαίοπιε δηὰ Ποὺ ςοη- 
ποοϊίΐοῃβ: ψ βεγοᾶβ οὐ ἴπ6 οἴδεσ πδηὰ ϑί. 
[,μὐκὸ, ΟἹ 5ΟΥΟΓΔΪ ΟςΟΔ5ΙΟΉ5, βμεννβ ΠΙΠΊ561 ἴο 
θ6 ΒρΘοΙ δ γ σοηνογβδηῖ ἢ πιδίϊεγβ τουςίης 
Ηετγοά β ΒουΞπεμοϊὰ : οἴ, [ὑκὲ γι]. 3; ΧΧΙΙ, 
8ὃ--1Δ. 

αμαὶ αποῖγι δὲ. ΤὯΒ6 ἜΧργ ββίοη 15 5 ΓΙΟΥ͂ 
ςοττεοῖ; [6 νοοῖ 5ρῖοθβ ΨΕΓῈ βοοηϊοά υη- 
ξυορη. ΤΠΪΐδ 5 ουιάεηϊ Ποπιὶ [πε δεῖ οὗ 
ΜΑΥΥ δηά οὖἵῦζ 1 ,ογαά ψοσάβ δ ΒεῖῃΔηΥ, 
οἷ. χίὶν. 8. ὙΤηΟ ῥγοόςεββ οὗ δηοϊητπρ [ἢ 6 
Βοάγ ψου]ὰ ὃς ςοπιπιεηοοὰ ἤδη ἴῃς Ἰᾶγρο 
᾿πθη οἱοῖδ, υυτῆ τ86 πυηάγεοὰ ρουπάϑ᾽ νγεϊρὶ 
οὗ αἷοεβ δῃηά ταγττὰ (οἶς [οὔη χῖχ. 19), ννᾶβ8 
υηΐοϊάοα, ὌΠΕ ἢγβί ργόςθββ πλυδῖ ἤανα Ὀδοη 
Ὠυγτιοὰ ; Θηουρῇ δΒαὰ [θη Ὀδοη ἄοπὸ ἴο ὑσὸ- 
ϑόγνθ [ῆ6 τηδηρ]οά ΒΟΟΥ ἔτοπι [86 γαρ ἃ ὑγο- 
ξτο55 οὗ οοσγσυρίοη. ν Παῖ γεσηδίπρά ἢον ἴο 
6 ἀοπο νγᾶϑβ βίον, σασγεῖι, ἰοη θοῦ ἀἰδροϑδὶ ἴῃ 
186 Του. 

,. “15:4 “εν εαγίν... ἐδὲν εανηε.}] Οτ᾽, δὰ 
ΨΟΙΥ ΘΑΣΙΥ οἢ ἴδο δτδί ἀδγ (1. Οἡ ἀΔΥ 
ΟΠ6) οΥἨ 189 ΨΘΟΙΚΚ ΠΟΥ͂ ΘΟΙΩ6; ἰ.΄. [ΠΟΥ͂ 
86 οὐ ἴδε ΨΥ. ὙΤῃῈ οἰδηρο οὗ ἴδηβα 
“ἐροχηθ," ποῖ “ σλτηθ,᾽" 15 Π6σγα οἵ ἱπηρογίδῃοε. 

293 
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4 Ἰοδη το. 
ΓΡᾺ 

ἀπίο τῆς δαριυίςῆγε δὲ τῆς γϑίηρ οὗ 
τῃς 8ιη. 

2. Απά (ἢ 6γ 84] δπιοηρ {πε πΊβεῖνεϑ, 
ὟΝ 5388]} τοῦ! ι.3 ΑΥΨΑΥ ἴ᾿ε βἴοηε ἔτοτὴ 
τε ἀοογ οὗ (ῃς πρυο τοῦ 

4 Απά ψῆεη (ΠΕΥ ἰοοϊκοά, {ΠΟΥ 8407 
(δὶ τῆς βίοῃηβ νγὰβ γο δὰ Ἄννᾶγ : ἴογ 
1 νν28 νεΓῪ ρτολῖ. 

5 ὁ Απά επίεδγίηρ ἰπῖο τῆς βερυΐοῆτγε, 

[1 ϑεραγδαῖθβδ ἴπ6 {ἰπ|ὲ ἔτοπιὶ ἴπαἴ ηοϊοὰ ἰη ἴδ6 
ῬΓΕΟΘΟΪῺΡ νεῦβα, 848 15 ᾿ΠΥΑΣΊΔΟΪΥ ἴπῈ ὑϑᾶρε οὗ 
δῖ, Μαδγκ ν ἤρθη ἢδ [45 [πε Ὠιἰσίζοσγιοδὶ ργθβεηΐῖ. 
ΤΒΟΥ Ὀουρηξ (πὸ 5ρίοεθβ, 88 νγεὲ Βᾶνε ϑεεῦ, οὔ 
ἴδε ϑαίυγάλυ δυδηϊηρ ; [ΠΟΥ 5εἴῖ ουἱ [πε πεχί 
ΤΩΟΓΏΪηΣ δηα διγινοὰ δὲ ἴδ ϑορῸ γα ΥΟΥΥ͂ 
οατἶγ---ηοἴ, ΒονΟΥΟσ, ἃ8 οὐγ Α.Ο Υ. αἱ δὲ 
γεῖις Ο7 ἐδὲσωσ, θυ ΑΥ̓ΟΣΥ δαπτίδο; ᾿ΠΙογα]Ϊγ, 
“4 [86 ϑὺη μανίην Τίβθη." 

8. “564 ἐδὲν ταἰά απο ἐδοριεονυε.. ΟΥ̓, 
διὰ [807 ΨΟΙΟ δΒαγΐπρ [0 056 Διποῖδοσ. 
ὙΠ15 ποίϊςα 8 οδαγδοίογίϑιὶς οὗ 8{. Μαγσκ, 
εταρμὶς δηά ἴσυς ἴο βαΐυσε. ὙΠ αἰ ΒΓ ΠΥ 
"25 ἃ ΥΟΙΥ ΒΕΙΟΙΙ5 ΟΏ6. Το δβἴοῃο, 45 ϑῖ. 
δά τ υλμυδον ἴῃ ἴπ6 ποχί γεῦβα ἰῃ σγείεσεηςα 
ἴο ἴἢ1|5 συσϑοηϊην, νγ»ὰϑ Υ ι-. ΤῈ 
δὰ ἀν Ἢ τοὶ ]οὰ ἴο [ἢ ἐρυτηςο κα πρεποῖς 
οὗ δἱ ᾿ἰοαϑῖ ἴπγοθ ΟΥ ἔουγ ἔδεϊζ ἴῃ Βείψῃϊς δηὰ 
ἴχο οσγ ἴδγοο ἴῃ Ὀτεδάϊζῃ, ἀπά [ἃ νοι!]ὰ ἴδϊκο 
ὕνο οὐ ἴσο τηθῃ ἴο ποτα 1, ΤΉΘΥ ἀο ποῖ 
βρεᾶῖκ οὗ συδτάβ, ποῖ μβανίηρ Πεαγὰ οὐ ἴῃ ργο- 
οδυᾷοη το τΒῈ δίρῃ ὑγοϑι 5 βαὰ 
τἈκοη, ΡΓΟΌΔΟΪΥ οἡ [86 δἤἴογηοου οὗ [ὰς 84Ὁ- 
δδίῃ, τυῆθη {ΠΟΥ σου] {ποιϑοῖνοβ Ὀ6 σοβίϊηρ 
ἰῃ (Βοῖν οὐ ΒΟΙλΟ, 

4. Μκά «υδὲπ ἐδὲγ ἰσοξεά.) ἘἈλίμοσ, “δὰ 
Ἰοοϊκίπρ πΡ." ὙΒΟῪΥ δά βοῆς ἢ ἀοτνη- 
ολϑῖ εγεϑ, δογοννίηρ δηά δηχίουβ; Ὀυῖ τνθδη 
[ΠΟΥ σάπια ἴο [πε βροῖ ψοσε ΠΕΥ σου]ά 566 
τς Τοπιῦ, [ΠΕΥ Ἰοοκοά ὑρ, ἀπά εν [μα [ἢ 
δίοῃς νγᾶϑ στο ]οὰ ἀνὰ. Ηδοτε ἰΐ 15 ἱπιρογίδηϊς 
ἴο θεάν 1 τηϊηὰ ἴΠη6 ἔοττη οὗ του 8 οοσηπηοῃ 
ἴῃ Ῥαϊεβέμε. [{ {8εῪ σγέγε οὗ ΔηΥ σοηῃβίἀθγ- 
ΔΌΪ6 αδἰζθ, θεϊοηρσίηρ ἴο το ἔατη 165, σι ἢ 28 
(μαΐ οὗἩ [οβορὰ οὗ Ασἱπιδίμοα, ἴθογο τνγᾶ8 ζθῃθ- 
ΓΑΙ ἃ νεβιϊδι]ς ΟΥ ςοστί οῦ ἰη ἴστοηΐ ὀρεὴ ἴο 
ἴδς αἷἱν (966 ποῖα. οἡ Μαῖί. χχυϊϊ, ὁο). Τπὺ5 
ἰὴ (ἢς ΗΟΙΪΥ δϑερυ]οῆγο, [ἢ δηςοοπαιηθον, ςα] θὰ 
16 ΑὩροὶβ Οἰιδροὶ, 185 17 ἔδεϊς ἴῃ ἰδηρίῃ. 
ΤΕΗγουρὰ δυο 4 νοϑύδυϊες (ἢ6 εηΐγαπος ἴο 
ἴδε σβαπθοῦ οὗ βορυϊζυγο ψοι]Ἱὰ ὃς νἱ᾽ϑῖδ]ς δὲ 
δοῖηε ἀϊξίδηοαε. ΤΕΥ Ἰοοκοά ἴο {παῖ δῖ οῃςΘ, 
μιδνῖης {πον τη 8 [011] οὗἩ πὸ αἰβίου Υ, δηὰ 
ΔΑῪ (δὶ [Π6 ϑίοπε ἢδὰ Ὀδθὴ σοπιουθᾶ. 80 
{ΠῈΥ ψεπῇ ου, τεϊϊενεὰ ἔγοπι δαί δηχιείυ, ἴο 
ψὩςἢ 51. Ματκ ρα 68118 αἰϊοπείοη, δά άϊην, 
“ὁ ὅογ ἴξ (186 5ϑἴοπϑ) ννᾶβ γετῪ δτοαΐ." 1115 ἴο 
θα ἰηξοστοά ἔγοπι 8[. [μη β δοσουηΐ (οἰ. χχ. 
4) ἰῃδΐῖ, οπ δεείης (ἢς δηΐγδηςε ορεη, Μδϑῖγ 
Μαράδϊίθῃπε ψϑηϊ ΑυνΥ δῖ οτος ἴο ς4}} 51. 
Ῥεοίοσ δηά ϑῖ. [οβη. 

51. ΜΑΚΚ. ΧΥ͂Ὶ. [ν. 3--7. 

{Π6} 8407 ἃ ἡδες τη 583:{π|ηρ οη τῆς 
Τρ 5146, οοιῃεά ἴῃ 4 ἰοπρ ννῃϊζε ραγ- 
πλεηῖ ; πὰ {6} “ψεγα δβτιρῃίεα, 

6 Απά ἢε 54.1ἢ υπΐο τῆςηι, Βε ποῖ 
αβτιρῃῖοά : Ὗς βεεκ 6808 οὗ Ναζδ- 
τεῦ, νος ἢ ννᾶβ8 ογυςϊ βεὰ : ἢς ἰ5 Γίβ6 ἢ ; 
ἢς 18 ποῖ ἢεγε : δεμο]ά τῆς ρίδος ἢ εγα 
{εν ἰδἱά ἢϊπι. 

7 Βιῖξ ρὸ γουγ ΨΆΥ, τ6}} ἢΪ8. ἀϊ9- 

δ. Αμα εἐπίεγίης ἱπίο ἐδε “ερμίεδγε.) ὍὌΒα 
ΜΟΓὰ ϑορυ οῆχε Δρρ 165 ἴο ἴπ6 ᾿νδοὶο δίσιο- 
ἴυγο, ἱποϊυάϊηρ 186 δηϊθοπδσηῦοσ. ΟἹ Θῃ- 
ἰοσηρ {Π|8 ΠΕΥ ννουϊά ἤσϑε Πηὰ ἴῃς 5ίοῃο, 
ΒΙοΣ δὰ Ὀδοη σο θὰ ἀνγαῦ, ᾿γίηρσ οὐϊδιάς 
ἴδε ΠΙΟΓΓΌΔΙΥ Ἑδαιηθοτ, οἰοϑα ΟΥ̓͂ [Δ6 Ἐπ ΓΔΕ. 
Οη ἴδπαϊ 5ἴοῃθ ΠΥ βανν “ἃ γουηρ Δ 511- 
ὉΏκᾳ,᾽ 45 ἀσβοσ θά Ὁγ 81. Μαζίμεν (χχυῖ. 2). 
δι. Μαγκ πιοηίίοηβ “(16 ἴοὴς ψϊο κα1- 
τηοηΐ, ὁ. 2. [ες 14ἰαν, ννὶς (45 ΥΥ οἶβ8 οὔ- 
86Γυ 68) ἰη!οΔίοα ἃ ΠΕΑΡΘΏΪ Βείηρ, ἢοης ΟἴδοΣ 
Ὁνοδγίηρ βϑυςἢ 4 νοβιηρηῖ; δυῖ 6 ἀο685 ῃσοΐ 
βρεαῖκ οὔ με βδϑῃίηρ ᾿ρηϊ πμῖς ἢ πδὰ ὑσο- 
δἰταϊοα {[Π6 συάγάδ, ΕἸΠΟΥ Ὀδοδυϑο δὲ [6 8Ρ- 
Ρεάγδηςς ἴο (Π6 ΠΟΙ͂ ψογιεη ἴπαξ ἐχοθβδῖνα 
βρ᾽οηάουν παὰ ΑΥΨΔΥ͂, ΟΥ, ἰζ ΠΙΔΥ Ὀς, 
Ὀεοδυϑβε τί 5βυῆςοβ πίπι ἴο ποίϊςε [(5 εἴἶδεςϊ ἴῃ 
{πεῖν διηδζΖεσηθηῖ. 

ἐδεν «υεγε αὔνισῥίεά ἢ ϑυοῖ αἴδστη 5 οἶἰβθ-: 
Πογο τοργεβοηϊθα 85 ἴμο ἔγβε οἴοςϊ οὗ ἃ 
τηδηϊβοϑίδίιοη οὗ Βοάνθη)} ϑρίγιῖα. Οἵ [υἀ. 
ΧΥΪΙ. 20: ἤδη. χ 9: [ὐὺκὸ]. 12: 11.901 Κδν. ἱ. 
170. Το νογὰ 15 [ῃδὲ νυ ῃϊςἢ 8ῖ. Μασ 0.565 ἴῃ 
ΕΧίγεπης οᾶ563 οὗἩ τηεπίδὶ ρετιυγθαιίοι : ςἐ, ἰχ. 
15: Χίνγν. 11. ᾿ 

6. Βε ποὶ αὔγιφδιεά.} ϑυςῖμ 8 οοπμηδηὰ 
τατοῖνοθ 8 ΡῥιΌΠίβε ; ἰξ 18. ἃ βίγοῃροσ ψοσγὰ 
(Δη (δαΐ υϑοά ὃγ 81. Μαίίδεν, σθο ἀο65 ποῖ 
ταοπίοη [ἢς οχοεθάϊηρ ἴειτοῦ ͵υ5ὲ ΒροΚἘπ οὗ 
ὉΥ 81. Μασκ. Ὅε γαρί, δογιρὶ βιυιοεββίοῃ 
οὗ Ξβοτέ βοηΐθηςθβϑ, νου ΔῺΥ ΠΟὨΠΘΟ ΩΡ 
Ραχίς 68, ϑο ἢ 45 ψγὲ πὰ ἴῃ ἴδε οἵπεῦ Ενδη- 
κε] 1505, 8 Ρδου ἸΑΥῪ συ Κίηρ : “ δα ποί--- τς 
δε ---Ης 8 ηοΐ δοῖο---Ης 15 τβεη-- Ης ἰβ 
ποῖ Πογο--- 566 ἴΠ ρἰαςε." ὙΤὨΪΐ5 σομοιγυςίου 
18 ςοῃτἰηυδὰ ἴο [ῃ6 ἐπὰ οὗ ἴδε δηρεῖ 5 δά ἀγε88 
ἴῃ (πε νεσϑὲ Το] ον ς. 

Υε «ερἀ.) 81. Μαζίπενν οοπηοςβ [Π15 τ 
τῆς ἰηϊυποοη, “ Εδαγ ποῖ, ἔογ 1 κηον, ἄζς. 
Ὑ Ων ταοῖίνεβ Δ΄6 δυο ἢ 883 ἃ Ποδυθη! Βεΐης 
οδηηοῖ ὃυϊ ἀρΡΡτονο. 

ζεῖ ῳ Νακανείῤ, «υδίοδ «ὐαἪ ἐγμοϊβεά.} 
ΤΠε οτίρίηδὶ, τοτὲ ΤΟΙ ς 86 } 77 δηδ ἔοσο δ γ, 
δοδτδ [80 ΑΞΑΣΘΙΩΘ [80 οτποὶδϑοᾶ. 

ὀεῤοίά ἐδε ῥίαεε.) Τῆς δηροὶ ἴλυ5 ροΐπίβ 
ἴο [6 Τ]ΟΥΓΌΔΙΥ͂ ἙΟδ ΕΣ, ΟΥΓ ἴο ἴδ τϑοθϑβ, 
ἀσϑοσίδοα ἰη ἴῃς ποῖδ οὐ Μαῖϊ. χχυϊὶ. όο. δῖ. 
Μαῖζον ἰηβογίς (6 ψοσγὰ “ σομο,᾿" ἔγοπι 
νος ἴξ πλυϑὲ 6 ἱπίοσσεα ἰδδὲ [86 ψνοσηθῃ 
γνοσο διάάοη οἰἴποῦ ἴο δηΐεσ ἱπίο ἴπ6 ἱπῆοῦ 
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εἰρίεβ ἀπά Ῥεῖεγ (δδλι ἢς ροεῖδ δείογε 
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γα δ᾽] οα δηὰ τοῖο δηχδζοά : ποῖ δοῦ 
ου ἱπίο (Α] δε : τΠεγα 8841} γε φεαὲ 8ιἰά {πεῪ ἜΣ ῊΒΕ ἴο ΔΠΥ͂ γιαρ ; ἴογ 

λΜρ ς, δία, ᾽28 ᾿ς 844 ὑπίο γου. {ΠΕ} σγεῖα δίγλίά. 
8. ὃς 8. Αμπά δεν ψεηῖ οὐἵ αυΐϊοκὶγ, ἀΔ ο ἽΝον νῆεη Ἅξεμς νγᾶϑ τίβϑε 

βεά ἔἴοπι τῇς βερυϊςῆγε; (ὉΓ {μὲ} Θαγγ ἴῃς ἢἤτθε ἄγ οὗ τῆς ννεεῖς, 'ἢς 1.79}5 "Ὁ: 
“φᾷ 

ΟΠΔΙΏΌΟΥ, οὐ ἴο ἴοοκ ἰηῖο ἴἴ πὰ 566 {πῸ δεϊυδὶ 
οὗ ἴῃς οηϊοπιδιηοπῖ. Το ἔνο δοοουηῖβ 

υ5 Ποπιρ]εῖς δηὰ χρη οδοὶ οἴδοσ. 

7. απ Ῥείεν ἢ ΤὨϊ5 βρϑοὶδὶ ποίίοα. οὗ 
᾿ ϑ8ᾷ, Ῥοῖοσ 5 σου ΔΙ} ποῖ ᾿πἰοηάοα 85 ἃ σηδγκ 

οὗ ρῥγε-επιίποηος (118 ννουὰ σεραυΐγο ἴδε 
τένεῖϑε ογάει--- Ῥεῖοσ δηδ ἴΠ6 ἀιβςρ] 685; 
τοῖς “τὰς αἰϑεῖρ]68 δηὰ Ῥεῖεσγ"): δυῖ ἰἴ ἃ58 
ΟΕΤΊΔΙΠΙΥ ἱπη}}168 ἴ8δῖ {Π6ΓῸ νγὰ5 ἃ γοδϑοῦ ὙΕΥ͂ 
86 βϑῃουϊά τεοεῖνο ἃ ἀἰβίϊηςῖ ἰηΠπηδίίοη ; (δὲ 
τεάϑοῃ δαΐηρ, ἰῃ 41} ργοῦ ΠΥ, {πὸ δίδίς οὗ 
ἀεβροῃάδηςν ᾿ηἴο ἢ] ςἢ 6 Ὀοοη ρῥἰυηρεὰ 
(ςἢ. χίν. 72), δηὰ ἔτοτι Ὡς μα νου] ποῖ 
ΓΟΟΟΥΘ ἴῃ ἴΠ6 ἰηΐεγνδὶ Ὀγεοεάϊηρ [6 Ἀ δυ- 
τεςοη. Τἢθ δι] ηθ Ενδηρεὶδὶ, δῖ. ΓυΚ6 
οἰ. χχίν. 314, δηὰ δ1. Ρδὺ] ἢϊπιβοῖῦ (1 Οογ. 
ΧΥ. 5), γτεσογὰ ἴδ ΡῬοσβϑοῇδὶ Δρροάσγδηςε οὗ οὐῦ 
1 οὐ ἴο 8ῖ, Ρεΐογ Ὀείοσε ἴπῸ οἴβοῦ ΑροϑίϊἝβ. 
Ηε τὸ ἃ τοοββαρα ΟἿῪ 8εηΐ [Ὠγου ἢ τγογηθῃ 15 
τοοοσαεά. Το ᾿πϑογοη οὗ [818 ηοίίςς, δηὰ 
ἴδιο οπϊπβίοη οὗ ἴῃ πλοῖο ΒοηοΌΣαῦΪΘ ΟὨΘ, ἃγὸ 
ΑἸΙΚΟ εδγδοίοσγδεὶς οὗ [Ὡς Ῥείγηθ Οοβρεὶ. 

α: δὲ “αἰά.) ὍΠο τείεγοησε ἴο (ἢ. χὶν. δ, 
Ὡδδυγο8β ἴῃς οοΙτοοίηθδα οὗ [18 τεδαϊηρ. 
ϑοῖια ἕενν Μ55 ἢδνε "88 [ δά, ργοῦδϑὶγ ἴῃ 
οΟΥγάες ἴο διαιτηοπίϑβα ἴδε δοςουηΐ στ 9. 
Μαιϊδον, τνῖο 858: ρὴ5 ἴῃ6 ποίϊςο οὗ ΟἿ] ]ο 
ἴο ἴδε δηροὶ. 81 Μαγκκ᾿β κἰδίοηδηϊ 15 Τῇ σὁ 
οοπιρίεῖε: δυΐ δ.. Μεαίίπενν σου] ἠοῖ ἢδνο 

ἴδε 5Δπ|Ὲὲ Ἔχργεββϑίοη ἱτβουξ σἰνίην δῃ 
οχρἰδηδίίοη, βυιοῖ 45 ψψουὰ ποῖ δοοογὰ σὰ ἢ 
ἢ]5 δῖγὶς. δι1. Ρεῖοσ νου ]ά παίιγα! ῦ ἀννο] οἡ 
{56 ΙΒ οπΈ οὗ ἃ Ῥγοπιηῖδε ννῃϊοῖ δὰ Ὀδοη 
ξἴνεπ δ ἃ {{πιὲὶ νμεη ἴἃ μα Ὀεεῃ 8ρες δ! } 
Ὠροάοά, [Ι{ τοδὶ] ] θὰ ἢἶ5 οὐγὴ ΓΔ πρ ἀηὰ ἢ 5 
ΜΜδβϑῖου Β ξοοάῃο85, 566 χίν. 27, 28. 

8. φωξξ. ΤὨϊ5 τνογὰ 15 οὐ οὰ ἴῃ ὨδΑΥΪΥ 
αἷὶ Μδ55, δηά 15 ἰηδοεγίεα ΡΓΟΌΔΟΙΥ ἕγοσαῃ 
ϑῖ. Μείδμον. 
ἐδ Ἰγωμόϊἀ απά «ὐεγε ονιασπεά.) 11, 

ἘΣΘΙΔΌΙΐπ Βο1]ἃ ΒΟ δηᾶἂἃ διηδεοιδοῃί. 
ΤΠΟ ἤγβὶ νογά τ ἀλῥαν: ΘΧΘΟΙΪ νι 58.. 
Μαῖονν “ σὰ ν᾽ δυῖ, 85 υδυ2], 15 
τρις : {06 γον ἴοοκ ἴοῃ οὗ 
τΠοπὶ, ὙΕΓΟ 5εϊΖεὰ ἢ 4 ἢΐϊ οὗ ἴτοπ- 
Ὀ]ησ. Ὅῆδ δεσοοηά ψογὰ “διηδζΖοιηθηῖ, οὗ 
ΤΏΟΓΟ ἸΠΟΓΔΪΥ “ Θοβίαβυ, οὔσιτα Ὀυζ ΣΑΓΟΙΥ ἰη 
ἴδε Ν. Τ᾿ : οπσε ἴῃ [ἢ]5 Οοβρεὶ, οἢ. ν. 42; οὔσδ 
ἴῃ 81. υκς, οἢ. ν. 26 ; ἔουῦ ὕτηο8 ἰη ἴπ6 Αςῖϑ, 
Οἢ, Εἰ. το, Χ. 1ο, ΧΙ. 5, Χχὶὶ. 17. [ἢ {86 
ἰαδὲ {ΠτῸῸ ραβϑϑαζεβ ἰΐ 18 ἃ δίδίε οὗ 
(Γηοθ, Ὀυῖ ἴῃ 4}} [Π6 οἴ οΥ5 ἃ ϑϊαϊο οὗ τηθρηϊδὶ 
ΘΧχοϊϊεπιοηῖ, 485 οὗ οης δεβια ἢ πιβοὶξ ργὸ- 
ἀυςεά, πονόνεσ, ἰῃ δῶσ ολ96, ποῖ ὈΥ͂ ΤΠΟΤῸ 
αἰἴλττη, Ὀυϊ Ὁγ ἴ!6 Τοηϊετηρίδιίοη οὗὨ βυρεῖ- 

Ὠδλίυγαὶ ροΟυγοΥ, πιδηϊ ξοβιί ες ἴῃ ἃςί5 οὗ ἸΊΕΤΟΥ δηά 
ξοοάηεββ. Ὅδυ5 ἴοο ἴΠ σοστοβροηάϊίης υετῦ, 
οὗ Μαγκ 1ϊ. 12: νυ. 42; [υὑὑκὸ νἱ!ϊ. ς6. ϑαυςΐ ἃ 
δἴδίε ἰηνοῖνοβ δὴ τπάἀογοιστοηΐ οὗ ἸΟΥ͂ ; δηὰ ἰξ 
80, Αἰ μΒουρῃ 851. Μαγκ᾿β ἀεβοτίρίίοη ἀϊετϑ 
ἔτοιη 81. ΜαϊίἊμονβ, ᾿ἰηδϑηλιςἢ 858 11 κῖνοβ ὑτο 
τοϊηθηςς ἴο 86 ἀϊδίυγθδηςα οὗ η ἴἴ ἄρτεοβ 
ψ 1} ἴΈ 8:05: η 14 }}γ. ΤῊ Ὀενη]ἀοττηθηῖ, ρᾶ55» 
ἴῃ ΔΊΥΔΥ, νου ]ὰ Ἰεανα {Π6 τη ἢ}}} οὗ [δ ἦογ 
᾿ηΒΟΡΑΓ Ὁ]. ἔγοπι ἴδε δϑϑυγάηοα [ἢδὲ ΟἾγίβὶ 
ννγ8 τίβοη, (δουρῇ 50 Ἰοηρ 45 ἰΐ ἰαϑϊοὰ ἴἴ ἰη- 
ςδρδοϊιδῖοα {Π6πὶ ἔῸΓ δοίΐοῃ ; ἤεῆςς ἴΠ6 ἔο]- 
Ἰονίης δἰδίετηθηῖ. 

πεῖέδεν σαἰα 1δε 4.7 δίῃ... αὐενὸ 47)γαἱά.} 
ΟΥ, διὰ ᾿βογθδὶὰ ποι ἐπ [0 ΔῺΥ 016, 707 
ἘΒΟΥ Ψψοχοΐπ δοίδϊο οὐ ἤοδσ. δι. Μασκ ἐθ- 
δογίδε5 ἴΠ6 ἱπητπηοάϊαῖο οἴθοϊ; νν ἢ 116 [Π6 ἸΘΙΤΟΥΣ 
δηὰ Ἰαϑῖεά ΠΟΥ οουὐἱὰ ποῖ ἀο ννδδί 
ΠΟΥ ψεσα 04, [{ 18 ἴπ6 ἤγβξ ἰηϊγοάυςίοτγ 
δοοουηΐ οὗ (μα ναγίουβ εβεςῖ5 ῥγοάδιςεα ὉΥ 
[ἴῃς Δρρθδγδῆσεβ δἰϊοῦ ("6 Ἀ δϑιυττοςοη. [{ 
5 ηοῖ ἰδίοις [παι {ΠΟῪ ἀϊά ηοΐ γὸ ψἱτ (ἢ ς 
ἰηἰδπίίοι οὗ [6] πρ ἴῃς ἀϊϑεῖρ!ο5 τνμαῖ {ΠῸῪ 
διαά 8εθὴ δηὰ ἢ ; Οἡ ἴδε ΠΟΠΙΓΑΓΤΥ͂, γγ16ὸ ΔῈ 
ἰοϊΪὰ ἐμαὶ ΠῸῚ σγεγα ἀἰβαθ]οὰ ὉΥ {Ποῦ ἔδασ 
51. Μαίζεν σοοογάβ ἃ βδοςοηᾶ ἃ (6, 
εὐ ἴεν ΠΟΥ Ψψετε τοὐοϊποὰ Ὁ Μ 
Μ δπὸ δηά ἴΠ6 οἴδοσ ΒΟΙΥῪ ννοπιςῃ, ἀκτλ 

ἰοὰ (πεπὶ ἴο 16] {Πεὶσ τϊββίοῃ. 
11 15 σετίδίῃ (μαι μα δι. Μαγκ Ὀτοόῖίκοη ΟΝ 

8.158 πδιτδῦνο δὲ 1Π|58 ροϊηΐϊ, 45 5 δϑϑισηθὰ ὉΥῪ 
[ΠῸ ϑοΏΘΤΑΙ ΠΥ οὗ πιοάφγῃ οὐ ς5, ἢ ψου]ὰ 
δανο ἰδ ἢ}5 τεδάθυβ ἴἢ ἃ βίδίες οὗ ἼἿοῃιρὶεῖθ 
ῬΕΓΡΙεχῖγ. Α κγεδῖ δβοδβοΐλσ οὔϑεγνοβθ: 
“ ΒΟ οδῃ ΤΆ ὑεϊΐϊενε (δὲ ἃ ὈοΟΚ ὄνον 
ἐηάοὰ νὰ (τὸ νογάβ ἐφοβοῦντο γάρ ""» 
ΤὨυδ, ἴοο, Ἀφδηδη : “Οα ἢς ροιΐ συότε δά- 
τροϊε αὺς ᾿ἰο ἰεχίο Ρῥγπ ἘΠ δη ἀ᾽ υηδ τηδ- 
Ὠἰέγε δυβϑὶ δοτυρίο ἢ" (' 1,65 Ενδη γί ε5,᾽ ἢ. 1.21). 
ΎΤΒΟ ονίάεποοβ ἴῃ ϑιρροτί οὗ ἴδε [ο]] ον ίης 
γΟΙΒ68 ΜΠὶὶ δ6 βίδίθα 'π ἃ 500] ΟΠ ΔΑΣῪ 
Νοῖθ. Νὸ σδϊίοηδὶ δοσουηΐ π85 Ὀδεη ρίνθη 
οὗ (δὲ Ενδηρε σι ̓ 5 στηοῖϊνεβ ἴῸγ οὔ ηρ 
411 ηἠοιίςς οὗ 6 ἀρροάγδηςθβ δἴοσ ἴῃς 6- 
δυιτεςοη, οἡ δος ἴῃς Αροβίϊεβ σγοϊοὰ 
ΘΠΌΓΟΙΥ ἔον 186 ῥγοοῖῦ οὗ {δοὶγ διιηάλιηεηϊδὶ 
ἀοςοίσῃο. 

9-ἰ1. ΤΟ ΑΡΡΕΑΒΑΝΟΕῈΒ ΟΡ ΟὔΥᾺΚ 'ῸᾺΡ 
ῬΒΕΥΙΟΟΒ ΤῸ ΤΗΑῚΤ νου(ΉΒΑ ΡῈ ΤῸ 
ΤῊΕ ΑΡΟΒΤ. ΕΒ. 

ΤἘΙ5 ϑεςοῖου τηλγῖ8 ἃ ἰϊδιίϊηςξ δάνδηςε : 
ουῦ 1ογὰ Ηἰτηβοϊ ἜΡΡΈΑΙΕ, (Πε ταβι}}ῖ θείης, 
Ὠοΐ τ 676 ἔδαγ, δι [.}} σοηνίςοἢ ἰῃ ἴδοϑα 
0 κλὺν Ηἰπι; Ὀυΐ 'ξ πιαγῖκϑ, 85 ἀἰβιϊ Εἶν, 
ἃ τεβυξ 85 γεῖ ἱποοῃηρὶεῖθ, δυο οοηνϊςῖοἢ 



2ο6 

ΣΊ,αΚκε 8. 
2. 

Δρρεδγεα ἢγβῖ τὸ Μδιγ Μαράλίεηες, ἔοι 
οὔ ψῇοηλ ἢδ ἢλά ςαϑβῖ βϑδενθη ἀδν!ἶβ. 

ΙΟο “μά 986 νψεπὲ δηὰ τοϊὰ τπθηὶ 

δοίης οοπῆηρὰ ἴῃ ἴδε ἢἤγβί ἰπϑίδηος ἴο (Π6 
τὶ 65565 {Π6Π56]ν68. 

(..) ΤῊΕΞ ΑΡΡΕΑΒΑΝΟΕ ΤῸ ΜΑδΥ Μαο- 
ΘΑΨΕΝΕ. 

θ. Νοαυ «υδέ «7: «υὐας γε. ἘἈδΠάδΣ 
ἐδ Βαυΐπᾷᾳ σἱδθῃ, ΘΑΥΪῪ ἴῃς ἤγϑοι ἀδὺ οὗ 
[6 νοὸκ Ηδς δρροαγοὰ ἤγβξ ἴο Μασὺ Μας- 
ἀφ]θηθ.᾽ Τῇὲ ννογτὰ “πον ᾽ ἀοεβ ποῖ γίνε 
τῆς ἔοσοθ οὗ (δε σοηὐυποϊΐίΐἼοη “δαξ," ννῆϊςο ἢ 
σοηποοῖβ (ἢς οἶδυθε ΥΟΥῪ Οἰοϑο οὶ τ τδαὶ 
ὙΏΙΟΒ Ρῥγεοδάθβ ἴ. Τῇ ψογλθῃ, ἴῃ ἴἢοὶγ 
ΤΟΓΓΟΣ δὲ ἴη6 Δρρϑάγδῃςς οὗ δῃ δηρεὶ, [ο] πο 
οηοθ; δυῖ ψπδη [6505 ΗΪπ|56}} ἀρροαγεὰ ἴο 
Μασ Μαράδϊίθης βῆς νοηΐ δηὰ τοϊὰ (ἢ ἀ}5- 
Εἶρὶθο5. ὙΠ ἰγδηβιίίοη 18 σαρὶ ἃ, δὰ δοσγιρῖ, 
δυΐ 5ἰηρυϊαῦ!ν κι τίη ἂπὰ οδμαγδοίογίβτις 
οὗ [815 Ενδηχε 81 85 πασσδῖίίῖνε. Ησογὸ ἴψο 
Ροΐπίβ οδὶ] ἴοσ βρεςοὶδὶ ηἠοῦςο:--(1.) ΤῊς 
τααῦκ οἵ ἔπιε 15 ΘΥΔΘΏΓΥ ροίνοη ἴο 5Π6} 
τπαῖ τ 6 ἀρρεάγδηςθ ἴοοκ ρίδος οἡ ἴῃε 838π16 
ἐνέθθονς 845 ἴα αἰγοδὰγν τοοογσάθά. ΤῊ σορο- 
Ὁθοη οὗ (ἢ Ξκἰδῖεστηοηί [Πδἵ [ἴ ννᾶ5 ἴῃ ἢγϑί ἀδΥ 
οὗ τι6 ψοοῖκ 15 ἰη δοςογάδηςς ἢ {με 5ἰγὶς 
οὔ [πὸ Ενδηροῖίι. ΤΉ, ἴοο, 51. [οδη, οἢ. χχ. 
19, ΔΙῚ Βα γἱὴρ “ οἡ (δαὶ ἀδγ "---ἢςἢ ταῖρι 
8661 ἴο 8540 41} (ἢαἴ ννα5 ἠἡοοἀς4---Δ45, “ΟΠ ἴῃ6 
ἢγϑὲ ἀδὺ οἵ ἴπῸ ννϑοκ ἢ δΥυ ἀΘΏ ΠΥ ἴοσ [6 βᾶπι 
τοδβοῃ ῃϊοἢ πιυβὲ δᾶνο ἱηάπςοα 81. Ματκ ἴο 
αὐάὰ ἴἃ Πεῖθ. ϑυς} τοροιοπ5 ἢᾶτο, ἱπάοοα, 
Ὀδοὴ βῆοσνγῃ ΌὉΥ ΗοἸ Ζηηδπη δπά οἴδοῦβ ἴο Ὀ6 
ΒΡΕΟΙ ΔΙ οἰαγαςίογιϑᾶς οὗ 115 Οοϑρεὶ. (21.) 
ϑίΓΘ55 Ὀδθη ἰαἱὰ οἡ 4 βἰ:σιϊ ἀἰβδγοηςς οὗ 
ἰάϊοτη. [Ιῃ γεῦβα 2 (866 ποῖθ), ἴῃς Οτδοκ δι45 
τε Ηοῦτεν ἰάϊοπι; ἤότὸ δῖ. Μαγκ [85 τ δὶ 
ΤΏΔΥ ὃς ολΔ]οά ἴῃς [1,αἴίη ἰάἀΐϊοπὶ (πρώτῃ σαβ- 
βάτου), ςοττεβροηάϊηρ ἴο “ργίτηδ ϑαυδαῖίϊ.᾽ 
ΤὨ]5 ναγδίίοη, Βουνθυου, 18 4 τηδυκ οὗ σοηυηςσ- 
Ώ6585ὅ. [Ιη (6 ἢγβί γὑϑῦβο δῖ. Μαγκ πουϊὰ 
ὨΔΙΌΓΑΙΥ δάορὲ (ἢ6 ἴοστηω τοι ἣς ἰουηὰ 
ἴῃ ἴῃ Αροβίοὶϊς ἱγααϊοη, ᾿ΠοΙΠΟΣ ΟΥΑΙ] ΟΥ̓ 
στο. Ηδετο υτὶπρς ἃ ὑγίοεΐ δυπιπασγυ, ἢς 
νου ]ὰ ἠοῖ 1655 πδίυγα! Υ υ8ὲ [ἢ Φ ἔοσπι ἔδυ 1 Γ 
ἴο Βιπι ἴῃ δα ἀγεβδίηρ [νδἴϊη γεδάθσϑ. 8566 Βυτγ- 
ξοη οὐ ἴδε ἰδλδΐ ἵνγεϊνε νοῦϑοβ οὗ 81. Μαγκ᾽ 5 
Οοβρεὶ, ΡΌ. 148-1δο; ἃ ΨΟΥΚ ἴο ψῃϊςοἢ τὸ - 
αυρφηΐ τεΐογεηοα νν}}} θ6 πηδάς ἴῃ {Ππ 686 Ὠοῖο8. 

ΤὨΘ ἀρρϑάγδηςε ἴοὸ ΜδσῪ Μδράδθης ἀρτεοβ 
5 Ὀο Δ Δ} ψν ἢ δῖ. [ΟΠ 5 δοοουηῖ; δαΐ [ἰξ 
5 Τεοογάρα ἴῃ ἴΠ6 ἔδυσεδ βοβϑιῦ]α ννοτή8, δπὰ 
1: ςοηΐδίηϑ ἃ ἢοῖν βίαϊοιηθηῖ; [ἢ]5 ἰ5 ἰῃ δοςογά- 
δῆςς Ὑἢ δῖ, Μαγκβ πιείβοδ [δγουρπουΐ 
1186 οοποϊυάϊης ροχγίίΊοη οὗ 5 ρμοβρεὶ, ἃ 
τιοῖμοαῦ ΘαΌΔ}}} οδαγαδςοίοσγξες οὗ ἴδ6 ἱπίτο- 
ἀυςίοτγ ρογίίοη, οἷ. ἱ. 1--39. 

ϑ8ι. Μασκ, ἤοσενεγ, ἀοθβ ποῖ σχρίδϊῃ ἤον 
ἴι βαρροπεά [μα ΜασῪ Μακάδίεηες ννᾶδ δἰοῃς 

51. ΜΑΚΚ. ΧΥ!.. [ν. 1ο---Ἐ . 

(δὲ μαλὰά θεεὴ στ ἰπὶ, 48 τΠΟΥ͂ 
πιουγηεά δηὰ ννερῖ. 

11 Απά {πογ, εη (ΠΟΥ ἢλα Πελγά 

ννῆθη 8516 8 ἴπ6 ϑδνίουῦ: (δδξ τὸ ᾿δοάσῃ 
ἔτοτῃ δῖ. [ὁδη. 

ομἑ 077 «υϑο» Ηε ῥδαά εαςὶ σουεπ ἀφυΐ..} 
5[. {ν0κὸ6 ηοίς65 115 ξδςΐ ((Β. νἱῖϊ, 2) νος ἢ 
5 ηοῖ οἰϑεννβογο γοοογάθα: ἴΠ6Γὸ 5 πο ἱπάϊςα- 
ἄοη οὗ 1ἴ τη 8[. [ο)πη5 πασγαῖίνθ. δῖ, Μασγκ, 
ὙΜῆΟ 15 ἰνναῦβ σΑΓΟΙ] ἴο ποίΐοα δι. ἢ ἀςείδ!]5, 
[45 ΠοΙδ ἃ βρεοὶδὶ σάϑοη ἔὉγ σεςογάϊηρ ἴἴ, 
βίης 1 δυρροβίβ ἃ γεάβοῇ ἴοσ ἴῃ βεϊεοϊίοη οὗ 
ΜαΥ: ποῆς μδὰ 5υβεγεά τἥογο, ποῆς μιδὲ 
τοοεϊνοά ργεδῖογ ὈΪ βϑίη 8. 

10. “154 “δε «υεπί απά 1οἰά.} ὙΤὨδπε ποσὰ 
“δηὰ" 5ῃουϊὰ ποῖ πᾶνθ ὕδθη ᾿ηϑοτγίεάα: ἴἴ 5 
Δοϑοηΐ ἤοπιὶ ἴπ6 Ὀεδὶ Μϑ895, ἱποϊυάϊηρ οὐδ ἵ,, 
δηἀ Οὔδουγοβ δὴ ἱπάιςσβίίοη οὗ 81. Μαγικ᾽8 βῖ ]θ, 
}} οὗ 5υιςἢ ταρὶ ἃ ἐγ: 015 (566 δι. ῃοΐα οἡ 
γογβ6 6). 886 (ει ρηδς ἐκείνη) νγεηῖ βίσαι ρῃϊ- 
ὙΑΥ (βυςἢ ἰ5 ἴῃς ἕογτος οὗ ἴῆς Οτεεκ δογὶϑὶ 
πορευθεῖσα), ἀηἸΚα τῆς οἴδοῦ ψοπιθη, το 
ΜΟΙΟ ἴῸΓ ἃ {Ππ|ὸ οὐδγοοσπηθ ὉΥ̓ τϊηρὶεά ἔδεϊ- 
ἰῆγ8ι ΝΒ. ΑὮ οδ]οςιἰοὴ 8 ἴδκθη ἴο 1ἢῖ8 
νογά, μος ἴῃ 81. Μαγικιβ Οοϑρεὶ οσσὺγβ 
Οηἷν ἤοῖα δηὰ ἴῃ νεῦβϑε :ς: δυῖ ΟἿἿΓ Ενδη- 
ξεἰι5ῖ υδ65 115 ςοπῃιρουπάϑ ἔγεαυ Θ ΠΥ, Δηὰ ὯΟ 
ΤΟΆΒΟΠ οδῇ δὲ δβυρρεβίεα ΜὮῪ Πα 5που]ά ποῖ 
ᾶνὲ Παα 580 ΥΕΤῪ Γοπηπιοη ἃ ψογὰ δ μδηά 
ψν οπ ἴτ ννᾶ8 πεορῦθά, [{ πιλύ 6 οὐϑεγνεά 
(δῖ 81. Ρεΐεσγ υ868 ἴἴ [γῖςε ἴῃ 8 γος Ερίβε]ς 
(1: Ρεῖοσ Σἰΐ, το, 22; ἷν. 3). 

ἐδορι ἐδαὶ ῥαά δὲέθη τὐἱὸ ῥδίρηἢ ὨΪ5 6χ- 
ῬΙΓοββίοη ἰ5 8! ἴο ὃδ6Ὲ βεῦύμαν, δηᾶ ποῖ [Πκε]Ὺ 
ἴο Βανε ὕδοη υϑεα Ὁγ 8.1. Μαγκ; δυϊ ἢ 
ΘΧΔΟΙΪΥ ἀεηοῖε ἴδ6 Ῥείβοηβ ἴο Ὑποηὶ ἴδ6 
Τησββᾶσο νν838 5θηΐ, ποῖ [6 ΑΡροβίὶεβ οἠἱυ, δυῖ 
411 νο μαδὰ δοοοιηρδηϊθὰ οὖγ 1ογὰ ἴῃ δηὰ 
ἔτοτῃ Οδ11166. “ὝὌὍδοδβε ἢ Η τὴ" ννᾶ5 {ποτ 
ΡΓΟΡΕΙ ἀεπίρηδλίίοη ἀυτίης Ηἰ5 τηϊηϊβίσυ, δηὰ 
15 υδοά ἔουγ εἰπλ65 Ὁγ 81. Μαγκ (ςξ. 1. 16; 1. 
25: Υ. 40); “ἴδοβε ννῆο δδά ὑεθη ἢ Η πὶ 
νν88 ἃ ΠΕΟΟΒΘΔΤΥ͂ τη οὐϊδεοδύοη Δἤον Η!5 ἀςαῖβ. 
[1 458, Πιογθου ῦ, ἃ βρθςοῖδὶ βίηθβϑ οῦα : ἔΠΕΥ 
δὰ Ὀδοη ν 8 Η ἴπὰ, δὰ ἰπεχγεΐοτε κπον ἢδΐ 
Ης δὰ δαϊά τουςπίηρν ΗἾ8 ἀδδῖ δηὰ σγιϑιηρ 
αρδίη, δηὰ γεῖ θο]ϊενθά ποῖ. 

Ὧ: 4667 νισιγπιεά απά «υερ1.}] Α »ταρῆϊς δηὰ 
ἴοηάοσ ἀοβουὶ ρου οὗ ἴῃς ἀἸϑοῖρ] 685 ἴῃ {πεὶγν 
Ὀογοδνοιηθηῖΐ, νγαιπρ ἕο [86 ἀορατγίοα, 45 νᾶ 
(Βὲ πιληηοῦ οὗ ἀενουΐϊ [εν 8. ΟΥ̓ Αςίϑβ νἹῖ]. Δ. 

11. “54 ἐδεσ.ἢ ἙἘπταρδαῖῖς (κακεῖνοι), Ροϊπῖ- 
ἴῃς Ὀδοκ ἴο “586 (ἐκείνη) ἴῃ ἴδε ἢ ἰηρ 
γοῦβο. Ν.Β. 1, οὔ σηπά: ῬσγοῦθδΌὶυ ἃ ἴτγις, 
ΠΟΓΔΪΠΙΥ δῃ δηςίεηϊ γχεδύϊηρ, ἀπά ἴῃ ϑῖ. 
Μασκ᾽β βίγὶε. 

εὐδεη ἐδεν δαά δεαγά.} 11ῖ., “ Βανίηρ Βεαγά," 
τ δ υνο δου ἐαιυϊναϊοηῖ ἴο “που ρ ΒΟΥ 
Ὠ 32 



ν. 12--ἰ 

(παῖ ἢς νγὰβ8 αἷϊνε, δαῃὰ πδλά θεδη 86θη 
οἵ μεσ, δε ενεά ποῖ. 

12 ἴ ΑΠἤεγ τπδῖ ἢ6 δρρεαγεά ἰῃ δη- 
ἔ . ἐλκο κ6. Ο[ΠεΓ ἔογπι ἰυπίο ἔνο οὗ {δεπὶ, 88 

ἐδαὶ δὲ αυὐαςΨ αἰβυεἢ Τδθ ογὶρίηδὶ πλογο 
γἰνἶγ, ἐμαὶ Ηο ᾿νϑίν, δηὰ ψ͵δ δθο ὉΥ 
ΟΣ. ὍΤὨο Ἰάϊοπὶ ἰ5 οπαγαςίογίιὶς οὗ 581. Μαγκ 
ὙΠΟ 0.865 ἴῃ6 σοη)υης ἢ “ [δα " (ὅτι) ψΒθη 
Βο τεΐευβ ἴο ἴπε Ὄχᾶςΐ ᾿τογάβ οὗ ἴῃ βρεᾶκεν 
(5ε6 Τιϑεπεπάοτγ[β ποίΐς οὐ εἶ. ἱν. 21). οδη 
ΑΙ Οσγά οδ]εςῖβ ἴο ἴδε Οτεεὶς νοσγὰ (ἐθεάθη) 85 
υηυδῦδὶ; δυΐς ἴὩ6 νεσῦ 18 υδεὰ ραβεῖνεὶ 
ἔνῖςε ΟΥ̓ 58(. Μεαῖίμενν (Υἱ. α; χχιϊ, 5), δηά, 
ψ ἢ 8 Ἔχοερὕοη, ΟΥὉ ἢ ΟἾΒΕΓ ὙΤΙΟΥ ἰὴ 
ἴῃς Νὸν Ταβίδμμεηϊ : γεῖ η0 οηθ οδ᾽εςῖ8 ἴο 
1Πο86 ρδϑβϑαρεβ. Ἀδσθ νψόσάβ ὅτὲ βϑυϊεά ἴο 
ΤΑΤῈ ΟΟΟΔΒΙΟΏ8-: 1818 ἡγοσά, 8 ὙΕΤῪ 8ο]Ἕτηῃ ΟἢΘ, 
Ἔβρεοίδιν ὑεδί5 [15 ρ'αοθ. ὅε6ὲ Βυγσροῃ, Ῥ. 
157. 
δε ευεά πο “ΤῊ Ϊ5 οἰδίεπιθηϊ 15 οὗ Ἔχίγεπ)ς 

ἰτηροτζδποα. . Ἀδηδη 5408, “1,2 ρίοῖσε ἐς 
14 Τίβυττοςξοἢ ἀρραυίοθηῖ ἄοης ἃ Μαγῖς ἐς 
Μαράδϊδ. Αργὸβ ἰύβιιβ, οεβὲ Μαγῖε αυὶ ἃ Ἰε 
ΡΙυ5 ἔα! ρουγ ἰδ ἑοπάδίίοη ἀυ (γι ἰδηΐϑηηθ. 
82 ὅτδηάε δβιστωδίοη ἀ6 ἔδπηηι : [ἰ εἰ Γθββι}5- 
αἴξ! ἃ ἐξέ ἰὰ Ὀα5ε ἀς ἰὰ οὶ ἀε ᾿᾿ υμπιδηϊξέ. 
(1,65 Αρόϊγοβ, Ρ. 13.) Τὸ [Π}5 ἀϑϑοσίίοῃ δί. 
Μαγκ εἶνοβ ἴθ δῆϑννοῦ: ἴδε ἀἰ5ς 1} 0168 ἀϊὰ ηοῖ 
Ὀδὶϊονε ΠΟΣῚ υὑπῈ] ΠΕΥ βἰδίοπιθηϊ νν88 ς 
ΌΥ οὖν 1,ογα β ΡΕΟΥΘΟΏΔ] ἀρροᾶγδῆςθ. Αἴ ργϑ- 
δεηΐ Μ. Ἀδηδη ἀδθηϊεβ {Π6 διε η οἰ Υ οὗ [ἢ6 
ἴουτπῖ ἢ ΟΟ5ρε]: Ὀυϊ 51}}} ΒΟ] 458 ἰοἸ μαΐ δεϑεσίοη. 
[1 15 οὔϑβογνδοϊς (Πδῖ ὯῸ τείδσθηςθ ἰ5 σηδάβ 
ἴο 18ε εξ ΠΟΥ οἵ δῖ. ΜδῖῪ Μαράλδϊιεπε ὉΥ 
ΔΏΥ ΘΑΓΥ δάἀνοςδῖεο: 81, Ρδυϊ β8ιπ|5 υῷ (ἢς 
ἔτελῖ Δρρεδγδῆςθβ οὗ Οὐγ 1ογὰ (866 1 Οὐγ. χν. 
5.8), Ὀυΐϊ οὐ 5 [Π]5; 50 δ γγὰβ8 ἢς ἤοπι δηδ- 
ἰηξ ἰὴ 1 “δε 4515 οὗὨἩ [δε ἔΔ1ἢ οὗἁ Πυχηδηῖγ." 
866 ἃἷϑὸ [ὐκὸ χχὶν. 11. Ὗνε ἢᾶνε δὴ ἱπὶ- 
Ρογίδηϊ βίδρο, ἃ Ῥεῦβοῃδὶ σῃδηϊ  ϑϑϊδίίοη, θυ ἃ 
ῬΓΟΡΑΓΔΙΟΥΥ 5ἴδρθ Οἡἶγ, ργονίηρ ἴῃς ἠδοά οὗ 
Βιυςἢ ονϊάθηςσο 48 ννᾶ8 δἰζογιναγάβ ρίνθῃ. 

(2) ΤῊΕΞ ΑΡΡΕΑΒΑΝΟΕ ΤῸ ἘΨΟ 1ΒΟΙΡΨΕΒ. 

19. ἐὐμ ἐδα!. τοπι 81. {υΚο᾿ 5 ἀςοουπῖ 
τ ΙΔΥ ὅδε ἱπξοστε ἴπδὲ ἴῃς ἀϊδοὶρ᾽ο85 Ὀσοκο 
ὉΡ {πεῖγ πιεεϊϊηρ, δηὰ ἰμαΐ βοπιε ἰεῖ ἴδε 
ΕἸ Ὠορεῖεββ δηά πε ροηῦεοι, ἀἰ5θο)ενίηρς 
[πὸ τερογὲ οὗ ΜδιῪ Μαράδϊεπε δηὰ οὗ [δὲς 
οἴδποῦ ΠΟΙΥ ννοπηεη, δηά Κηονίηρ [παῖ ὰρ ἴο 
ἴμαι ΒουΣ εἰμεν δῖ. Ρεῖεγ ποὺ 851. [όβη μδά 
δεϑὴ ἴπ6 [ογάἄ. ὌΠα οχίσγετηθ ὈγευΠΥ͂ οὗ 8. 
Μαγκ᾽β ηδγγαῖϊνε ἀοθβ ηοΐ ργοοϊυὰς (ἢ ποζΐος 
οἵ ἃ ἔδνν οἰγουτηϑίδηςοϑ οὗ δοπις ἱπιροτίδῃςο. 

ῥὲ ἀῤῥεαγεά ἱπ ἀποίῤῥεν ὥογριἢ 81. Μδῖκ 
ι.3868 ἃ ἀἰξοτγοηΐ τυογὰ ἤτοσὴ παῖ ἴῃ νοῦβο 9: 
ἰηδϊοδά οὗ “ ἀρρθαγεὰ " (ἐφάνη), ἢ6 ἢ49 “τἃδϑ 
τοδυϊοθίοὰ" (ἐφανερώθη), ἃ ψοτὰά νμϊοὴ 
566 Π|3 ΠΥ. ἴο βῇονν (ῃλί Ης ννᾶϑβ 
τοςοκηϊϑοά δ Ν.Β. Το ψοσζὰ ἰ5 ιϑεὰ 

51. ΜΑΚΚ. ΧΥΙ. 

(ΠΟΥ νγαϊκοά, δηά ψεης ἱπίο τῆς 
σου πίΓΥ. 

12 Απάὰ {μὲν ψψεηῖ δηά τοϊά 2} ὑπο 
(ἢ γεβϑί ἀπ: ΠΘΙΓΠ6Γ θα ον θά τπεγ (ἢ δα, 

Ὡπποσοαα. 

ΒΥ 51. Μαγκ ἱν. 22, δηάὰ ὉΥ δἰπὶ δ'οῃθ διποηΐς 
(ῆε ϑγπορί5ῖβ. ὙΠΐ6 δοσουηῖΐ ἄρτοε8 ἢ 
81. [κΚο, δυδῆιοίοΠΕγ ἴο 5ῃενν παῖ [6 ἴνψο 
Ενδηρο ἰϑῖβ ἀογίνεα {μπεὶγ ἰηΐοιπηδίοη ἥοπὶ ἃ 
ςοιηπιοη δοῦγοο; δυΐ ἴ᾿ ἀΠἔἴογβ οπουχῇ ἴο 
δῆρνν {Πεὶγ σλυζιδ] ἱπάθρεπάοποθ. Ηοσὸ ἴΠ6 
αι ἜΡΛΏΟΥ [5 β᾽'σ με, θυῖ ᾿Ἰπτογεϑεηρ. δ1. υΚο 
δἰἰΠυυῖο5 [Π6 ἀἰβοῖρ 65᾽ νναηΐ οὗ ρεγοορίίζη ἴο 
ἃ 5δ]οςνε Τςοηάϊτπίοη. “ὙΠΕΡ ογο8 ΨΕΓΘ 
Βο]άθη," δηὰ τοῦθ ποῖ “" οροποά " ὑη{]] [Π6 
εηά (ςξ 1ὐκςὸ χχίν. τό δηὰ 31). δῖ. Μαγκ 
ΓΑΙΠΟΙ ῬοΪηΐβ ἴο 8η οὐ]θοῖϊνε σδι156, ἃ σἤδηρο 
οὗ οιϊτναγὰ ἕοστη. Βοῖΐ βἰαϊεπιθηΐβ πηιϑὲ ὃ6 
υπάοτγπίοοά ἴη ἃ πο 86 η8ε : δὰ οἱ 1,οτὰ 
8βῆονι Ηἰπβεϊζ ἰη Η:58 υ5084] ἔοσγπι Ηδ νοιυϊὰ 
Ὠοΐῖ δᾶνο γοπηδίηθα ὑηκπονσῃ 80 ἰοης ; διιῖ 
{πουρὰ οἰδηροά, [6 Ὡδν ὉΠ ννᾶθ ΟΠ6 
ὙΠ ἀϊάὰ ποῖ ῥγενεηΐ τοοοσηϊοη ἤθη Ης 
ψνΠοἀ ἰἰ, 

Δἢ οδ]εοεϊίοη 8 (κῃ ἴο [6 ὙΟΥΥ σοῦ 
τογὰ τοηάογοὰ "δηοῖμοσ᾽" (ἕτερος), Ὀεσδυ5ε 
ἴῖ ἀοοθ8 ηοΐ οσςὺγ οἰβϑεθεσα ἴῃ ἴΠ15 Οὐοβρεὶ; 
δυῖΐ ΘΧΔΟΊΪΥ ἴΠ6 δ4πΊ6Ὲ ΡΘΟυ ΔΓ 15 ἑουηά ἰῃ 
Το χίχ. 37, ἴο ννΒῖο ἢ πὸ οἠς {πίηκ5 οὗὨἩ οὉ- 
Ἰεοῖιρα, (δουρὰ ἴῃ6 ννοσὰ ἰβ ποΐ εἰϑεννῆοσο 
ιιϑο Ὁγ 81. [οδη, οἰἴδθοσ ἴῃ ἴδε Οοβροὶ, οἵ 
ἘΡίβ[|68, ΟΣ ΔρΡοΟολΪγρθο. (Βυγξοη.) 

φ δε»»..}] 1.6. οὗ ἴῃς ἀϊδεῖίρ]ε5: ποῖ, μουν" 
ουοῦ, οὗ ἴῃς εἰενθη (8ες σχί σεγβϑο), Ὀυΐ οὗ 
(ἢο56 ἴο σῇο Μ Μαράδιοῃηες μδὰ (οἱ]ὰ 
νυ μαῖ 5886 δὰ δες. "ἀξ Υ. 10. 

ΩΓ ἐδὲν «υαἰξεά.] ὍΤὨΪΒ ἐχργοββίοη 4||ονγ8 
δρᾶςςα ἴοσ ἴδ οαγησϑῖ ἀἰβοουγθοε γεοοογάσά ὈΥ͂ 
5(.ὄ 1υὺκε, θυ ἀἄοεβ ποῖ βυρρεβῖ 11: δαά 581. 
Μασγκ τρογεὶγ αὐυτονϊαϊοὰ 81. 1υκο΄᾽5 δοοουηΐ, 
Βα του]ὰ δοδγοοὶν πᾶνε οπιϊοά ἴο ἰηϑετίὶ ἃ 
Ῥνογαὰ γείεσσίης ἴο ϑ0ςἢ ἃ ἀϊδοουγδο. 

απά αὐεπὶ ἱπίο ἐδὲ εοιργγ.) Οδ)οςοη ἰ5 
δρδὶη ἴδἰκθη ἴο [ΠΟ ΎΕΤΥ σοπιπιοη ψνογὰ γεηδογοὰ 
“ γγρηῖΐ :" 5866 ποΐδ οὴ υ. το. Ὁ αῖ 15 ὑϑϑ] }ῦ 
ποξοθαθ)ς 15 τδαὶ ἴῆς ποτὰ τοηάδογεά “ σουῃ- 
ΕΥ̓ " (ἀγρός) 18 υϑοά εἰϑενΠοσο ἴῃ [δὲ 5656 
ΌΥ 58.:. Μαγκ, δηὰ γάγεὶγ ὈΥ ἴθ οἵπεσ Ενδῃ- 
δε] ἰ5ἴ8. 

18. πίο ἰδὲ γεν μο.}1 ΤΔῖ, το ἐδὲ γεσὲ; ἰ, δ. 
οὔ ἴῃς αἰΞοείϊρὶςε5, γείοστοα ἰο ἴῃ [δε ργεςεάϊης 
γΕΓ56. 

πεδεν δε ευεά {δὲν δον. 81. Γὐκο [Δ Κ68 
ὯΟ ποῖϊςε οὗ (ὃς εἴεςϊ οεὰ Ὺ {πεῖν 8ο- 
οουηΐ, δυῖ 5γ98 (Πλίΐ ψΏΠ6 ΠΟΥ ψοτα γεῖ 
βρελκίης οἷν [ογὰ ἀρρεαγεά. ΤῊϊβ ἀοεβ ποῖ 
Ἑσοπίγδάιςξ δῖ, Μαγκ᾽β δοςουηῖ: ἴῃς ἀἶ5ς 0165 
ΤΏΔΥ ἰιᾶγνο πουρὴϊ [παῖ ἴῆθϑε ἔνγο σνεγο πιῖϑ- 
τ Κθη, ἐβρθοῖα! ν ςοηβίἀοτίπς ἴΠ6 ἀϊδίδηςο ἔγοπι 
Ετρυ δι, ἴῃ 6 5. ΓΔ ΘΏς655 οὗ [πε οἰγουτηϑίδηςοβ, 
δὰ ἴῃς ἔδλοϊ [δ {ΠΟῪ Βδὰ ἠοῖ δἱ ἢγβί τεοορ- 
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πΙρκω. 14. ἢ “Απἤεγναιά ἢς δρρελγεά 
ἤδιη.ο. Ἀπῖο τῆς εἰενεπ 48 (ΠεΥὺ 84ῖ ἰδῖ 
το. πχελῖ, δηὰά υρρτγαίάεάὰ τε νἢ 
ΚΣ, ἀβεὶγ ἀπρε]ϊεῦ δηά μαγάμποββ οὐ μελτῖ, 

θεςᾶιβεὲ {ΠΕ δεϊενεά ποῖ {Πεπὶ 

Ὠἰϑοὰ οὐγ ᾿μογὰ : Ὀυϊ ἰἴ ἰ5 ονϊάδηϊ (δὶ τῆς 
ἴννο δεςοιηῖβ ἅγῈ ἱπάερεηάεηΐ, δηὰ Ὠοΐ 6451} 
τοςοηςϊϊοα. ὅ8:. Μασκ δάπογοβϑ ἴο ἢἷ5 σηδίῃ 
οὐ͵εςῖ, ρχγονίης ἰμαὶ (ἢς ἀἰϊδοίρ᾽εβ, οὔε δηὰ 4]], 
δοςορίεα πο δνϊάφηςς 5δοσί οὗ ἃ ρβεσβϑοῦδὶ 80" 
Ῥεάγδηςε οὗ οὺν 1 ογά. 

14. ΔΡΡΕΑΒΑΝΟΕ ΤῸ ΤῊΞ ΕΨΨΚΕΕΝΕΝ. 

14. Αβεγαευαγ4.} Αἴ ἃ Ὑε1Ὺ ἰδαῖε βοὺγ ἴῃ 
[6 ὀνθηΐϊπῷ : δέον πὶρλτ4}}1. (οτηραγο 81. 
]οΒὴ χχ. το, δῃὰ 1[κὲὸ χχῖν. 29ς. Οὔβεσνα 
[ἢ6 τείογοποθς ἴο “ βσβῖ᾽ ἴἢ νυ. 9, δηὰ, "δῇῆϊεσ 
ἴ.ε86 (Βίηρβ,᾽ ἰὴ ν᾿ 1Δ. 

Ν.Β. [ 5 οδ]εςϊοεὰ ταῖ “«ἴογναγα ἢ 
ὕστερον) ἰ5 ηοῖ υδεὰ εἰδεννβογα ὈΥ 81. Μαζὶ. 
τ, 10Κ6 ι.56ὲ5 ἴ {νΐςο, δῖ. ]οθῃ οηςα ΟΠΪΥ. 

[ἰ ἰ5 τῦοσγο ἴο ἴπ6 ροϊηΐ ἴο οὔβεσνε [ἢ6 οἵ ]8» 
δίοη οὗ ἃ ςοῃποοίίηρ ραγς]ο, ἃ ψν6}}-Κηοννῃ 
οδαγδςοίεγιϑᾶς οὗ 851. Μδγικ᾿β βίγϊο. 

ἀῤὶς ἐβφεῤοκις ΟΥ, ο γ88 πιδιϊ7οδίοᾶ, 
[86 βδᾶπις ψοσα 85 ἴῃ ὑεῦβῈ 12. 

μπίο ἐδο οἰευεη Αἀὰ ἐμοπιθοῖνοβ. ΤῊ 
τογὰ ἀγανβ οὔξ [ἢ ἀἰδεϊηςΟἢ ΤΏΟΓΘ οἰ ΩΓΙΥ : 
ΒΕ Βοσῖο οὐὖν 1 ογὰ Πδὰ δρρεᾶσεά ἴο ἰπάϊν!ἀι18]5 
ῃοῖ πανί 8η οΠοία] σμαγαςίοσ, πον δ ἃ 
ἰδία Ββοὺῦ θη 41} γεγο δϑϑοτηθίθα ἴογ 86 
δνοηΐπρ τη64] Ης πηδηϊεσίβ Η ἰπη56]} ἢ ἴο {Πε 
ΑΡροϑβῇεβ 1πεπιϑεῖνοβ. 

από ναί ἀεά ὠὀμίρ! Ηδρτε ἰβ8 ἃ βΒυῦ- 
δίδητδὶ ἀστοοπηθηΐ νυ] δ(, [ὺΚο, Ὀυζ ἃ 5{ΓἸἸεῖηρ 
ἀἰβογεηςς ἴῃ ἀεῖλι!!. 81, υκοὸ ἀνγε}}8 οἡ [ἢ 6 
δίαττη δπὰ ἀουδίβ οὗ ἴῃς ἀἸ5ς!ρ165 (γε υϑε8 37, 
28, 44), Ὀυΐ “4118 ϑρεςΐαὶ δἰἰοπίοη ἴο ᾿νογά8 
οὗ οσοπιχίοτί. 81. Μασκ ρίνεβ ἃ 5ῃδγρεῦ εάξε 
ἴο 16 τεῦυκο, (πρὈταϊἀεα, ὠνείδισεν, ἃ ὙΕΤΥ 
δίτοης ὑνογά), δῃά ἴο ἴμε σβδγρο οὔ σά Ὁ} Πγ. 
ΤΠΕΥ οὐρμῖ ἴο Βανε σεςεϊνεὰ [Π6 [ΟΞ ΊΟΩΥ οὗ 
(τυ Π}} δηὰ ςοπηρεῖεηϊ νυὴπο5568: {Βεῖγ ἀοιδῖβ 
ἅΓῈ πονν τεπιουεά, Ὀυζϊ ΟὨΪΥ Ὀγ ἴῃς ευὐἱάθηςε οὗ 
1Πεἷγ ϑδεῆϑεβ. ΤῊΪβ βἰδίοιηθηῖ ἰ5 ομαγδςοίογιβζς. 
8ι:. Μαικ ἰ8. αἰννᾶγβ Ἵᾶγεῖ} ἴο ποίς βῃοσγί- 
ςοτζηϊηρβ οὗ [πὸ ΑΡροϑίϊοθβ. 

ΤΠΕ στδάδιίοῃ ἔἴγοση (6 Ὀορίπηΐηρν οὗ 186 
Ἑδαρίοσ οοπθηυοα [Ὠγουρ ἐδο ἢ συν βοὴ 
ΤΟΔΟΠ65 Ποῖα [18 οἸἰτηαχ: [ἢ6 Εὐδηχο δῖ ΠΟῪ 
Ῥᾶ8365 Οὗ ἴο ἃ ΠΕ βιι]εςῖ. 

15-18. ΤῊΕ ΟΗΑΒΟΕ Τ1ΤῸ ΤῊΞ ΑΡΟΒΤΥΙΚ ΕΒ. 

ΎΒΕΓΕ 8. ΠΟ ἱπεϊπιατίοη οὗὁὨ δὴ ἰηΐεγναὶ δ6- 
ἔνθθη ἴῃς ἰαοῖ γτεσογάεα δρρϑᾶάγδηςο δηὰ ἴῃς 
βηδ] σθᾶσρα. Νον {15 ςεγίδίη [ῃδῖ 81, Μαγκ, 
ΟΥ ᾿ἰηάἀοεὰ ΔΠΥ Οὔδ Ψιο σηϊσῃς Ὀ6 δϑδυτηοά ἴο 
Ὦλνο Τσοπίηϊεδα ἢΪ5 ὩΔΙΓΔΊνο, ΚΗΘ οὗ (86 

σοῦ δλά βδθοη ἢϊπιὶ δήοσγ ἢ6 νγδβ 
ΓΊ86ῃ. 

15. “Απά δε 844 υπῖο (Πεπι, (Ὸ « Μμϑιε. εδ. 
γε ἱπίο 8}1 τῆς νου], δῃὰ ργεᾶοῃ τῃς 
δοβρεὶ ἴο Ἔνθγγ ογεδῖαγε. 

ἸΟΥΣΠΕΥ ἱπίο Οδ]1}16δ6, ἴο ψ οι (6 Ἐννδη- 
Εεἰ σὲ τεῖετβ ἔνῖος, οἷ. χὶν. 28, ἀπά ἴῃ [ἢ 18 
ομαρίοσ, νεσβα 7. ΡῬίδος ἰδογείοσγο πιιισὲ ὃὲ 
δἰονοά ἴοσ ἴἴ, οἴἴπεν Ὀεέογε τΠς6 ἐο]]ονσίην 
οἴδγεο, οὐ Ὀεΐοσε ἴπ6 πἰπείθοπί σεσβα : διῖ 
ἴη [86 Ἰδῖῖεσ οἂϑε ἴθ σοῃπεσοῃ 15 ἀϊδθηςῖ: 
(86 σδᾶγρο ᾿στηγηοά δίε!ὶΥ ργοοοάθαά 186 δδοθῦ- 
βίοῃ (9366 ποΐες οὔ ὑθῖβθῈ 19). Ὗνε πηυϑῖ 
«Πογείοτγε δάορί πε ἴοστηοσ δϊογηαῖῖνο, [ἰ ἰβ 
ΟὐίΟΙΏΔΙΥ ὈοΙ͂Ν, ἰη ἴπε ΟἹ δπὰ Νὸν Τοσίδ- 
τηοηΐ ἴο Ρᾶ8585 σψ]ουΐ Ὠοῖο6 ΤΟΥΣ ἰπέίογναϊδ, 
ΨΌΓΟΝ ἀο ποῖ επίοσ ἰηῖο (Πς υυτζογ 5 ῥἰδῃ. 
Ηετζοὸ Μὰ τιυβῖ δάση [δὲ [ΠῸ ΤΟ] οσσίης ολδγας 
γγ85 Ὠοΐ ἀεἰνεγεὰ οἰ Βοσ οὐ [με ἤγβε Ἔνυεηΐην, 
ΟΥ ἀυγίης {με 5ἴαΥ ἰπ ΟΔ 166. [τ 18 (Ββογοίοσο 
τοί ἴο ὃὲ ἰάἀφηςβοά νυ οὖν 1, οτ 5 νοσγαβ δ᾽ 
[δ εἶοβε οὗ 58ῖ. Μαίμον᾽β Οοβρεῖ, δι ἔοττηδ 
Ρατί οὗ (ἢ ἰαϑῖ ἀΐἴϑοουγθε ἀοἰνογοὰ αἱ ΒΕΓ ΠΔΩΥ 
(εἶ [υκς χχίν. 5ςο, 51: Αςίβ ἱ. 12). 

16. Οο γε... απά ῥγεαοῦ δὲ ξωρε. ] ΤΈΘ 
ἴοστη οὔ ἴῃς σοϊηγηδηά ἱπ|ρ]}165 ὈΓΡΘΉΟΥ (5υς ἢ 15 
[᾿ς ἴογος οὔ ἢ δοτϑίβ πορευθέντες κηρύξατε). 
ΤΙ σοχη τη! 5βίοῃ δὰ Ὀδεπη ρίνοη ψβοη ΟἈγϑὶ 
ἀεεϊατοά Η ᾿πηϑοὶῇ [μογὰ οὐδ 81} ἰΏ ἤθᾶνεπ δηὰ 
ἴῃ οασττ (Μεῖί. χχυῇ!. 18): ΡΟΥΨΟΣ ἴο ὀχοςιῖα 
ἴξ οβεςζυ}}γ, δηὰ ἴο δερὶπ τὶ αἵ οὔςθ, ἰβ ΠΟΥ, 
Ῥγοπηϊβοὰ ἱπιπηθαϊδίεὶυ Ὀεΐογε ἴα δϑοεηβίσῃ. 

Ν.Β. Τῆδ δχργοβϑίοῃ (πορευθεὶς ἐκήρυξε) 
Οὐου 5 ἰη δῖ, Ροΐοσβ ἤγϑὶ Ερ: 5116, 111. 19. 

ἡπῖο αἱἱ δε «υογἰΔ.1 ὝὙὝΠΕ ργενίοιιβ οοπὶ- 
Τηϊβϑίοη νγὰ8 “"ἴο 4}} [ῃς παίιοηβ, 2.6. ἴδ 
ΟεηΈ 65 (πάντα τὰ ἔθνη), Μαῖϊ. χχν]. 19: 
Βογα (Βε ἀϊδποϊςοη Ὀεΐνσεθη [ον8 δηὰ σοη- 
[165 18 οεβλοθά : [6 ΑΡροβίϊεβ ἅἀγὲ ἰδιρῆς ἴο 
οοπῖειηρὶδίε {6 νοΐ νου] 25 ἃ οἰηρίε δεϊὰ 
οὗ ορεγαίίοῃ. 

ἐδὲ 5ουρῥε .)] ὙΠ ἐχργοββίοῃ, “τὴς Οοβροεὶ," 
στουϊ Δὴγ δααϊ!οη, δυο 45 “ οὗ ἴῃς Κιπρ- 
ἀοπὶ,᾽" οὗ “ οὗ Οοὐ;," ἰ5 ποῖ ἔουηὰ ἴη ἴῃς οἴδοῦ 
Ενδηρε ἰϑῖ5 (“ [115 Οοβρεὶ," 851. Μαῖ,. χχυὶ. 13, 
15. Ποῖ 84Π ἘχοἊςρίοῃ); δῖ ἰἴ 18 οπαγαςίογ ες 
οὔ δὲ. Μαυκ, ννῆο 848 ἱξ ἥνε {ἰπι|68 (ἰ. 1: ς, Υἱϊὶ, 
35, Χ. 20, ΧΙΪ, 10, χῖν. 9). 

0 ΦΌΕΦΓΥ ἐγοαΐμγ6.} ΟΥ̓, “το 89 ψ80]19 
οσοδίΐο:." Τα δ Ἴἐχργοβϑίοη 5 υϑεὰ οὔοα ὉΥ 
ϑῖ, Ρδὺ] (( ΟἹ]. ἱ. 23), ἃ ραββᾶξε πο ἢ τοβοπι- 
Ὁ]65 (8 80 οἰ ϑεὶγ 88 ἴο ἱπάϊοδίς ἃ οοϊηπιοη 
ΟΥ̓ ἢ, νἱΖ. ἴδε δροβίο!ϊς ἰγδαϊτίοῃ οὗ οὖσ 
[μογὰ δ νογάβ8. ὙἼΤῶῃε νογὰ (κτίσις) οὀσουΓϑ 
τηϊγίθοη Ἐπ|65 ἴῃ 81. Ρδυ} β Εριβιῖεβ, 81, Μασίκ 
μας ἴἴ (γῖος, ἴὰς οἵμοσ Ευδηρο σα ποῖ οῆςο, 
δῖ, Ρεῖεσ {νίςε; 80 ταὶ 1 Ὀοϊοπχε ἴο [Π6 
ὀνϊάθποθ ἔοσ ἔπε δι Πουβρ Ὁγ 81. Μαζκ. ποῖ 
δραϊηβῖ ἰΐ, 88 5086 πᾶγο δϑβϑιπδά, 
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16 Ηε δῖ δεϊϊενεῖθ πὰ 8 θαρ- τπεπὶ τἰδὲ δεῖΐενε ; “1 ΤΥ δίῃ 5}84]]  ἀϑω τό. 
ὁ ζονα 1α. ἘἸΖε4 5}}8}} Ὀ6 βϑανεά ; ὄδυξ ἢ6 τῆλι {ΠΥ ςλβί ουξ ἀεν!}8; “ἘΠ ΕῪ 8}}4}} βρβᾶκ εν , 

δε] Ιενεῖ ποῖ 81.211} θὲ ἀλιηποά. νυῖτῇ πενν τΟηρΊΙ68 ; Τὰ ἐν: 
17 Απά εβεβε βίρῃβ 98[12}] ἔὉ]οὸγ 18 “ὙἼΒΕΥ 5}4}1 ἕλκε ὉΡ β8εγρεηῖβ,; «τ 58. 

16. ἐδαὶξ δεϊίῥουεῖδ πο ΟΥ, ψὴο ἀϊε- 
δοϊἑονοίμ. ῬὍΤδα οτἱχίηδὶ ἱπρ}}65 δςῖϊίνο, ηοΐῖ 
ΤΏΕΓΕΪΥ ποραῖνο, πη ε]εῦ; μὲ ἰμδῖ τες ἴῃ 
εε οὔ τπε Οοθρεϊ, ρεγϑοϊβϑείηρ ἴῃ (6 υη- 

Ἰϊεῖ νης οὖν Ἰνοτὰ [45 υ8ῖ οοηάεπιηεά ἰη 
Ηΐ8 ἀϊϑοὶρ 68 (οἴ, γεῦβοβ Σἱ, 13, 14) 

“ δα} δὲ ἀα»ιπεάύ. ΟΥ, οοπἄἀοτηποᾶ. ΤὨΪδ 
δίγοηρ, νγογὰ [ᾶ5 νεῖ θὰ Βεδυν τε τηδη 
ὍΠῸ πᾶνο τοϊεςίοα [815 ϑεςσιίοη οὗ ἴῃς Οοβρεὶ. 
ΤΕ ννογὰ “ ἀδηιηθά ἢ οὐρα ἴο ὃὈε τοβοσνοὰ 
ἐχοϊυϑἰγεὶν ἕο ἴῃς ἤηΔ] βεπίθῃος ἴο ὃ6 ῥὑζο- 
ποιηοοά οἡ ἴϊπε ͵λϑὲ ἀδγ. 866 τοῖς οὐ 
Μαῖί. χχὶϊ. 12. ΤῊ δοηΐθηςθ, ον Ύοσ, ἰ8 
ἰπουττεά ροίοπΌ δ ΠΥ ὈΥ υηθοϊϊοῦ, ὈΟΙΝ 848 ἴῃ 
196} υπραγάοπδθὶθα, δοίην ἃ τοὐοςξίοη οὗ 
Οοὐ β νἱΐηοββ ἰο ΗΪ5 ϑοὴ (οὗ τ ἴσδη Υ. 10) 
- δυο 15 (ες υηναῖγίης ἰδησυᾶρα οὗ ΒΟΪΥ 
ϑεηρίιγε---ηά 45 ργεοϊ υηρ ἃ ταδλη Ποῖ ἀ6- 
᾿νεγδηςε ΠῸμῃ ἃ 5σἰδῖς οὗ ηραγάοηρα 3Ξἰη. ΤῊΣ 
νοσα, [πεγοίοσο, πλυϑὲ ηοῖ Ὀ6 Ἔχρίδἰ θεὰ ἄννᾶγ ; 
[86 σοπάοιιηδίίοη δηςςἰραίθβ [6 ἀοοῖῃ νυ ]ς ἢ 
ΜΠ θῈ ἱδουγτοα ΌΥ͂ Ρογϑιβίθηξ ὑῃδο εξ, Κδβι- 
᾿ἴη (΄ Ενδηρεϊ θη, Ὁ. 318) Γοπλλγκβ, " ΤΟ ποσὰ 
ΒΌΡΟΓηδίΓΑΙ, τα ΡΥ, δηὰ αἰνίης τ86 τηδηἱθ5- 
ἰατίοη δηά ννοσκ οὗ |68ι.5 ἰ8, (6 ποσγὸ πιυβῖ 
(Δ ἴῃ Ἠϊς Οοβρεῖ Ὀὲ τοαυϊγοὰ, δηὰ υἢ- 
τητεῷ θὲ Ῥυπὶϑῃεαά ΕΥ̓͂ ἀδηχπδίίοη (ετγάληγηι- 
ἢΪ55).ἢ 

117. ἰδεῖς ἶσα, 67 ΤὨΪ8 4150 ἰηοϊζεβ 
δηϊλροῃίϑθιῃη, ἃ8 ἃ τοδὶ διιβογίίδεῖνο δηὰ 
ςοιρίεῖε ἀδοϊαγαίίοη οὗ διιρεγηδίυγαὶ ρονγεῦβ 
(ο ὃς δεδίοννθα οἡ ἀἰβοῖρ᾽.β. [ζ τηϊϑῖ, μον. 
ονογ, Ὀὑε δάμη τοὰ ἴο ὃε 5Ξρθοῖδ!} ῦ δάαρίοά ἴο 
(6 οσοδδίοη οὗ “5 υἱΐζεγαηςθο. ΨΝΠοη ἰδ6 
ἀἴ9ς1}]65 τεςεῖνοα [ἢ 6 [14] οοπιηπιδηά ἴο 56εῖ 
ουὔΐ οη {δεῖτν' τηϊϑδίοη, {μεῪ δά [πε ῥγοπηΐβε οὗ 
Θχίοσηδὶ 5155 45 σγσεοη 215, ΤῊΣ ψογὰ 58ὶ 
(σημεῖον) 18 υϑοά ἴη ἴῃς Νεν Τοαβίδιηθηϊ [ἢ 
{86 δροςϊδὶ ϑοῆβθ οὗ ἃ πιγαοῖς ττουρηΐϊ ἰη 
δἰἰοϑίδιοη οὗ ἃ Ὠ νη Ῥγθβθῦςθ. 

“ῥα γολϊοαυ ἔδενε δαὶ δεϊευε. ΟΥτ, “ ψὶ}]} 
ξο νὩ (οπὶ [Πδὲ πᾶν δε] ονθά," ψ1}} 6 ἃ 
ΤΕΒΌ}Π οὗἨ οοηνεγβίοη. ἘΠ6 ρεπογα γ, ποῖ 
[[6 ρεττμάποςεο, οὗ ἂς ἷα ἱπρ]εὰ: 
δἰχῃβ νοιϊὰ θ6 ποεράδά ον ἴῃς ἤχει Ἵβίδο 5ἢ- 
ταθηΐ οὗ ἴδς (δ, ἢ ἢ Οὔσο τοοοϊνοα γοϑίβ 
οὔ οἴει ενϊάθηςδ ἱπίογῃδλὶ δηὰ ὀχίοσῃδὶ, Οἱ, 
ὅτε : ἀσα δ ΧΙ, τε ΤΡ 

α 'ψογὰ (παρακολουθέω) 15 οὐ ἴο, 
88 ηοῖ ἰοιπά οἰΒομογα ἰπ (58 Οοβροὶ. ϑ8ιῖ. 
ΓΚ [45 ἰΐ οὔσθ ΟἹΪγ (ςὮ. ἱ. 2), ἃ ἔδςϊ Ὡς ἢ 
[25 ΠΕΡΕΓ 8ι:ρρεβίεα 4 ἀοιδι 85 ἴο ἴδ διιποη- 
Ἐς οὗ {πλὲ ραβϑᾶρθο.0 Νὸ ποσὰ ψου]Ἱὰ δὲ 
ἴΏΟΓΕ 5 }{40]6 οτθ. [τ 5 υϑδοὰ ὉΥ [ι5εΐη 
Μαγίγγ, Ὁ 4]. ς. ΤύΥΡἢ. ἢ. 12, ν. 2128, Β, ἴῃ 
(Π6 88Πη16 8686, Δηἀ ΡΟΒΒΙΟΙΥ ἰη γείεγεῃος ἴο 

(15 ραββᾶρε, ἐκ τῶν ἔργων καὶ ἐκ τῆς παρακο- 
λουθούσης δυνάμεως. ΠΣ; Βονόνεσ, 8458 ἀκο- 
λουθήσει, δῃὰ ἰβ5 διρροτίοἷ ὈΥ͂ (Ὁ ; Ἑογίδη}γ 8 
ΥΟΙῪ δηοίοηϊ, ἰδ ποῖ [δ οτἱ σηδ] τοδάϊημς. 

Ϊπ »ἨῈγ ἩΩΜΙΘ.. .. ἀευΐ.} Οἷ, Αςἰ χνὶ. 12. ΠῚ 
μᾶ5 Ὀδοη Γορεδίεαϊγ βλονση (μδὲ ἴπῸ Θχρι]ϑίοη 
οὗἉ ΟΥἹ] 5ρὶ σ 5 15 δρεςδ!!ν οπατγαςίογ ες οὗ Οὐ ὗ 
Ι,οτὰδβ οσκ, 85 Δρργεποηάθὰ ὉΥ δῖ, Μαγκ. 
Ἀοδοορηϊβεα ΌΥ 411 τς ϑγηορεβίβ, ἰἰ 18. ἀνεὶς 
ὍΡΟΣ ΟΥ̓ ΟἿ ΕΥΔηρο ἰδὲ τηοϑὲ ῬγΟπ ΏΘΠΙΪΥ : 
θείην ἴῃς Ξιχγοηρεβὲ ργοοῦ οἵ (6 βυργεῖις δηά 
δυβοίιιϊε ἀοπιϊηίοη οΥὐοῦ τς βρίϊυλὶ ψοσ]ά, 
ὙΠΙΓἢ ἂρ ἰῃ5 ἴο Ἡΐῃι, 85 “ ϑοὴ οἵ Οοά" 
(εἰ. 1. 1). ΤὨΘ ΟἸ]ονίηςζ τοπηᾶγκθ ΟΥ̓ ἃ 
[βου ΒΕ ἾὮ] τυτὶϊοῦ ἄγε ποθ: “ΓΒΕ 
Οὐοϑρεὶ παγγδίνεβϑ οὗἩ οὐγοϑ οὗ [6 ροϑϑοξβοά 
8566πὶ ἴ0 0.5 ἐβρεςῖδ!ν δες(ίηρν δηά ᾿πβίγυςίνα 
85 ἸΤΩΔη οϑίδοηβ οὗ [πὰ ϑανίοιιν 'ἱπ Τοοπῆϊςξ 
ἢ πιοσαὶ εὐἱ τ (ἢ 6 δρίγιζυδὶ ποθι ῖο8 
οὗἨ πιᾶη. ὙΠΕΥ͂ ἅτε ΒΙΡΏΪΥ ἱποίσυςνα ἰη 
ες δἰηῖα [ΠῈΥ σῖγα σοηοοτηίης [Π6 ἀσπιοηίδς 
πδίυγο, [Πα πδίυγο οὗ νου πίδγΥ δηὰ ἱπίο ]ρθηῖϊ 
δεΐηρ8 υἱζου! ἀεργανθά ; {μεὶσς ἀγοδὰ οἵ ραΐῃ 
85 ἴΠ6 σωρερρεῖ »ηαΐμρε; τῆοΙΣ 8016 Ἰάο4 οὗ Οοὐά 
88 ἴ6 ἰηβ]ςοῖοῦ οὗ ραίη. “Τοτστηθηΐ 8 ηοῖ; 18 
(Πμεὶγ ΟἿΪΥ Ῥγάγεσ. ὙΕΙ͂ Ομ σοπδίδπί ογαυης 
5 ἔογ ἴῃ ροββοββίοη οὗ ̓ ἰνίηρ σσεδίυσγεβ τ βοπὶ 
(ΠΟΥ ΠΊΑΥ ἀορτδάς οὐ ἀεβίσου ; ἰῥ ςαϑὶ οὖ οὗἁ 
τάσῃ, ΤΕΥ δος (Βαϊ ΠΟΥ ΤΑΥ͂ ὃς βυβεγεά ἴο 
Θπίοσ ἰηΐϊο 5υνπθ6. ΤῈ αἰττιάθ 4150 οὗ 186 
ΘΑΥΪΟῸΡ ἰονγαγὰβ [πδαὶ, 85 ἀεβοσι δε ὉΥ τδ6 
Εν ο]ἰ5ῖ5, 15 ἀθοΡΙ Υ ἱπηρτεβϑῖνε; (π6 υἱίοῦ 
ΔΌΠοττεηςΘ, γοῖ ἀὔβοησο οὗ 411 ᾿ς] πδίζοη ἴο 
τογπγοπῖ, ἢ [6 τοϑοϊυῖϊε ρυτροϑε ἴο ἀ οἶνον 
ἔγοτῃ ἴποπι [δ6 νν1}}5 τυ ῃοἢ ΓΠΘῪ ἤᾶνο οηϑίδυθά." 
’ ϑρεςϊδίον,᾽ [υἱγ 29}, 1876, Ρ. οςό. Οη {δα 
ἱπηροτίδηςο δἰϊδομοά ἴο {8 ρονεῦ ΟΥ̓ 86 
ΘΑΙΪΥ σδυΓΟΝ, 866 [υδτίη Ματγίγτ, ΑΡροἹΪ. 2, ὃ 6, 
στ Οο᾽β ποῖο, Ρ. 216, εὐ. 3. 

ἐδὲν “ῥα! “ῥεαῖξ «υἱδὸ πεευ ἰοηισιε.. ΤῊΪϊΞ 5 
(Πς ἢχβί ποῖσε οὗ "ἰδ ρθε Ά}ν οδαγαςίεγ βιὶς 
οὗ (με ἔγβε ουϊρουτγίης οὗ (δε ϑρίτιξ, δηά ἴἰ 
158 ῬΘΟΌΪ ΑΥΙΥ 80}120]6 ἴο ἴΠ6 οςοεϑίοη. Τοη 
τῆν αἴεγννασὰβ ἴ[ἢ6 ῥγοϊηϊβα ννὰ8 (8]]οὰ, 

᾿ΐη ἃ βῃοσῖὶ {πιὸ αἴοσ [6 Αροβίὶθβ ἄρο, 
[δος οἱδ ἀρρϑῶσβ ἴο δαυθ θοῦ πὶ βάγανῃ : 
(πε ἰλσὲ ποίίςο, ἱηάοοά 86 ΟΠΪΥ͂ οπο ἰπ ἴδ6 
ΘΑ ΒΑΙΠοΓΒ, ἰ5 ἰὴ ἰγοπσυᾷ, ς. Ηστ. νυ. ό, 
δ 1. ΟΕΣΔΙΠΙΥ η0 νοῦ ἰη ἴδε βδεοοοηά Ἷθῃ- 
ἴυΣΥ πνουά Πᾶνα ἱηνοπίοά 1158 Ῥγομΐῖϑε. 

18. δεν “δα}} ἑαάε τῷ: “εγρεη!.} Αἴ Εοπια 
[δε ΑΣ ἀρ τοοογάθα ἰηβίδηος, {Ππδὶ ΙΝ 8ι. Ῥαυ} δ 
ΠΙΒίΟΙΎ (Αςἰ5 χΧχυἱ!. 3.8), τνουϊὰ ὃς ννεἰ] 
Κηονῃ ἴο δῖ, Μαγκϑ τοδάετβ. Ν.Β. Ησσε 
[, ᾽'258 ἃ Ῥεου ϊδν γοδάϊηρ, ἔουπὰ 4͵9ο0 ἰη Ὁ", 
δηὰ ὑπάαοιιδίεθα!Υ γετγ δποίςηϊ, 55. πα ἐπ ἐδεὶν 
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7 Ἀεῖς "8. 

51. ΜΑΚΚ. ΧΥῚΙ. 

πὰ 1 ἴεν ἀγίπκ ΔὴῪ ἀελάϊγν τπΐίηρ, ἰἴ 
504} ποῖ ἢυπὶ τἴεῖα ; 7ΊΠΕΥ 588}8}} ἸδῪ 
Πδηάς οὐ ἴῃς ἰςϊ, δῃὰ τῇ οῪ 8}8]}} το- 
οονεῖ. 

ῥακάς, ἴῃ οἷος οἵ πεεν ἰη ἴῃς Ρ»τεσθαηρ γεγβε, 
8ς. καὶ ἐν ταῖς χερσίν, ἴογ καιναῖς. ΤῊΪΐΒ 15 
οὗ ἱπηροτίδηςθ 45 οὔθ ἀπιοηρ οἴδογ ἱπάἰςΔ  Οἢ5 
(πδῖ τῇ [5 Ῥογίίοη 1, ἐοϊϊονεά ἃ υεῖγ οἱ, 
ΡτΟΘΑΌΪΥ [Π6 οτὶρίηδὶ, γοοθηβίοη. 
ἀπ ἀεαάὶν ἐδίηρ. ΤΏ5 Ῥγοπηῖδο βίδηαϑ 

δἴοπο: ἴἴ 5 δη ᾿ἰπξίδηςε οὗ δῖ. Μαγκ᾽β ἰπάε- 
Ροπάδηοςσ. Α ΥΕΙῪ ΘΑ ἰγδαϊίίοη, ἀετγινεὰ 
ἔγτοτῃ Ῥδρίδβ, ἀϑϑοσγίβ (ἢς δ] δ] ἴῃ ἴἢς ο856 
οὗ ]υδῖυβ ΒΑγβδθάας, ςξ, Ευβεῦ. Η. Ε, 1. ξ 30, 
Ἐλιϑοδίυ5 τλῖβ {86 τγδαϊθοῃ ἴῃ ἃ ΤΏΔΏΠΕΟΓ 
ψΒῖς ἢ ργονοβ ΠΟΥ͂ ΠΟΙΊΡ]εἴ ΘΙ (Π6 ΤΠΘΠΊΟΥΥ 
οὗ δυςἢ δἰρῃβ δὰ ἀϊθά ουἱ ἐπ Πὶἰὶβ {{π|6, ἀπά 
ὙΥΠΙΟἷ ΠΊΑΥ Υ δεοοουηῖ ἔοσγ ἴδε ϑβυϑρίςϊοῃ 
ὙΠΟ δὲ ἴγενν οἡ [ἢ]5 βδοοϊΐοῃ, α 
Ἰεχοηά ἴο ἴμε βαπὴῆς εἴεςϊ ἰοποδίην 81. [1οδη 
ἰ5 ποϊϊςοὐ ΟΥ̓ Αυρυδίίῃο: 966 ΗΙΠΡ ΕΠ Ια, 
ΕἸη]. Ρ. 405. 

ἐδὲ “Δ 1,.|ι| τἴ86 τε Κ]Υ, ᾿πνα} 145. ΤῈΘ 
Οτοοῖκ νογὰ οσςυγβ [Το 6 ἰὴ δ[:, Μδσκ, οἶβθ- 
Πογε ὑυίσο ΟἿΪ ἱπ ἴδ6 Νοὸν Ταβίδιηθηϊ. 
Οη (δ6 ἐμ ΒΙπιθηΐ οὗ [18 Ῥσγοπηῖβο, 8εὲῈὲ ἴσὸ- 
ῃ5ιι15, 10. 11. 32. 4. 

“δαὶ! γεοουεγ] 1.8, “Ὅε νε}}]" (καλῶς 
ἕξουσι). ΘΤἼΕα ἔοσγτῃ οσουγϑ οἰχ {{π|65 ἴῃ (ἢ 15 
Οὐοϑρεοὶ (ἰ. 22, 32, 34: ἰἴ. 171 ΥἹ. 55), 1658 
ἔτοαι  ΠΠΥ, 5ανὸ 'ὴ 186 Ἰεὶ ραϑϑαφϑβ, 'ὴ 86 
οἴποσ Οοϑρεὶβ. 
ἍΝ τερασά ἰο [6 ψ ΒΟΪ6 οὗ [{π|5 ράβϑαρο, 

Πς τοῦ 6 σοηβάσης δϑηγτηθὰ {πὶ πὸ ομθ 
σου ]α πᾶνε ἰηϊογροϊδίεα τἴ αἴογ [ἢ οεβϑαδίίοη, 
ΟΓΥ ἱπίγεᾳυσηΐ οσοσυττοηςθ, οὗὨ “ 5βίριβ᾽" ὙΠΟ ἢ 
δοσςοιηρδηϊοά {Π6 ἢἤγοι Ὀγοπηϊσδιίοη οὗ (δε 
Οοβρεὶ, {παῖ ἰ8 αἴεσ ἴῃς ἤγεὶ ἀδοεσηηΐυτη οὗ 
{Π6 δεςοηά ςθηΐζυτγ. [υϑ8[1ηὴ ΜΑΓΥΓ ΒΟΔΓΟΕΙΪΥ͂ 
ΠοΙς6 8. 8ΔηΥ͂, ἐχοορίίηρς οὐγο8 οὗ αἀδιηηοηΐδοβ, 
αἰἰτὶθυζπρ [6 διιοςθ88 οὗ ἴἢ6 ὑσγοδομίηρς οὗ 
(86 Οοερεὶ ἴο βρὶΠίυδὶ δηὰ ποσγὰὶ ᾿πβυδηςοδ 
(εξ Αροὶ. 1. αὶ 39). 
19, 2ο. ΤῊΕ ΑΒΟΕΝΒΙΟΝ ΟΕ ΟΗΕΙΒΤ, ΑΝῸ 

ΤῊΕ ῬΒΕΑΓΗΙΝΟ ΟΕ ΤῊΕ ΟΥΟΒΡΕΙ.. 

10. 80 ἐδέπ αὔέγ ἐῤὲ Ζογά ῥδαδ “ροξεπ. 
ΤῊ15 ἤπ4] οἰαιιϑ6 18 ἰηϊτοάπςεοα ἢ ΡΘου δγ 
ΒΟΪΘΙΠΙΥ. ΙΓϑΏδ 5 ηποίοσ5 ἰἴ ἔυννῖςε (ς. ΗΓ. 
111. ἐν δι Χ., ̓ ς " Ὑ δπρῦνυῖς (δίοηδ) : (δαῖ 
ΕΔΊΒΟΥ 8νν ΟἸΘΑΓΪΥ ἴ[ἢ6 ϑροςίΐδὶ ργοργοῖυ οὗ 
(6 ἀοδίμηαϊίοη “τῃ6 Ἰμοτὰ» Ἐκ υν θν 
ιϑεὰ Ὀγ 851. Μαγκ. [1 Γείουβ ἀϊβίηςγΥ ἴο {πΠ6 
ΡΓΟΡ ΘΕΟΥ͂ οἰϊοά ἴῃ [6 Ὀερίηπίηρ οἵ {Π15 Οο5- 
ῬΕΙ, “Ῥχγεραγε γε ἴπε ΨΥ οὗ ἴδ6 1 οτὰ," 
τ διοἢ Ιγοησιι5 4150 αιιοῖεβ, δηά νῆϊοῖ υἢ- 
αι ΘΘἘἸΟΠΔΟΙΥ ἀρΡΡ] 65 ἴο [πε 1 ογὰ [6515 ΟΠ γίβί. 
[1 18 δϑϑογίθαὰ (παῖ {πΠ6Ὸ ννογά 15. “ ἕογοίξῃ ἴο 
ἴῃς ἀϊςίίοη οὗὨἩἨἁ Μαγκ" (ΑἸέογὰ) : δυξ ἴῃ ςἢ. 
ἱ, 28, Ηε 5 ἴε “1οσά οὗ ἴῃς δδαθθδῖῃ .᾽ 

[ν. 19. 

19  8ο τδεη δες (ἢς [ιογὰ μλά 
Βροίκεη υἱπῖο τΠδηλ, ἢς νγᾶϑβ Φ γεςεϊνοά Ζ κε 3, 
ὉΡ ἱπῖο ἢεάνεη, ἀπά 82ῖ οἡ τὰς τίρῃϊ 5" 
ἢληά οἵ (οά. 

δηά ἴῃ ςοἢ. χὶ. 1, ΟΠ γῖϑὲ βα οὐ Ηἰπιβοι 
“πὸ 1, ογὰ δίῃ πϑδὰ οὗ μἰηι." Ηδοτζο, πιοσὸ- 
ονοσ, ἴπ6 ννογὰ σοπλθβ παῖ ΓΑ ΪΥ ἴῃ σοηηθςΊοη 
στ [86 τοίογοησο ἴο ἴπ6 ττοῖἢ Ῥβδὶ τὰ ὙΠ] ἢ 
ἴο]ον8 ἱπαιτηθα ἴον : (πΠ6 Ὀερὶπηΐηρ οὗ ἴδδὲ 
Ῥϑλ]π), “1ῃο 1 οτὰ 5Αϊά υηἴο ΤΥ 1, οτά,7 οου]ὰ 
ποῖ Ὀυζ Ὀὲ ργεβοηΐ ἴο ἴῃς ττιϊοῦβ τηϊηὰ. [ἴἰ 
μδὰ ὃδιῖ 4 ββογῖ {πιὸ δείοσε ὕθεη ᾳυοίεά 
ΟἸΩΡΒΔΙΟΔΙΥ͂ ὉῚ Οὐγ Τογὰ. ὅ:ε «ἢ, ΧΙϊ, 16. 
ΟομΡαΓΟ Ὠοῖς οὐ [,Κὸ Χ. 1. 

ἐδε 1ογά δαά “ροζεπ. ϑ8ῖ, Ματῖκ ἀοϑβ ποῖ 
δαά, “1πεϑεὲ {Π|Ὼ; 8; ἔτοπὶ ΟΝ [τ ΤΏΔΥ 
ΡΓΟΌΔΟΪ, Ὀε ᾿ηξεττεὰ [δδὲ Βς 4]}ἀ65 ἴο οἴ ΒΟΓ 
ΟΓ5 ϑρόκοη δ ἴΠ6 βδαπῆς {ἰπηθ (566 Αςῖβ 
ῖ. 8); τε ἀϊδδτεηοςς Ὀδεϊνεοη ἴ6 ἴνο δὸ- 
ςουίβ ἰ5 1815. δῖ. [Κὸ, θΟΓ ἴῃ ἢΐ8 ΟΟοβρεὶ, 
ἃΠἃ ΤΟΤΕ Δοουγαίοὶυ ἴῃ Αςῖβ 1. 8, Γεσογάβ 
ἴῃοβ6 ψογάβ ψ Ὡς ἢ ὈΟΓῈ ὈΡΟῺ ονοηΐβ ηΠγὸ- 
ἀϊδίοὶγ [Ὁ] οσσίης ἴμ6 δϑοθηβίοη, Ἔβρθς Πγ τὸ 
ςοπληρ οὗ ἴδε ΗΟΙΥ Ομοκεῖ: δῖ, Μαγκ εἴοϑεβ 
νὰ τἢ6 δηποιμηροοιηθηΐ οἵ ψῆδῖ ννῶ8 ἴο 
ἕο ]ονν σΘΏΘΓΑΙΪΥ ὑπ1}} [πα Οὐοβρεὶ νγᾶ8 ὉΠ 
Ρτοπηυϊραίεά. 

ῥὲ «υας γεκεξυεά μΡ. Οτ, “ννὰ8 ἴδίκοῃ υρ.ἢ 
ΤὨε βᾶπης ογὰ (ἀνελήφθη) ἴῃ ἴδε 8ᾶχ6 σοῆ- 
ποσοη, νὴ ἃ ἤηδὶ οἰάγγε ἴο ἴῃ6 ΑΡροβἕϊεβ, 
5 υϑεὰ ὈΥ 8[ῖ. [κς, Αςῖδ ἱ, 2; ἰη ἴδε δά- 
ἀγεββ οἵ [6 Αηρεὶβ, Αςῖβ 1. 1ἱ; δηᾷ ἴῃ ϑ8ι, 
Ῥεῖετ᾽ 5 ἀἴϑοουιγθε, Αςῖβ 1. 22: [δε ἰαϑὲ ρᾶβϑβᾶρε, 
ιοῖοα ἀδονς ἴῃ ποῖς οἡ (ἢ. ἱ, 1, δεῖηρ {Πδὲ 
ὙΠΟ ἜΧΔΟΙΥ ἀεῆηοβ [6 βοορε δηὰ οχίοπὶ οὗ 
115 Οὐο8ρ6]. 866 δἷϑο : Τίμι. 1]. τό. 

απ “αἱ οπα ἐδε γιχδὶ ῥαπά ῳ Οοά] 
ἴσοηξυβ αιοίΐε5 [818 Δ 485 ἃ 1Π]- 
τηθηΐ οὗ ἴῃς Ῥγορῇεοῦ τη ἴῃς Στοῦ Ῥβδ]πη: 
866 ηοΐς αὔονθὸ. Τῇ ϑβεβϑδίοη δἵ ἴῃς σίρηῖ- 
μδηὰ οἵ Οοά ἰ5, 'π ᾿κ6 σϑηποΊ, σεῖς ἴο 
ὈΥ 81, Ρεῖεγ (1, 11. 22), “ψῆο 15 σοῆς ἰηἴο 
Ὠράνθῃ, δηά ἰ5 οἡ ἴδε σὶῃϊ-μβδηὰ οὗ Οοἀ;,ἢ 
ϑ8:. Μαγκ 5 σοπηρΙεῖο5 [Π6 ἴδϑις νΒῖς ἢ πο 
υηάογίοοκ ἱπ τῆς δορί πηΐηρ οὗ Πἰ8 Οοθρεὶ. 
7ε8ι18 ἰ5 ἴῆε δοη οὗ Οοά. Η!5 ᾿αϑῖ οβαγρε 
Τοραγάβ [86 ψῃοΐο Ογεαϊΐίΐοη. Η!5 ψοσκ 15 
νουηά ὑρ, ἴῃ Βεάύθη, Ὁν γοϑζοσδίοο ἴο [ῃς 
Τῆτγοηο νης νὰ5 Η]5 ἢ τὰς Εδίπον “Ὀ6- 
ἴογε {πὸ νου] ννδβ᾽ (ςἔ. [οδη χνὶ!. 4, 4): 
Οἡ οαγίδ, ΌΥ ἴτε ῥγεδοβίην οὗ ἴἢε Οοβρεὶ 
πηάον Ηἰς δδιάϊηρ ὨοΙρ. 
ΤἼΕ Σοργεϑοη(δίοηβ οὗ ἴδε ἢγεί το Ενδῃ- 

ξο 15ῖ5 μαιτηοηΐθε 1, δηὰ ςοπιρ]εῖς, οδοὰ 
οἴδοσ. 81. Μαίπον Τοηίοεπιρίδίοβ ουὖνῦ 1 οτὰ 
ΤΟΥ 5ρεοα Υ 45 ἴδ6 Οἢγίϑῖ, δοεῖνεῦ 9ηά 
ὈεΡοΒ ΔΎ οὗ 411] βρονγοσ ἰῃ ποάνεη δῃπὰ δαγίῃ. 
8[. Μαγῖκ 5665 ἰὴ ΗἰΪπὶ πιοτὸ βρθοΐδ!ῦ 16 δοη 
οἵ Οοά, μανίηρ Η [5 ρίαςς αἵ Η!5 Εδῖπογ τ ρῃῖ- 
μιδηὰ, δηὰ ἴπδηςς ὀΧογο βίην ΞΌΡΓΟΠΊΘ ἀοπ) Ι Οἢ, 



᾽ν, 20. 

20 Απά «πε νεπὶ ἰογῆ, δηά 
ΡΓδδοἢ θα ἜνεγΥ ννῆετγα, τῆς Γ,ογά ννουκ- 

51. Μασκ 15 οσραγίῃηρ οὗ ἀΐγοςῖ τείογξηςο ἴο 
τς Ῥχορδμεῖς : Ὀυξ Π6 Ὀεχίη8 δηὰ οἰοϑαβ ἢϊ5 
Οοδροὶ νἱ ἀϊδεϊηςς Δἰ]υδίοη ἴο γεῖγ ἰπὶ- 
ρῬογίδηϊ ργοαϊςοης, οὗ νῶῆϊοῖι [Π6 Δρρ]ςδοη 
ἢδ5 ἴδ δυϊ ΠβοΥ Υ οὗ οὖν 1 οτγά. 

20. «υεηὶ ,όγιδ, απά γεσοροά φυε «υδεγε. 
ΤΠ ἤγθὲ νογὰ, “ψοπὶ ότι "ἢ (ἐξελθόντες), 
5 {δῖ ψΒΙΟΝ ΟἿν Ενδηρο ἰδὲ ΣΕΠΟΓΔΙΙΥ͂ υ.868 
ἴῃ Γεςογάϊης ἃ ἀεραγίυγε το οπε ρῥἷδος ἴο 

51. ΜΑΚΚ. ΧΥ!. 

ἵπρ σγῖ ἐῤόηι, ἐλπά ςοηπῆγπιίπρ τῆς  Ἠεῦ. .. 
ννογά νυ ἢ 8ἰρηβ ἐο]οννίηρ. Απιεη. ἢ 

δοοίδεῦ ; Βόογα ἴἴ ἱπ|πιδῖοβ ἀσραγίυγο ΠΌΤ 
[86 ρῥΐδοθ οὐ σουπΌΥ ἴῃ νοι ΠΟῪ γοοείνοα 
ἴδε ςοτηπιδηά. ΤΠε τος ψογάβ ἃσγα αυοίοά 
ΌΥ [][υδη Μαγίγτ, " Αροὶ].᾽ 1. 4ς, Ρ. 81 (ἃ 
τΕΞΈΠΊΟΩΥ οὗ νυ δος ἴΒ6 ἴογος 15 σοοορηὶ 
ΌΥ Τἰϑομοηδοτζῆ) ; μὲ δυὰθ5 ἴο {6 ψ80]6 
Ράϑβδᾶρε ἴῃ ἴσο οἴποσ ρ΄δοθβϑ, " Αρο].᾽ σ, 39, 
Ῥ. 78, Δῃά 49 Ρ. 85; δηὰ ς. Τιγρῆ. 53, 
Ῥ. 271. 

ΟΝ ΤΗΒ ΑΥΤΗΕΝΤΙΟΙΤῪΥ ΟΕ ΤΗΕ ΙΑΘΤ ΤΥΕΙΨΕῈ ΝΕΈΚΒΕΚ ΟΕ 

ΤΙ. ΜΑΚΚ᾿Θ ΟΟΘΡΕῚ. 

ἘΧΤΕΚΝΑΙ, ΕΥΓΡΕΝΟΕΞΒ. 

Ι. ἴδο ονἱάφποο οὗ διοὶοπὶ ἩΓΗ -- ΑἸ] της] 
ΤΩΔΏϑοΤΙρί5, νὰ (τες ἐχοορίίομβ, ἐξ Β 1,, 
δηὰ 11} ουγϑῖνε τηδηυβοσιρίβ ἃ ἴῃ πιδίη- 
ἰαἰὶπίηρ ἴῃ6 Θητγε βεσοη. ϑυςὶ ἀρτοοσηθηΐ 
18 ΘΧΙΓΘΙΏΕΙΥ τᾶγς ἱπ ἀϊδρυϊεα ραϑβᾶροϑ, δηὰ ἰ5 
[86 πιοῖδ γοι δι κδῦϊε δίηπος [Π 6 ἰδὲ σου ρτΘ685 
ΤῊ θα οὗἉὨ οπεσοὶν αἰβογοηϊ σεςςηβίοηϑβ, δηὰ οὗ 
αἰθογοηΐ ἄρεϑ ἔγοσῃι ἴδε ἔουγίἢ σεπίυγΥ ἀονῇ- 
ὙΥΑΓ ἀ5. 

Ουη ἴδε οἴδεν δδηάᾶ ἴνο πιδηιϑογρίβ, ἐξ Β, 
δατηϊπίεὰ ἴὸ ὕὉε (ἢς οἰάοδῖ, δηὰ εὐ ὃγ 
τηοβῖ οΥἹς5 88 οὐ ἴδ6 οἱ] δηςπἰεὰ ἴο τς 
διεαῖοκὶ νγεϊχῖ, σοηςυ ἰη οὐχττίηρ [6 ΘηΓΓΟ 
Ράγαρταρῃ. ἍνΒοη ἴῃοϑο τηδηυϑΟσρῖ5. 8.6 
Βιυρροτίεα ὈΥ οἵδε οἷά Μϑ88, δβρεςίδ!ὶγ Δα 
διὰ Ὦ, ΕΥ̓ ἀποϊοπξ νογβίοῃβ, ἃπάὰ ὈΥ δα 
Ομ γχιϑιίίδη νυτογβ, (Ποῖγ ᾿ΟΞΕΣΤΩΟΠΥ 185 ΠΟῪ 
ΟΠΟΥΑΪΥ δοοορίοα 85 σοης]υϑῖνο. Τῖ5, πον - 
ΟΥ̓́ΟΥ, ἃ8 ἍΜ] Ὀ6 ὈΓΟΘΕΏΓΥ 5ποννη, 15 ἠοῖ ἴῃς 
᾿ᾶ96 Βεσε; [πεῖὶσ ουάθῃσς, ναὶ ΜΕΥ 48 ᾿ς ΠΊΔΥ 
Ὀς, ϑἰδη5 ου 115 οὐσῃὶ ποτ 85 : Δηὰ (Βουρὴ Ὀοῖὰ 
οὔ {πε ραγαρσαρῃ, {μεῖς (εβε πΊΟῊΥ 18 ποῖ 
Ἰἀεηῖςα]ὶ. ΤΣ ϑιπδίτὶς Οοάδσοχ, δὲ, οτητῖ5 τ! ς 

6, δηὰ ἰεανεβ πο ῥίδος ἔου 115 Ἰηϑοσίίοῃ. 
Τῆς Νδϊίίωωη (οάδχ, Β, οὐ ἴδε οἴοσ μδηά, 
ἴῃ δα ἀϊξίοη ἴο [6 υδβι8] 5βραος δῆοσ (ῃς 5" 
ϑετρύοη ἰπ ἴδε 1α5ῖ σοἸυτηη, [ιᾶ8 ἃη Θητγα 
οοἸυμηη Ἰεῖ δίδηκ Ὀδείνοεη 8.1. Μασκ δηὰ 
δῖ. κε, βυβοίδηϊ ἴοσ ἴδ6 ἰηϑογίίοη οὗ [ἢ 6 
ἔνεῖνε τ βϑίηρ γεῦβϑεβ. ϑιυςδ ἃ υδοδηΐ σρᾶος 

2 Τῆι5 ν]οῖοσ οὗ Απίοοϊ ἴῃ Ογαπιοσβ “ (δ- 
ἴοπβε,᾽ νοΐ]. 1, Ρ. 447, ὃ: νόθα νομίσαντες αὐτὰ 
εἶναι. ΟΥ ἴδε ὙδοΪς οἵ [Π]5 ἀπεξύοῃ ἴδε τεϑάεγ 
ἷ5 τείουσεὰ ἴο Βυτζοῦ οὐ ἴδε ἰδεῖ ἐπροῖνα νοσβο8 
οὗ 8:1. Μαιῖκε ὕοκρεὶ, διὰ το ϑογίνυθῃοιβ [ηἴτο- 
ἀυοιϊίον ἴο ἴῃς (Οπεοίετα οὗ ἴς Νὲν Τοκῖα- 

ὙΦ ΤΗΝ ἢ ἃ ὈΪδπῖὶς οοά ς εχἱΞξίεπος οὗ ἃ 8 ἴῃ ΔΩΥ 
Τολυβουρὶ 15 αἰνσαγε ἐπαναςα Ἀμφὶ ενϊάφηςς οὗ 
ΔΠΠΕο ΟΙΏ 5510, ἴο ὙΠαίονοσ οδῦδα [ἢ6 Οσηϊβοίοῃ 
ΤΊΔΥ ὉὈς αἰϊθαϊεά, ϑες, ἴοσ ἱῃπείδηςς, Τἰβομθη- 

ἄἀοα5 ποῖ οοςυΓ δἵ ἴδε επά οὗ ἃηγ οἵδε θοοκ ἷἰπ 
τηδῖὲ πιδηιυβοτῖρί. ΤΠ πδζυγαὶ ᾿ηΐδγοηςς ἰ5 (μα 
{Π6 δογίδο νγὰβ ἀνναγο (μδὲ [6 πιϊβείηρ ὙοΓ865 
ὙΟΓΟ οχίδηϊ, ΟΥὁ ὄυοη [Πδὲ ἴΠ6Υ ψψετε ργθβεηῖ ἰῃ 
186 πιδηυϑοσίρι γῆς ἢ6 νγᾶδ σοργίπκ, δι ἐπδὶ 
ἔοσ ϑοπῖα σϑδβϑοη ἢ6 γείγαϊηθὰ ΠῸπι {γδηϑοῦ- 
ἵπῷ ἵπεπι; ταὶ γεάϑοη θείης ποῖ ἱπιργοῦδΌὶΥ 
(6 ορίπιοη εηϊετίαδϊπεὰ ὈΥ ἱππεῖ, οὐ (δ 6 
οὐς ὑπάεσ τ οδὸ δι ΒΟΥ πο δεῖ, (πδῖ 
[ΔΕΥ νγόγε ποῖ ρεηυΐηθ." 580 [2γ 48 ἴπεϑε νὼ 
ΤΔη 3οΥἱρί9 ἀγὸ σοηῃοοτηθά, οηο, [Β6 νδὕσδῃ, 
εῶσβ ἱπάϊγοςξ υνἱϊη6855 ἴο ἴτε ἔδεϊ οὗ ἰὰἢς 
ἃςῖυδ!] οχἰϑσίοπος οὗ ἴῃς ἀϊϑρυϊοά μαδϑαρο 
ὟΝ ᾶνς, Ὠονγόυοῦ, ἴο δοςουῆς ἴον ἴδ ἂαῦ- 

βόποο οὗ βιοῦ δὴ :ηαϊςαϊίοη ἴῃ ἴδ6 ϑὶηδίες 
(οάοχ. ΡΕἰγβῖ, ἴἴ τηυδὲ Ὀ6 τοσμαγκοὰ (δὲ (ἢ 6 
ςοηποχίοῃ δεΐνγεεοη ἴδς ἵνο Μ55 15 βοπηθ! 65 
80 οἷοβϑο 45 ἰο μᾶνε ἰεὰ Τιβοποηάοσέ ἴο δοϊϊονα 
(δῖ ρογίοῃβ ψεσε νυτιεη 16 ὅτις 
Βοῖῖθο. Τὸ ἰχ ἰοᾶνοβϑ, ηϊο ἢ ἢς 56|6ςῖ8 Δ5 
ϑΌΡΡΙγίηρ εὐϊάεπος οὗἉ {5 βἰδίεσηεηΐ, οοηϊαϊη 
[86 ροσΐίοῃ ἔτοπὶ Μδγκ χνὶ. 2 ἴο [νυκοὸ 1. 56. 
(ϑ8εε δοσγίνεηοσ, Ὁ. σοῦ, ἜΠῚ [{ ἢ 5 βὺρ" 
Ροβιίοη Ὀὲ τυο]] ἔουηάεά, [τ ο]]ονν5 πδὶ ἰῃ- 
βἴοδά οὗ ἴννο νη 68565 νὰ μάνα Ὀυϊ οὔθ. [ἴΐ 
ΠΙΔΥ 4150 ὃς ἱπξεττεα [μδῖ (με βογῖίθε οἔ οάεχ 
ἐξ, 1 Βε δὰ (οάεχ Β δεΐοτγε δἷπι, ννου ὰ 866 
ΠΟ δυβῆςεϊοηϊ τοάϑοῦ ἔοσ ἰθανίης ἃ Ὀἰδηϊ οοἰ υπλη 
ἴῃ δὶ8 σοργ.Σ ΒΥ δ] ]ἰηρ ἰἴ ὑρ, Βοννευοσ, ὃς 
τοδάς ἃ ΠΙΣΓΙΒΕΓ δηὰ ΥΟΙῪ 5εγίοιβ δάνδησο ἴῃ 
οὐ οσγδηρ ενϊάθποο. 

[τ 15 δΒοϊὰ ἴο Ὀε ποῖ ᾿ρτγοῦδῦϊο παι Ὀοῖἢ 

ἀοτῖβ ποῖς οὐ Μασὶς ἱ. 10, “" Δ ϑραίίππιὶ παρεῖ 
νετοϊς δρίυτω." ᾿ 
ΤΑ κ5εἰκίηοὶν ρασγα ]εῖ ἕλε οοὐςσιγβ ἰῃ ἴννο 

Μ995, Ε διὰ ᾧ οὗ 8ι. Ῥαδυδβ ορίβιϊεβ. ἃ 
Ιεᾶνεβ ἃ νδοδῃξ βρδος δὲ ἴδε επὰ οἵ Ἀοῃι. χὶν. ; 
Ε μᾶβ πο ἴσϑος οὗ πϊδδίησ ᾿ἴπες. [{ ἰδ οεγίαϊῃ 
[μαι Ε δηὰ ἃ νετε οορία5 οὗ οης δηοίεῃξ ΤηΔηι- 
βοτῖρί, ἰῃ ψἰϊο ἢ Ἰΐμο5 ουβῆςοίεηϊ ἴο 411] ἂρ ἴῃς 
νδλοδηϊ 5 τοῦβξὶ Ὦαγνς οχἰδιοά, ϑ8εςε ΤίβοὨεη- 
ἀοτέ ἰπ ἰος., δηὰ ϑοείνοποσβ [πιτοὰς, δὰ, 2, 
Ῥ. 158, ποῖδ 2. 
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ΤΩΔΉΒΟΣΙΡΙΒ ΟῚ το δθους [6 ϑᾶπια 
{ἰπι6, ἀπὰ 1ἔ δὸ ῬοβϑίΟΥ υὑπάθσ [86 βυρογ- 
Ἰηϊοηάεηος οὗ Ευκεῦὶυ5." Νον, Ευποῦίυβ 18 
ἴπε Βγβὶ οτῦς ψῆο 5 Κπονσῃ ἴο αν 40.65- 
τἰοποὰ [πὸ αὐϊδεηεο υ οὗ ἴῃ6 μαββϑαρε, οὐ 
δτουπάδ ἴο θ6 Τοῃϑιἀογοαὰ ργεβεηῖγ. [5 ἴΐ 
τργοῦδῦϊς μπδὶ ἢὶ5 ἰηἤισηςς 5μουϊὰ δᾶνς 

ἐηϊεοὰ [᾿ς δοτίδς οὗ σοάεχ Β ἤοπι ἰπϑοσῖ- 
ἴῃς ἷἱΐ, δηὰ (δὶ [6 ϑογῖῦε οὗ σοάεσχ ἐὲ 5ῃουϊὰ 
ΒΟ ἃ 5βἴορ ἤσσίμοσ, δηὰ οὐἱῖ 411} ἱπάϊοδίίοη οὗ 
115 οχίβίθηςς 

Οδο οἵἴδενῦ υηοα] (οάοχ, ᾿,, τ οι, [μου ἢ 
νυσι6η τὰς ἰαΐογ, δδουΐϊ ἴῃς εἰσί Το» 
[ΟΓΥ͂, ὈδΑΓΒ ἃ δίγοηρ τοβεηδίδποε ἴὸ ἐξ ἀπά 
Β,1 ἀρτεεβ ἢ [Ποδ6 τηδηιβοτὶρί5 ἴῃ ἐπάϊην 
86 Οοβροὶ ἢ γοῦϑς ο; Ὀυὶ Δἴ Γ ἃ βρυτγίουβ 
δαάϊείοη, ὃ [ἴ βυδ)]οΐϊηβ [6 τνῃοῖὶς ραββᾶρο, ψῖτὰ 
186 ποῖος (δαί ἴἃ νγᾶβ οχίδηϊ, οὐ Φ ϑιθδοι , 
γοοοϊνοα. [{ 15 αἷἰϑὸ ἴο ὃὈε οὐβογνοά (ἢδὲ ἰῇ 
τῆς ἔκνν ναγῖου ΡΤ ΠΕΕ λάρ τ σε τη ἢ ("1 
Ῥαδδαγε, 1, Ἄζτοοβ τ] ) Ὁ", δηὰ Ὁ, δι. 
μάτι ὁ (δὲ ἴτ ([ΟἹονεά ἃ ὑεῖ δηςϊεηΐ, 
ῬτΤΟΌΔΟΪΥ τς οτχίηδὶ, τοοεηβίοη  8ε6 ποίεβ 
Οὔ νύ. 10. 11,17), 18. Το σνϊάσηοοε οὗ {115 
Οοάεχ δἀἀ8 ποϊπίης ἴο ἴδς δυϊμογγ οὗ [Ὡς 
ἴχο δἰγοδαγ εἰϊεά. 
Τὸ ανἱάθηος οὗ (πὰ εὐυγεῖνε τηδηιϑουρίδ 

15 ΤΕΔΪΠΥ υπδηΐπιοι8. Νόοης οπ ἰΒς ζε. 
ϑοίηθ, ΒοΥΟΥΟΣ, πιᾶσκ ἰτ 85 οὔς ψ ὶςἢ 
[6 ξεηυΐποηεϑδ Μγ)ὼ8 αἰδριϊοὰ, Αδὐοιυΐ ΤΠΙΣῚΥ 
ἅτε οἷϊεά ΌΥ ΤΙΒΟμοηἀογῦ 45 βυδ)οϊηϊησ ἃ 
διἰαϊοιηθηΐ δάνοσθο ἴο 15 δι ποηςςογ: γοῖ 
νυν ΠΥ «ΟἿΣ οὗἁὨ [Π686 ὙΟΙῪ τηδηυδοσὶρί5 αυοῖς 
(86 τεβΈ ΠΟΥ οὗὨ γιοῖοῦ οὗ Απεοςδ ἴο [15 
οχίβίεηοο ἴῃ ἴπ6 σγεαΐοσί Ὠυπθοῖ οὗ δΔοσυγαῖςα 
οορίεβ, ἐβρεοΐδ!γ ἰῇ ἴἢς φιεβιηδη τηδηι- 
βοτρί, τυ πίοι Βαά Ῥεϊοηρεά ἴο Ῥαιρδιυπ, 
δηδ ὈγοῦΔΟΪΥ τεργεϑοηϊοδ {πῸ τενϊδιο οὗ 
Οἤξεη. ΤΈε ενϊάεηος δαάυςοὰ ὈΥ Τοδη 
Βυγγοη (οἷ. Υἱῖϊ!. ΡΡ. 114-123} οὐ {Π]5 ροΐπξ 
8 ὩΟῪ δηὰ οομοϊυκῖίνο. [{ οομιροἰεἶ) ἀϊ9- 

51, ΜΑΒΚ. ΧΥΙ!. 

Ροβϑοβ οὗ τῆς δυρυπιοπίδ ἀγανη ἴγοπὶ ἃ 
ΒΟΠΟΙΟΏ ΨΓΤΟΏΡΙΥ δι υϊοὰ ἰο Ευδεδίυ, 
ΜΉΘ 5 δἰίδοποά ἴο βοπὶθ ουγδβίγε πιδηυ- 
βοσιρίβ. (οηβίἀεγίης ἴπ6 Ροβιοῃ οὐ Ευ56- 
Ὀἱυ.8, ἰδ σΠδγαςίοῦ 85 δὴ δ0ϊ]6 δηὰ ἱτηραγίαὶ 
εὐς, δηὰ (ἢς ν6]]-κηόονγῃ ἔδςοῖ δαὶ ἢδ ννγὰς 
ἰηἰΓυδιοἀ ὈγΥ (οηεϊδηϊης τνλῖ τἰῃς ργερᾶγα- 
ὕοη οὗ ΠΕ ΤΟ ΟΡΙΕΡ οὗ ἩΟοΙ͂Υ δετίρζυτε, 1 
ταῖὶσς πᾶν ὀχρεςίεα [πὶ 1Π» ἀϊδρυϊοὰ 
Ῥάββδᾶρε ψουὰ πανὸ αἰβαρρεάσγοά ἴῃ ἃ ἰαγξε 
ὨΠΠΊΌΟΓ οὗἁἨ τηδηιϊϑοσρίβ: [μδὶ ἰ{ 15 σεϊδαϊηδὰ 
ἴῃ 41} θυϊ ἵνο οἱὰ Μϑ595, ρῥγοῦδΌϊυ ποῖ ἱπάθ- 
Ῥεπαεηΐ, ἰ5 ἃ Ῥγοοῦ εἰἴδπεῦ (δὶ δὸ ἀϊὰ ποῖ 
ὙΘΏΓΙΣΟ ὩΡΟῺ 80 δίγοηρ ἃ δίερ 45 οὐ] ίοσα- 
ὕοη ἴῃ ρυδϊὶς ἀοοσυσηοηΐδ, οΥ [μδΐ ἢϊ]5 ορὶπίοῃ 
ν" 838 ΘΏΘΓΔΙΪΥ Γεϊεςίεα ὈΥ ἴῃς σΠυΓοἢ 65 οὗ τῆς 
Βαδὶ δηὰ ννεδί. ϑογίνθηεν μοὶ] ἀβ ἰξ ἴο ὃς ἃ 
βίγοηρ ςοηδιτηδίοη οὗ [5 νἱονν ἐπαῖ, ἃ5 ἤθδη 
Βυγξοη [ἰὰ5 ββονγῇ, ἴ6 αϊθρυϊοαά νϑγϑεβ, οοσ-- 
ἰαίηὶγ ἴῃ [τς ἔουτί οεηϊ δηὰ Ϊ 
ὑπαὶ οἌγ οσ, τετε τεδὰ π ἃς ᾿θοαν 
γςο8 οὗἩ (δες Οὔυτοθ. ΤΟΥ͂ ἀγὸ ἑουπά ἴῃ 4}} 
δηςϊοηΐ ΕΥδηρο διογία. (δες Βυγροη, Ρ. 2ος : 
δ. Ἰγ ΘΓ, ΡΡ. 510, 511.) 

2. Ἑνίάομοο οὗ διαίομς ψοσζαίοσ.---- ΤΉ]ς5 εΥὐ]- 
ἄθηςθ ἰβ 14}}γ ἱπιροσίδηξ οὐ δοοουηὶ 
Ὀοῖ οὗ [6 ινἢ δηϊ ιν οὗ τπε νεγβίουβ δηὰ 
οὗ τοῖς νἱὰς αἰβιιίοη ; ΠΟῪ σοργόϑεηὶ (86 
7υάφπιεηῖ οὗ [δε ἴεδοβεγβ οὗ [Βε εαγὶγ Οδυγοῖ 
πῃ ΦΥΟΥΥ Ῥατὶ οὗ (γίϑίεηάοιῃ. [{ ἰ5 ἃ γε τΥ 
Τοτδυ κδδὶς δεῖ, οοπβιἀογίηρ ἴπ6 ᾿Ἰηἤυδηςς οὗ 
Ἐλπιβοδίυ5 δηὰ Ϊεγοηηο, ἴμαἱ σψϊϊδουϊ οηε 6χ- 
σεροη ἴδε πιοβὶ δηςΐδης εγβίουϑ [[ γοσορτιῖθα 
(με ἀϊερυϊεὰ μαδδᾶσε. Α εσῪ ὑγίεξ ποίϊοε 
Ὑ11 Ὁσὴς οὐ ἐμ ὲ8 τοβὺ σὰ βυβιείςηῖϊ 
ΟἸΘΑΓΏ 688. 

Ὗνε Βᾶνε ἤσβι ἴο οοῃβίοσ [ἢ νϑυβίοπβ 80- 
οερίεα [πγουρπουΐ (δε Εαδι. Τα ἰεβί πΠΟΩΥ 
οἵ {δ ϑγτίας 15 ουγοϊ. ΤῈ Ῥεβηϊο, ἀλθης 
ἔτοτα ἴῃς ϑοοοῃὰ οδηίζυσ ; ἴ6 ῬΒΙΠοχοηΐδη, 
ἴῃ ἴγο σουϊβίοηβ.; δὰ ἴδε (Ουγείοηίϊδη : ἴῃ 6 

“ 8ὲες Τίικοβεπάοτί, Ῥτοϊερόσιεπα ἰῃ (οὐ. δἴη, 
Ῥ. χχχί. ; 

{ Τιἅιεοπεοηάδοχ Βοϊὰ ἴπδὶ δὲ νας ἴῃς οἱ εβὶ, Ῥυϊ 
ϑονεμεσ δηὰ τηοβῖ οσί τος ταδὶ πίαίη [μς ῥγοσ Ὑ 
οἵ Β. Το δαυϊεθὶ ἀαῖς δεείστιεὰ τὸ εἸἴμοσ ἴπ 
ἴπς ἀεοεηηίΐϊυση Ὀείοτε ἴπῸ τη α]ς οὗ [Πς 41} 
οεπίυτγ. Η Ἰσεπίεϊ, τ Βοσα ΘΑΣΊ ΟΣ ποῖος γᾶς 
δΔησνεγεῦ ὉγΥ ΜΈΏ]1ογ ἰῃ πὶἰς Ῥτείαος ἴο ἴδε 
Ἐρί5:]ς οὗ Βασηδῦας, 5111} μο] 8 ἴῃαι (οά, δὲ νὰβ 
Ὑτιτδη αἵ ἃ τυςῦ ἰδίου ἀδίθ, δο. ἰπ ἴῆο εἰχιἢ 
οεπίαυ. 866 “ ΕἰπΙεἰϊυησ,᾽ Ρ. 790,  ΤΒςἊ 
στ σαὶ ναϊυς οὗ ἴῃς Οοάεχ ἰς βεγίουεϊυ αἰλοϊεὰ 
ὈΥ ἴῃς Ἔχίσεϊης σαγοϊθοξηοας οὐ (ἢ ἰγδηβοσίθοσ : 
δες Βυιϊϊπηᾶπη ἀρ. Ηρ. 1. ς. Ρ. 792, ποῖς 2. 1ὶ 
ἧς ΤΟΙΊΔΙΚΑΌΪς ἔογ οἵηϊββίοῃυβ, δῃ οὐβογναϊ οι 
ὙΓὨΪΟΙ ΔΡΡ] 65 αἷϑο, ᾿βουρὰ ἴῃ ἃ 16ε5 ἄορτες, ἴο 
(οά, Β, διὰ ἴο οἴβεν Μ55 απὰ Νετζείοης, σις ἢ 
ἀρ ἴο ἴδε Ξατὴς βοῦοοϊ οἵ γδοδηβίοῃ. 

Ζ Τικοβεπάοτί, ψἢο δ85 ρυ ] ϑηπεὰ Ὀο(8 Μ85, 
δαγε, “Ηος αϑάεπάυτῃ ἐπὶ, (οάϊοεια 1, Ῥγθὸ 
οὐπηΐθα5 τε χυὶς ευτὰ οεἰεθεγείπιο (οὐϊςος Ν ἢ! - 
ΤΔη0 οοηνδηῖγε. Οὐδὲ σοηγοηϊθηίία ἐπὶ ἰδπία υἱ 
ὈΌΪ δἰΐοσ εἰπε δἱίεσο ργαεοίρυδαυς υδὲ (οάεχ Ι, 

βίης (οαὐϊΐϊος Β Ἰαυάείυτγ, δυξρίςαγὶ ᾳυεᾶς ἃ ς0114- 
ἰοήρθας αἰϊᾳυϊὰ ἱ ε58ε."-- Μσηυ- 
ΤΩΘΏΓΑ ΒδΔΟΓΑ ἱποάιϊα,᾽ 1846, ᾿. 16. 

ἃ ΤΗὶς δα αἱ οη ἰδ αἷδο ἑουσπὰ Υἱ ἢ δοῦλο ναγᾶ- 
Ὠοης ἐπ ἴπς τοδλιρίη οὗ ἃ Μ5 οἵ ἴϊε ζορᾶς 
γὙοιβίοη, Ἡτ ἴδ ἴῃ [ἢ ὙδΔΣ Δ.Ὁ. 1174, δΔῃὰ ἰπ 
ΖΕιορὶς Μ9558, εἷΞ5ο οὗ Ἰαῖϊς ἀδίθβ. [1 τᾶ ενὶ- 
ἀςηον ἰπϊοηάοά ἴο ΒΌΡΡΙΥ ἃ Ὀ]αηὶς ςδυδεὰ ὉΥ 
ἴδ οπιπδίο οὗ ἴπε 15 ἔπεῖνο νοσϑαβ5 ἰῃ 5οπης 
ΜΘ5 εἰτουϊείεὰ ἱπ Ἐργρί. ὅες Ῥυοῦ. [ἐρῆι- 
τον Εἰ βροτοὶ οὔ ζορῖίς Μ55 ἴῃ ὁ ῥλοοβαξ δι 
ῃ 6 ᾳυοῖες ἴπε ρᾶδδαρε ἴῃ Ὁ. 120 : [ἢ ς 

Οτοεῖς 1} δ ἰουμὰ ἰη Τίξοῃοη οἰὸς Ν. Τ. 
ΤΒΕΊαε ἰβ ὯὨῸ απεξίίοη 85 ἴο ἐϊ5 ΞρυτουϑΏ 655. 

πο νυοσγείΐοῃβ, ἴς Αστηθηίδη, δβὰ πὸ 
Αταρὶς οὗ ἴδε Ναίςδη (ζοάοχ, οὐ ἴα μδβδαρο ; 
αὶ ἴῃς ἰοστηοσ, ἸῺ 15 Ῥγεδεηὶϊ κἰαῖς, ἰ5 οἵ Ἰαῖς 
ἀαῖςε, απὰ τῆς ἰαιΐοσ ἰξ δεϑϊρτιοὰ, ΌΥ Ἴςοπ)δεΐιγε, 
ἴο ἰδς πἰπῖδ οεπίιγγ. ὅ8ες Τίβο;, Ῥσοΐεργ. 
εα, υἱῖ., ὈΡ. οοχχχνὶϊ. ἰχ, Νεῖῖμοσ νοσβίοη δ5 
ΔΩΥ͂ οἰαὶτλ ἴο τεργεβεηῖ ἰἢς ἱτγαάϊ ὕοῃ οὗ ελεὶγ 
ΓΟ γιβιδηάοιῃ : σὲ ἰῃ ἀϊδρυϊοά ρμαϑδᾶσεβ ὈΟΙᾺ 
δξδτες, σεπεσγαγ, υἱτὰ τὰς δη σοοςηςίοῦ. 



51. ΜΑΞΚΚ. ΧΥΙ. 

Ϊααῖ, πο υπάοιυλιεαϊ γ δεϊοηρβ ἴο ἃ νθγ 
δηοίθης {ἰπὶς ((Ὠ6 ᾿αίοβὶ δϑϑϊγηθά ἴο ἴἴ θείης 
ΔΤ ΘΑΥΪ ΕΓ τὔδη παῖ οὗ [86 5:0 δ1:Ἐ1|ς οὐ [6 
γαϊοδη τηδηιδβοσὶ ρ), ὈθΑγβ ἃ Ῥδου δ ν δηὰ υἢ- 
εχ ἰεσδσηοηγ. ΤῈ ψ80]6 οὗδῖ. Μαγκ᾿5 
Οὐοβροὶ 18 ἰοϑὲ 'π [6 ΟΠΥ εχίδηϊ ΤΟΡΥ, ἢ 
ἴῃς ἐχοορίοη οὗ ομο ἔγαρτηεηΐ, δηά [μδὲ οοη- 
(Δ1ὴ5 ἴῃ ἸΔ5ἴ ἴΌυΣΓ νοῦβεβ. 

ΤὨςἪ Οορίίς νεγβίουϑ μᾶνς ἃ 5ρ6ς18] ἱπιογοβῖ, 
ΤΟΥ οομηα ἔγοτῃ [Π6 β8ηι6 βδοῦοοὶ οὗ γεοθῃ- 
ϑίοη 85 [6 ἴνο σρδη ϑοτρίβ δὲ δΔηὰ Β, δηὰ ἴῃ 
ἴμε ρσιδδῖ πλδ) ΟΣ Υ οὗ αἰϊδριιϊεα ραβϑϑαρθβ ΠΟΥ 
ἄστεα ὙἘῚ οἿθ ΟΥ ἴδε οΟἴΒΟΥ, ΣΘΏΟΓΑΙΥ τἱῖι 
οί. ΑἹ] πηδηυβογιρίβ δηὰ εὐ! οη5 οὗ εἶς δεβὶ 
Κηπονη, [6 Μεοιρθ ς᾽ γογβίοη, οὐττεπΐ [ἢ 
ἰοννεῦ Εσυρῖ, δηὰ [6 ὑ γῪ δηςίθηϊ ἔδατηθηῖβ 
οὗ της ϑαδιάϊς οὐ ΤΙ βεῦαῖὶς νουβίοῃ υδεὰ ἴῃ 
ὌΡΡεν Εργρί, Γεσοξηίϑε [Π]8 ραββᾶρε. Ὅλὲ 
ΤΟΥΙΠΟΥ εἶνοβ ἰξ ἰηὴ 118 ΘΠΈΓΕΙΥ : ομα ἔγαστηθεηῖϊ 
οὗ (86 Ἰαϊῖοσ σοηίϊδίη8 ρατὶ οἵ ἴδε ἰλϑδὶ νψεσϑὲ οὗ 
[86 ομαρίοσ. ὙΠ 686 ἔὑπνο νου βίο ἅγὸ Ἔπίϊγεὶν 
Ἰηδορεηάεηϊ οὗ δδοῖβ οἵδεσ. 866 ὍΝ οϊάςδ, 
4})6 τοσβ. ΒΙΌ]. χγρι." Ρ. 1:ο, δηὰ Ῥχοίξεβοσ 
Το οοῖ ὯΡ. ϑουνθηθγ, ὦ. ὁ. Ὁ. 353. 
ΤΠΘ τοΒΌΣΠΟΩΥ οὗ ἴπε Ν ἐβίογσῃ Οδυγοῦ ἰ5 

ΘΟαΌΔΙΠΥ ἀεεϊδίνο. Το Ναυϊραίο, ἴῃ 4}} τηδηυ- 
Βοιρῖβ, σοηίδί 8 ἴΠ6 ΘΏΓΓΕ ραβϑᾶχθ. ὉΠ15 
γοΥϑο ὙΓΜΔ5 Ῥγερασεὰ ΟΥ̓ [ογόσηθ, ὯΟ (οΓ- 
(ΔΙΠΙΥ νου]ὰ ποῖ δανθ δαπιιιθαὰ [818 ροτίοη, 
ἴο ΨὨΙΟΝ Β6 4116 ρὲ5 Ῥγεοίβεὶυ [86 βάτηθ οὔἦες- 
ὈσΏ 45 ΒΕ βοῦ! 8, ἐκὰ Ὦ6 ποῖ ἐουπὰ [ἴἴ ἴῃ 
υηάιδίυγθοα ροβϑεβϑίοη. ὙΤΒὺ8β α͵5ο {δ6 588}}} 
ΘΑΤΟΓ νοσβϑίοπ δ] δὰ ἴδε οἱὰ [Δ]ϊς, νυν ἢ 18 
δατηϊτοὐ ἴο Ὀοϊοης ἴο ῥγτιϊτῖνε δημαυ  γΥ." 
ΑἹ] τηδηυβοτὶριίβ ἴῃ ψνδιοῖ τὴς Ἰαἰίον ρογίίοη 
οὗ 851. Μαγκ'β Οὐβρεὶ ἰβ ἐεχίδηϊ σοηςιγ ἴῃ σὰ- 
ταϊηίης ἴ, ἢ τἢς 5ἰηρὶο Ἔχοορύοῃ οὗ [86 
ΓΟΡΥ͂ οΑἰϊοεὰ [πὸ Οοάεχ Βοῦθθίεηςβ, οσγ ὁ, 
Ὡς ἢ τν85 υϑεὰ ὈΥ (Ο]υτηθδη δηὰ ἰ8 ΒΙΚὮΪΥ 
ἐβίθοιηδά ; δυϊῖ [Π6 ἰοχί ΣΟ5ΟΠ10]65 {παῖ οὗ [Π6 
δίηδίς δηὰ ναϊοδῃ Μ85 50 οἴόβεὶν ἰμδὲ ἵἰ 
ςλπηοῖ δὲ τοχαγά θα 85 δὴ ἰηἀερεηάεηϊ τ [η658. 
ΤΗο Οοίδμϊὶς Μεγείοη, ποδός ὉΥ Βίββορ 

ΟἹΡὮ 1145, ἴῃ ἴδς ἔουγί σε ΓΌΓΥ, δηὰ εχίδηϊ ἴῃ 
8 τολδηυβοσὶρὶ οὗ ἴπὸ δὲ οβί δ ΠοσΥ, 25 (ἢ ς 
Ῥειββαρε ἤΌτα ν. 3 ἴο {πε Ὀερπηίΐηρ οὗ ν. 1.2. 
ΤῊ ναὶ οὗ 1815 ἰγδηβϑίδίίΐοη ἴῃ ἀϊδρυϊοὰ 
ῬΟϊπίβ ἰ5 δοκηπονγθάροα ὈΥ 4}} οτιῖςβ; ἴἃ 5 
οοηΐοιῃ νι τ[56 ἴννο τλδηιμβοῦρίβ 
ἐξ Β, δηὰ Ὑ{Ὲ {(Π6 οι] οδὲ τοῦ ῆο [8 
Κποννῃ ἴο Βανα τρθρρνϑὰ [86 δυο ΠΥ οὗ 
ἴῃς ᾿Δϑὲ νϑῦβεβ οὗ [ες Οσερεῖ. 

5. Τεγοῖης δάορίς ἴδῃς τεπδετγίηρ οὗ ἴμῈ Οοάοχ 
Ψεσος] ] θη 515, [ἢ εκ Μ9 οἵ ἴδε οἹὰ ΤιΔ]ὶς. 

Ἧ Τὴ [πε ταδηυβορὶ οὗ ]ΡὮῈ1145, ἴΠεγε 15 ἃ ρὰρ 
δἴϊεν ἰῃς ὅτβὶ ἴἤτεβ σογάβ οἱ νγεῖξε 12, εχίεπαϊηρ 
ἴο {π|ὸ ἱ. 15. Τιβοποηάοσί βαγβ, ““ἀεῆοϊϊ ἃ ν΄. 
12," ὙὮΙΟΔ ΘΟΔΓΟΕΙ͂Υ ρῖνεβ ἃ οοττγεςῖ ἐπι ργοββίοῃ, 
Φ Οὐ ἴῃς δἰαϊεσηδηϊ ψ Ὡς ἢ βοδῖιβ ἴ0 ἱπιρ]γ 

τὴ ἴῃς Αϑβοδηβίοῃ ἰοοῖὶς βίαςος οἡ (᾿ς βατὴς 7 
85 ἴῃς Ἐοκυγεοϊίοη, δ66 ἴππδ ποῖα οὗ Μᾶ]]οσ οἱ 
Βαγη, Ερ. 1. ς, Εἰσρεηραοῦ, δηᾶ, ΝΥ Ι βοῖοσ 
47΄γ. (ὃς ἀοαίδοι!ς Τδεοϊορὶςε,᾽ 1870, Ρ. 666. 

4. Ἑνίάοῃοθ ΤγῸ ΘΑΙῚ Ἡτΐίοχα. --- [ἢ {Π6 
Ἐγ βῖ]ϊα, τὶς Ὀοαγβ ἴΠ6 Ὡδπιο οὗ 81, Βδγ- 
Ὡδῦδϑβ, Δῃὰ νγᾶβ8 ψτιτοη Ὀοίογα ἴδ οηα οὗ [6 
ἢγϑῖ, οὐ ΘὩΣΙΥ ἰπ (86 βεοοηά, σεπίυτΥ, ἴΒοτα 
5 ἃ ρᾶϑϑᾶρε δἱ ἴῃς εηά οὗ ὃ χν., ἴῃ ΜΒΙΟΣ 
ΑὨρετ, “ϑυπορβίβ, δηὰ ἔθ οαἀϊΐογβ οὗ [86 
ἘΡίδι]ε, Ζαμη, Η Ἰρεη 4, δηὰ 1. Ο. Μετ, 
ΠΟΠΟῸΣ ἰῇ γοσορηιδίηρ ἃ ἀϊδβιηοϊ τεΐεγεηςα 
ἴο Μασ χυὶ. 19ς. ϑρθδκίηρ οὐ τῆς εἰῇτῃ 
ἄδγ, 1.6. ϑυπάδγ, 186 ΤΟΙ βᾶγβ, “1 ἰ8 
[δὲ ἰπ Ὡς |[6805 τόθ ΔΌμα [6 ἀοδά, 
δηὰ, αἴοσγ Ηἰβ8 τοδηϊξεβίδίοη, δϑοεηάεοα ἰηΐο 
μιοαύθῃ. ἢ ἢ 

Δη δἰ]υβίοη ἴο Υ. 18 828 Ὀδθῃ εὰ 
ΌΥ ἃ ποίϊος οὗ Ραρίδβ, 566 ποῖς ἐπ ἰοε. ; δῃὰ 
1 15. ργόῦδῦϊς {πὶ Ῥαρίδϑ τῇδ να σεϊδίοὰ 
τῆς δἴοτγ ἴδεγε συοίεά ἴῃ Ἐχρίδἰπίηρ ΟἹ 1}10.8- 
ἰγδίηρ ἴδε ἀΐβοουγθε οὗἩ οὖν Ἰνοτὰ τεοογάθα 
Ὁγ 8:1, Μαῦι. Ὅπε ποῖίϊοες Ῥγονθβ δ ἰθαβῖ 
(δα 4η ορίηίοῃ, ψιϊο ἢ νγ85 1058 εἀ ὉΥ [18 
δηά ὈΥ̓͂ πο οἴδος ἀϊδίϊηςϊ ἴοχῖ, ὑσγονδι θὰ ἴῃ 
[6 Οδυγοὶ δ 16 Ὀερίηΐηρ οὗ [6 ϑεοοπὰ 
σοπίυΣγ.9 

ΤὮς " ϑπορπογά οἵ Ἠοιτηδϑ, ντς6ἢ ΡΓὸ- 
ὈΔΌΙΥ Ὀείοτε [πὰ πη ἀ]6 οὗ [ἴῃς δεςοηὰ οεη- 
ἴυγγ, δα ἃ ραββᾶρε (δ|πὶ|.. 'χ. ὃ 25) ΨΒΙΟᾺ 
ΑἸΡΟΙ ( ϑγπορεῖβ,, ἢ. 261) φυοῖεβ ἔτοτλ {πὸ 
ΟΙΔ Γιαδὴ γογβίου, επὰ ποῖ ἴῃ (16 ἰδεῖν 
τεοονεσοὰ Οὔσοοκ οείίηδὶ, 25 νεγῦδ] οοϊη- 
εἰάδηςο5 τ Μασκ χνὶ. 16, ἴοο οἶοβα ἴο ὃς 
ΤΆΘΓΟΙΥ ἔοτζυϊίουβ, 55, πᾶσα ἡ κτίσιν---οἵ 
κηρύξαντες εἷς ὅλον τὸν κόσμον---πορευθέντες. 

Ὗνε οὐκ ἴο δὴ δα γ δηϊδροηϊοῖ οὗ ἴδε 
Οοβροὶβ (ἢς ἢχϑς ἐχίογῃδὶ δι εϑίδιοη ἴο ἴῃ 6 
οχίβίοπος οἵ [18 βοςϊίοη, ἰῃ ἴῃ τά α]6 οὗἁ 
πε βοοοῃὰ ἽθῃίυτΥ, 48 ἃ τεσορηϊϑοά ρογίοηῃ 
οὔ τς οτἱρίπαὶ σσοσρεὶ. (Οεἶϑβιιβ [25 1Π||8 δίδίθ- 
τηοηῖ: κ᾿, ΒΟ 9ὰν7 ἴΠ686 (ἢϊηρϑὶ Α νοπδη 
δ] οςῖ ἴο δἰίδςκβ οὗὨ ρἤγεηϑΥ (πάροιστρος) 88 
γοιυ ἀϑβοτί." Ης τεροδῖϑβ [818 ἔννῖος, ΠΔΠΠτρ ΒΕΓ 
γύναιον, ἃ ὙΦΏΓΠὮ, 866 Οτΐρεῃ ς. (οἰβυπι, 110. 1]. 
δς Δη ς9. Νονν, (6Ἶ5βι18 τῃυβίὲ γείεσ εἰμ 6 Γ ἴο 8ῖ. 
ὑ0 08 Οοθβροὶ, οοσαδϊηΐηρ (Π6 δοςουηῖΐ, νϑΐςοῖ 
ς ἰουπὰ ἴδογο, τ δὴ ἰποϊάθη:2] ποῖος ἴῃ 

δ8ῖ.ὄ 1μΚὸ Υἱῖϊ. 2, τ] ἢ ἀοο8 ποΐ ΟΟΟΌΓ ἴῃ δὴ 
οἴδοσ δοοουπῖ οὗ ἴῃ τεβυσγεςοῃ, ΟΥ ἴο 1}}5 
Ῥαββᾶχε. ἴη [ἢ6 ΌΓΤΔΟΥ οᾶβϑεὲ δὸ ψουϊὰ ρἷνο 
8 ἴουτηδὶ διζεϑσιδίίοη ἴο ἴπῸ υηΐνοῦβ8] Τοοορ- 
το οὗ [6 ἔουσἢ Οὐοθρεὶ, ποῖ ἴο βρεδᾶῖκ οὗ 
ἴΠ6 ταϊγά, 45 γεςοφηίβοα ἀοςσυτϊηρηΐδ, ἴο νἈΙ ἢ 
δίοῃς με ῥγοΐεβϑεϑ ἴο δρροδαὶ (ςξ Οὔβεη ς. 
Οεαἶδβιπι, ἰἱ. ξ 13, 27, 74) Δηὰ ΑἩΡΟΥ, “5γπορ- 

ΤΕς Αεοδηῃβίοη ἰβ τορατάςα δ9 [ἢ6 σοηβυτητ δ! ἢ 
οὗ (ἢε Ἐκδυττεοςοδ, νδουῖΐ τεραγὰ ἴο ἴδ6 
ἱπίεσναὶ Ῥεΐνεοοη ἴδει; οἰ. Ἡο]ἰζιηδῆη, δηὰ 
ΖΑ "5 ποῖς ἰη ἴῃς 165 οὐϊτίου οὗ ἴῃς Αροϑῖο- 
Ἰὶςαὶ Εαΐδμεις, ὉῪΥ σερμασγάϊ, Ηασηδοῖς, απαὰ Ζαῃῃ, 
Ἑδϑς. 1. Ρ. 57. 

ἃ ΗΙρεμίεϊὰ πο ἴπαὶ Ῥαρὶαβ Ὀγο δ Ό]ν τὸ- 
Ἰαϊοὰ {86 ξἴοσῃ ἰῃ Ἴχρ  δἰηίμρ χνὶ. 18. ὅες " Ζεῖϊ- 
δοιστς ἢ νν. Τπεοϊορὶς,᾽ 1δὅ7ς, Ρ. 266, Ἐξεπᾶη 
Αἶ5ο τϑοορπ 865 ΤΥ ΠΑ ΤΕ ἴο ]οδορἢ Βαβαρας ; 
41,5 Ἐνδηρί]ε5;,᾽ Ρ. 206, π. :. 
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815, Ρ. χὶ., ἃ ςοποϊυδίοη ψ Ὡς πουϊὰ 6 
ΘΩΌΓΕΙΥ 56 1Ἰϑἔδοϊουυ ψεγε [ἴ δάυηβϑιθ]α : δυΐ 
ἰξ 185 ουἱάθπὶ τῆλε τῆς δγρυπιοηΐ οἵ (εἰ βιι8, 
(88 γοιι 45896γῖ, που]ὰ δανε {{||6 οὐ πο 
ἔοτοο 1 ἢθ τεξειτοὰ ἴἰο δῖ. Ϊοῆπ, ῆο μᾶς πὸ 
Δοϑοτίίοη οὐ ἱπάϊοδίίοη οὗ ἴδε Κιηᾶ, οὐ ἐνεῃ 
ἴο 81. [ὐὺΚκ6, ῆῸ ἀοοα ποῖ αἰϊυάθ ἴο πὶ ἴῃ 
ςοηποσξίου ἢ [δ 6 τοϑυττοςοη; ὙΒΟΓΘΔ5 ἴ 
ψουϊὰ Ὀς [6] 85 Ὀδδσηρ δίΓΟΏΡΙΥ οὐ ἐμ ὶ5 
Ῥᾶβθᾶσψεο, ΜΕΙΟΝ χίνεβ σοης 36 }7 δηὰδ οἰ Αγ] Υ 
ἴῃς δεῖ ἴο ψ Ὡς δὸ δ᾽} υθβ. [{ 15 οογίδίῃ 
(μα (εἶδα μδὰ 81... Μαγκ5 Οοϑρεὶ Ὀεΐογο 
Ἠΐπι, ἴοῸΣ [6 Γεΐεγβ ἴο 1ἴ ἴῃ ἵνο οἴμοῦ ραβϑβαροβ 
(566 Αηρξοσ, " ΘΥπορϑίβ, ἰηάοχ ἰὶ. Ρ. χχυΐ., δηὰ 
Ῥ. 275); ΑΠξΟΙ Ρῥιόνεβ, δρϑίηϑὶ Οἰβῃδυβεῃ, 
[δῖ Οεἶδυς οδπηοῖ πετὸ δἰυάθ ἴο σνϑῦϑθ 8, 
ἃηὰ δά άβ, “ ἴὰ δηιυϊϑείπηυπι μος ΒΑθοπιυ5 
ϑεςΈοηβ ΝΟ. ΧΥ͂Ϊ. 9, 35. Το πιοηίυτη."" (651. 
Ρυϊβ τ ]5 ἀγσυπιοηΐῖ ἰηίο ἴ86 τοι οὗ ἃ [ἐνν.Ψ 
Οτίζοη ((. ε. ὃ 6ο) 5405 ἴπεγε 5. ἠοῖ ηρ ἰη 
ϑογρίυγο ψὩΟΝ 7υ511Π65 [ἢ ς ντογὰ πάροιστρος. 
ΤὨδῖ ἰβ ἴσυο 85 τεραγάβ ἴδ δεῖιδὶ οοπμάϊίοη 
οὗ Μαῦὺ Μαράλϊοπο δὲ (πε πιὸ οὗ ἴῃς σεϑυσς 
τοστοη ; ὑυῖ [Πς δἰλίεπιοπί ἴη [ἢ 5 γϑῦβο την αΐ 
ΠΑΙΌΓΔΙΥ βυρρόσὶ ἴπΠ6 ἀγρυπΊοπί ἴο ἃ 53ιὺ1}6 
δηάὰ υπδοτυριυΐουδο πὶ. Οτίρϑη [πγου ρἢ- 
ουξ ἢϊ8 ΔΘ ΝΟΥ ΟἹ ἴΠ|8 ροὶηΐ τείευβ ὀχοὶ 5 νοῦ 
ἴο 85. [οῃπ, ἀουθῖϊεϑα 85 σινίηρς ἴΒ6 ἤ}165ὲ 
δὰ δο5ι Κπονπὶ δοοουηΐ οὗἉ ἴτς ἰγδηβαςεϊίοη. 
[τ 15 ροβϑὶδὶς τπαὶ δὲ ἀἰὰ ποῖ Πἰπιθεὶ γεοεῖνο 
(Πἰ5 σοποϊυάϊηρ ρογίίοη οὔ ΟἿΣ Οοὐρεῖϊ; (ὃς 
ΟἾΪ Μ98 ψ ςἢ οπιῖε τ Ὀοϊοης υπάουδίοα!Υ 
ἴο ἢιὶ5 δοδοοϊ; Ὀυῖ [ἃ ἰ5 ονάοηϊξ (21 [ἢ6 
Ραββα ψουὰ ποῖ ἤᾶνθ ϑἰγεηρίπεποα 5 
γσυπιοηῖ, δηὰ πὸ τρῶς ἴδεὶ (μαὶ ἴἴ οουὰ 
Ὀς 9.{6]} ΟΥ̓ΟΓ, 85 ὑοΐηρ, ἰῃ [πε ορίηϊοῃ 
οἵ ϑοπὶθ οὐἰς5 αἵ ταὶ {ἰπ|ς, οὗ φυσπίοπδθϊας 
δυϊδοῦγ. (εἰδυβ, Βοννενεῦ, νγᾶ8 ΘΟΓΙΔΙΏΪΥ 
)υδαβεά ἐπ ἐγελύηρ ἴῃς ραβϑαξε ἃ5 ραγί ἀπά 
Ροπίοη οὗ ἴῃς οΥρίηλὶ Οοβρεὶ. 

]υϑῆπ Μαγίγσ, ψῆο ντοίς δδοιΐ ἴδ6 
τη αἷς οὗ ἴδε ϑοοοηά σδηζυτῦ, γεῖοσβ ἴο 
16 ἰασῖ ἴνγο υϑῦβοβ σερδαίθαΥ (ἔοιισ {{π|6ὲ8 
δοςογάϊηρ ἴο ΑηροτΒ " ϑγπορβι5,). [Ι͂ἢ βοῖὴθ 
Ρᾶϑϑαρεβ ἴῃ 4]. 00} ΤΊΔΥ Ὅ6 Ορϑῆ ἴο 4115» 
ἄοῃ, δίηοο, 85 ἰδ 1.51.2] στ [ἢ]5 ττίῖοσ, Πὸ 
ἰνεβ ἴη6 ϑυὐδδίληςε ταῖπογ ἴδῃ (Π6 ννογὰβ 
οὔ πο Εὐνδηροὶσί : δυΐ ἰῃ οἴδοῦϑ ἴῃ 6 τοΐδθγοηςθ 
8 50 ΟΙδΑγ {πδΐ 1 566ΠῚ8 5ἰΓδῆρε ΔΩΥ͂ τς 
ϑῃου δοβίαϊε ὁ γεσοζηΐθο ἴἴ; ὄυθ Το - 
οηάοτγί 88 γ5, “ ρδυ]]ο ρ]υ5 ργοῦδοι αι 5 μαθοῖ 
]αϑη! (οδαπιοηϊππι," Αροΐ. ἰ. 45. Τ[υπϊη 
αιοίεβ, ἰηάεοά, 86 ᾿ραϊβϑίπια νεγῦα οὗ δί. 
Μδγκ. Αἤεγ οἰπῃρ δῖ ἰδοηγίῃ ἴῃς ἤγδβι ραγὶ οὗ 
πὸ ττοῖῃ 5841πι, ἴο ψῃ] οἷ, 45 15 Ξξῦσνση ἰη τῆς 
Ποῖδ Οὐ γεῖβ6 10, ὄχρίθββ σοίθυοηςο ννὯδ δ 6 
Ὁγ δῖ. Μαχζκ, ἢς λθαα, “186 βαυγίηρ, " Ης 5}8}} 

5 (πέος οὗ ὙΕΙΥ͂ Ορροβίῖς Ξοῇοοὶβ ςοηβίο 
ταὶ (815 ραβϑδσο ὑσγουδβ ςοπο] υβίνον ἰδ δὶ ἤπεπὲ 
Ματίγνυ μαὰ ἴῃς Ἰαβῖ νεγβες οἵ οὔὖγ σοβρεὶ Ὀεΐοσγε 
εἰ. ἜΠα8 νοἸϊϊκτηαν, " ᾽ς Ενδηρε)εη,᾽ Ρ. 610, 
Μαηροϊάὰ ((δς6 εὐμος οἵ Βοος 5 " Εἰπ)εϊϊυηρ,᾽ 

51. ΜΑΚΒΚ. ΧΥΙ.. 

δοηά ἰοστὰ {πε τοὰ οὗ ΤΥ ροννεσ ἔγοηι [εγ" 
5816 πὶ, νγᾶ3 ἃ ργορῃεῖῖς δηπουηοοπιοηΐ οὗ ἴΠ6 
ταὶ ννογά, ν ἢ ςἢ ψοη (ἢς ΑΡροϑβίεβ οηΐ 
ἔοστἢ ἔτοσι [εγυβδίεπι ΠΟῪ ργεδοῆῃθα δνεῖγ- 
γγΠοτο." ὃν ἀπὸ ἱἹἹερονσαλὴμ οἱ ἀπόστολοι 
αὐτοῦ ἐξελθόντες πανταχοῦ ἐκήρυξαν. 
5.1. Μαγκβ νογὰϑβ ἅγὸ ἐκεῖνοι δὲ ἐξελθόντες 
ἐκήρυξαν πανταχοῦ." 

[τ ἰ5 ποίϊενόυῦ παῖ, ΔΙ δου [υδιϊη 
Μαγῖγν [)2498 ΓΆΓΟΙΥ Οσολδίοη ἴο αυοῖε 86}Ρ8- 
ταῖεγ ἴτοτῃ [}18 Οὐοϑρεῖ, 6 εάν πὸ τοοπὶ 
ἴον ἀουδί 45 ἴο 85 ἔδπη ! γι  ψἢ ἴ : 966 
ποῖα οὐ Μαγκ ἰἢ. 17, δηά νί. 3; δηὰ Απρογβ 
(Δ0]ς οὗἁἉ τεΐεγεηςοβ, ϑγηορϑβίβ Ὁ. ΧΧΧΥ. 

Ὗνε ςοις ποχῖ ἴο ἴπεε ἰ6β. ΟΩΥ οὗἁ ἰγοηβει, 
ἃ ΟΏΣΟΥ ΟΟὨΓΕΠΙΡΟΓΑ οὗ [υδίη Μασίγτ. 
Οἡ οοπιρατίης πε τοίεγοησεβ ἴῃ ἰἢεβε ΝῸ 
ΓΙ ΟΞ, ΜῈ ΦΟΠΟΓΆΙΪΥ ἤπὰ πῶ τνμεγεὰς 
υϑῖϊη, ψῆο ἰῃ ἢ΄᾽Ὶ5 ἐχίδης ψοσκα δ άγεβϑες 
οδῃθῃ5, ΟΥὁ ὑποοηγοτγίοα [ενγ8, εἶνε5 ἴοσ (ἢς 

τηοϑδὶ ρατί (16 βυϊδϑίδπος οὗ ἴΒς Εδηζο  ςἴθ᾽ 
βιδίοσηδσηϊϑ, ΟΥ 4ιυοΐοβ (δεῖς νοτὰβ ΠῸΠι 
ΤΩΘΙΊΟΙΥ, ποῖ τηοηθοηϊης [πεῖ ΟΥ̓ ὨδπΊΟ, 
Ιγϑηξιιβ, οὐ ἴδ σΟΠΙΓΑΤΥ, γΠ0 ννγῖ65 ὀχοὶυ- 
ϑΙνοὶγ ἴογ Ο τ ϑείδηβ, χῖνοβ οἰϊδίοηϑ ἰπ (ΠΟΙΣ 
ἰηϊοντη , δηὰ 15 σλγο} ἴο πδπὶς (Π6 υντίζοτα, 
8ἃ8 ἴπο86 ῆοϑα δυϊδοῦ ῦ 'Μν2ᾶ8 ὈΠΙΎΟΓΒΔΙΪΥ 
γεσορηϊβοά ὈγΥ ἴἢε ΟΠυγοῖ, δηὰ ἰῃ ΤΩΔΗΥ ολ965 
νου] ὰ ποῖ θεὲ οοητοϑίεα ὈΥ ἴΠδ ΠΕΓΕΌς5 ψυΒοπὶ 
6 νγὰ8 σοῃδιῖην. Νονν ἴἴ 15 τειργκδὺϊς [μδὶ 
ἰτεπξυβ, ψῦῆο ᾿ἶκα [δ] 45 ὙΌΣ ΓΆΤΕΙΥ 
οςοεαϑίοη ἴο αυοΐε (8 ροβροὶ ϑορδγαῖοὶυ, 
εἴΐε8 ἴ6 θεχίπηίης δηὰ [ἢ 6 οηά ἴῃ ἃ ρᾶβεϑασε 
ΠΟΙ ᾿ἴ ΠΛΔΥ Ὀ6 ννῖὲ]} ἴο εἶνε δῖ ἰσηρίῃ, σοῦ" 
δἰἀογίηνς [15 Ὀδασ 55 Ὠοΐζ ΟΠΪΥ ὕΡοη ἴδε δυϊῃεῦ- 
ἘΚ οὗ [6 ἀϊδβρυϊεὰ ρόδο Ὀυϊ ὕροη [Π6 
β'σιοίυτο οὗ [86 ψῃοΐϊς Οὐοδροὶ. “νΒεγο- 
ἴοτε Μαῦκ ἴδε ἱπίεγργεῖεν δηὰ ἴοϊϊοννογ οἵ 
Ρεῖοσ, »παάς ἐδε δερίππίηρ οὗ ἴ8:6 ουδηρεὶ!οδὶ 
ττὶην 7 τἢυ5, “ (ἂς Ὀερίπηίηρ οὗ ἴδς Οὐοϑρεὶ 
οὗ ]6δὺ5 ΟΠ γδὲ ἴῃς ϑοη οὗ Οοά, 25 ἴ }ἰ5 
τυττίδη ἴῃ (ἢ6 ῥσχορμοῖβ: δοποϊὰ 1 ϑεπὰ ΜῪ 
ΤῊ ΘΘΟΏΡΟΥ Ὀοΐογο [ΠΥ ἴδοθ, υνῆο 582}} ργερᾶγε 
ἊὯΥ ΜΑΥ. Α τοῖςε οὖ οπα οὐγΐηρ ἰῇ 186 
ἀἰεϑετῖ, ριορασγο (πὸ ψΑΥ οὗ ἴδ6 1 ογά, πιᾶκο 
{πὸ ραϊῇ σἰγαῖρῃς δείογε οὔγ Οοά, πιδη!- 
ἔἘ5 1} βαγίηρ {πᾶΐ ἴδ6 νος οὗ ἴδε ΠΟΙΥ ὕτο- 
Ῥπεῖβ ψΈσὰ ἴπ6 Ὀερίπηΐηρ οὗ ἴπ6 Οοβροὶ :Σ δηὰ 
ϑιενίης (δαὶ Ης, νγδοπι ΠΟῪ ςοηΐεβϑοαὰ 89 
Οοἀὰ «ηά ],οτά, 5 ἴ. Βαΐδογ οὗ οὐὖγ ἰοτὰ 
]εθ8 Οἢ τίσι ; ὟΝΒΟ αἰβο ὑτοπιϊϑοὰ Η τὰ (παῖ 
Ἧς μουϊὰ Ξοεπὰ Ηἰ5 τρθϑδοηρος Ὀεΐοσγο Ηἰς 
ἴσο; ψγ0 ννᾶ5 [οη, “ ἴη [Π6 5ρί τὶ: αηὰ βουνοῦ 
οἵ ΕἸ αι ̓  οτγίης ἴῃ ἴδε ν] άογῆθ 855. ὁ ρΓῸ 
{86 ΨΑΥ οὗπο 1,ογά, πιᾶκο (μὲ ρϑῖη5 σιγαιρδὶ 
Ὀεΐίοτε οὖγ Οοά᾽"---Βυῖ ἐπ δὲ ἐπά ὁ. δὲς 
Οουρεὶ Μαγκ τι, "Απὰ (ἃς Τογὰ |65ὺ5 

εἀ, 2), ἀῃὰ ΗἸΙροη(ο]4. 
ἵ ““(οπβοσίριϊοπῖς," 1.6. ο3, 

ὙΟΓά τπ5εαἀ Ὀγ (εἰξυ8 δηὰ Ὁγ [5 Μαγῖγι. 
ᾧ ὅ6ς οΥἱσλ] ποῖς οἱ οἷ. 1. 2. 

τῆς 



5.1. ΜΑΚΚ. ΧΥΙ!.. 

ἴον Ης διὰ βροΐεῃ ἴο ἴπθτὶ νγ͵ὲ5 τεςεϊνεὰ 
Ἰηῖο Ηεδνεη, δηὰ 56} δ ἴΠ6 σίξ πδηά οὗ 
Οὐδά, ςοπῆττηίην ναὶ ννᾶ8 βαὰ ὈΥ ἴπ6 Ργο- 
μμεῖ, ΔὝὍΕε Τογὰ βαϊὰ υπίο ΠΥ Τογά 51 
ποὺ οὐ ΜῪΥ σὶρ δηά ὑπῈ}} 1 τηᾶκο ΤὨΐης 

ἐῃοπΐεβ ΤῊΥ ἑοοίβίοοὶ.᾽" (Αἀν. Η τ. 1. το, 
Ρ. 461, οὐ, διἰογθη.) 

[1 5 δάἀπικε(εἀ ὉΥ 411 οὐ ς5 [Πδὲ 1.18 [6511- 
ἸΏΟΩΥ οὗ ᾿γεπξυβ 15 δὺϑοϊυΐεῖγ Τσοης]υδῖνο Δ5 
ἴο [86 ξόπογαδὶ γσεςερύοη οὗ ἰῃς ραββεᾶρὸ ἤθη 
ες νψτοίε ; δυῖϊ νυο πὰ δ8 (παὶ ἕδςὶ ἰ5, 1ἴ ξῖνεβ 
δυΐϊ δὴ ἱποοηηρίείε νἱενν οὗ [πε δυχζυτηρηῖ, 

ἴτοπδιιδ νγὰβ ἰγαϊπρὰ ἔτοτη Ὀουμβοοα 88 ἃ 
ΟἸγιϑιίδη ; ἴῃ ΑΚ γουῖδ Π6 νγ88 ἃ βϑᾶσοσ οὗ 
ῬΟΪΥΓΑΣΡ, νβοϑα ἰοδοδίηρ τδάς ἃ “ΕΕΡ πὰ 
Ῥεπδηρηζὶ οη ὩΡΟΠ ἢ περί σι; υγἢ- 
ουϊ [ἴο ἢς ποϊὰ ἰγὰ Δ ἡσποαταμίς οἶος ἴῃ 
[86 ΟΒυΣΟΣ ; Βα υνᾶβ8 δαυ δι] ςοηνεγβδηῖ ΜΗ 
115 ἀος(τη68 δηὰ ουδίοτηβ ἰὴ ἴῃς Εδδὶ δηὰ ἴῃς 
ἡνεδῖ; δὰ ἣς ψτοῖθ ἰῇ ςΠΟΠΓΓΟ νι 
τῆρη, ψῆῸ τοῦτες ψῈ}} δοαιυδιηεὰ ψ [Πα 
τγδαϊξίοης οὗ (6 Οδυγοῖ, οβρεςοδι νυ ἢ (ἢς 
ἨΙΒΙΟΥΥ δηὰ υὑξᾶρε οὗ ἴδε Νεὸνν Τοβίδεηεηϊ. 
[{ ἰ5 οετίδίῃ (παΐ ἢ6 ψουϊὰ ποῖ ᾶνε αιοϊεά 
ἃ ρᾶδβδᾶρε ορϑεῆ ἴο Ἵδδιίθηγο, ψἱτπουϊ ΔΩ͂ 
Ἰηθηδίοη (πδὲ ὁ πἠροάοὰ ἀείεηςε; [ἰδὲ ἴ( 
δὰ δνογ Ὀδεη αυσδίίοηεὰ τἱτΐη οὐ ψίπουΐϊ 
ἴδε Οδυγοδ, Νείμοῦ ἰῃ Αϑίδ ΜΙπΟΥ, ΠΟΥ ἴῃ 
Οαυ], ποῦ ἴῃ [{ἰγ, οουϊὰ {πἰ5 ρογίίοη οὗἁ [Πς 
Οὐοβρεὶ βανε βϑεη Ἵδι θά ἴῃ αυεβίίομ ἴῃ μἷ5 
Εἰπιδ : ΠΟΥ 5 ἴβεγε Δῃγ ἱπάϊοδήοη οὗ ἃ ἀϊβρυξῖςε 
ΑΓδίῃρ δδϑουΐ ἰἰ αἴ Δὴγ ρεγὶοά οὗ ἴῃς Αηΐε- 
ηΐοθπο ΟΒυτοῆ. 

ΙΝΤΕΚΒΝΑΙ, ΕΝΙΡΕΝΟΕΒ. 

ΤὮ656 δᾶνα Ὠδοη ηοίοα ἴῃ ἴΠ6 ΘΟΠΙΠΊΘΠΙΔΙΥ, 
Ὀυῖ 4 Ὀτίεῖ τοοδρίτι]δί ἢ ΤΏΔΥ δεῖνα ἴο δῃενν 
{δεῖσ ἔοσος δηά τηυζι] Ὀεασίη 8. 

1. Εἰγβὲ ἴῃ ογάοσ δηὰ ἱπιροσίδηςρ 15 ἴἢ6 
εὐἱάθηος βυρῃ] δά ἴῃς 5βἰγυςίυγε οὗ {δὲ 
Οοδρεὶ. 8:1, Μαγκ οὔϑεγσνεβ [Π6 μγεςῖβο [1πλ15, 
ἙΒΙΟΝ ἀγα αἰ! ΠΟ ΕΥ τηλγκοὰ ὉΥ δῖ. Ρεΐεσ δηά 
δῖ. Ῥαὺ]: 866 ποῖ οὐ οἷ. ἴ. 1, Ης δερίη8 
νὴ [πὸ Ὀαρείδαι οὗ [οὁμη, ἀπά εηᾶβ 1} δη 
δοςουηῖΐ οὗ ἴδ Αϑοοηβίοη. ΤῈ 3ρθοῖδὶ οὐϊοςῖ 
οὗ 18 Οοβρεὶ ἰ5 ἴο διεν [δῖ [6508,. [6 80 
οὗ Οοά, ἰ5 [ες Ῥοβδβοβϑοὸσ δῃηά Μαδηϊξςίοσ οὗ 
αἰνίπε ροοσ. ὙΠῚ8 15 ΠΟΥ σγεςορηϊϑοα ΕΥ̓ 
ογἰς8 οὗ 41} ϑοβοο β; 566 [6 βϑοοηάὰ ῃοῖο οἡ 
ςἢ, 1 1. ΤΒΟ ου]ηγίπαῖίπρς πλαηϊοβίδοῃ οὗ 
μα ροτγεῦ ννᾶβ υῃμσουδίθαϊΥ [ῃ6 Αδοεπδίοη. 
ΤΒεη 8.. Μασκ, ἴον ἴπ6 ἤγϑί πὸ ἴῃ ἢ15 ὨΔΓ- 
Ταῦνο, 0568 ἰἢς ἐχργοβϑδίοη ὁ Κύριος, {86 1ογὰ 
δῃηὰ ἀρρ]}ε5 ϑῖ. Ῥρίοσ5 οσῃ ψογὰβ “ οἀ 
αἱ τῆς τίρϊ δῃὰ οἵ σοὰ ;" 5ε6 ποῖος οἡ οἷ. 
χΥυΐ, 19. ΤῊ δρϑοΐδὶ βίρῃβ οὗ [ἢδλῖ βοῦγεσ ἅγε 
4ἶ50 ἀοϑοτί δοά ἴῃ ἴοστηβ ρθουν το 81. Μασγκ, 
Νο οἴδες ονδηρο δὶ ἴΔγ78 80 τηιοδ 5[ΓῈ88 οὐ 
τῆς ουϊιναγὰ πηδηϊβεσίδιϊοηβ οὗ αἰνίῃα Ῥονγεσ, 
ὀϑρδοΐδ!Υ οὐ 16 δχριι βίο οὗὨ δαΐδῃ δηὰ ἢΐ5 
οῃηϑδασίοϑ. ΤῊ δ 15 ἴ[ῃ6 ἤγϑεϊ βίρῃ σις ἴῃ 
(δα ἤπδ] οἤδγρε ἰ5 ῥγοιηϊβοὰ ἴο ἴῃς ἀϊβο! 68 ; 
8εὲ ῃοῖο ΟἹ ΧΥ͂Ϊ. 17. 

δίν 7εεί.---- οι, 1. 

1. Ενϊάθηςο βΌΡΡΙ Θ ὉΥ τδς δἰτυςσίυτε οὗ 
(πε ἰαϑσὶ Ἑομαρίεσ.---ϑῖ. Μασκ᾿β οδήεςϊ 15 οὐἱ- 
ΣΕΡΗΥ ἴο βιενν ἴδε ργορτγεβδβῖνε οδδοῖϊβ ὕσοὸ- 
ἀιυορα ὈΥ 186 νασίουβϑ ἀρρεάγδῃοθβ δῇϊοσγ [ἢς 
Ἀεδβυστοοοη. 

(α.) Τῆς ἔγϑβὲ νγὰ8 8ὴ δρροᾶγδηςθ οὗ Αη"- 
θεἰς, δῃὰ 88 ϑυςβ ργερδγαίοσγ ΟἹΪΥ : 118 εἴεοῖ 
0725 δἰτηρὶε δεν] ἀοττηθηῖ ; ἴῃς ρου νος ἢ 
ἴο ψΒοηὶ ἰΐ νγὰ8 πιδθ ὑογρ ὈΠΔΌΪα ἔογ ἴπς 
{πὸ ουθῃ ἴο ΟΌΘΥ ἴπ6 οἶον οοτητηδηὰ ἴο ἰε}} 
[6 εἰβοὶρ᾽65 νδὲ {ΠΕΥ δὰ 6δοὴ δηὰ μβιοασγὰ, 

(ὁό.) Ἴδε βεςοῃά νγᾶ8 ἃ ῬΡΟΥΒΟΏΔΙ Δρροδγδῆοθ 
οὔ ουν 1 ,οτὰ Η πλ56Ἰ: δὺς ᾿ἴ νσᾶ8 τοιοδαίοα 
ἴο 4 ἱπάϊν!ἀυδὶ ΟἿΪΥ ; διις τεροσίοα τυβδῖ 56 
ϑᾶνν, Ὀὰϊ ΠΟΙ δοοουηΐῖ ννᾶβ οΐῖ δεϊϊενδὰ : γυ, 

Ιο 9, 10. 
(ε.) ΤΠο τὐϊτὰ ἀρροάγαπος ννᾶβ 4130 Ῥεῖ- 

8οηδὶ . ἰξ ψγ8 πηδάθ ἴο {το οἵ 16 αἰϑεὶρίο8. 
ΤΟΥ δε ϊενεά, δηὰ {ἴκὸ Μᾶτγ Μαράλιθης οὯγ- 
τὶοά ἴπο ἰἀϊηρα ἴο ἴῃς Δροβίίεβ ; δυῖ, ᾿κο μὲσ 
[ποΥ Ἰουηά πο ογοάδηςθ. 

(4.) ΤῈ ἔουσῖΒ ἂρ (6 γγᾶ8, 80 ἴο 
δροᾶκ, ἔοσπιαὶ δηὰ οῆοϊαϊ!, τηδάς ἴο ἴῃς εἰενθῃ 
ἘΠοπηβοῖνοβ.; 866 Ὠοῖδ ΟἹ Υ,, 14. 

ΤῊΐδ φομηδἰηδίίοη βῆεννδ ΠΟΥ͂ δίΓΟΉΡΙ [86 
ὀυδηρο ἰϑὲ [εἰς [μδὲ ποιηίηρ βῃογί οὗ ἃ ρεσβοῃδὶ 
πιδηϊοξίδυύοη οὗ [ὰρ τίβεη ϑανίουγ ργοδυοεὰ 
ἔ}} ςοην!οίοη. 

Αῇοσς {πὸ τοοοσὰ οὗ ἴεϑὲ ἀρρεδγδῆοαβ δῖ, 
Ματκ ὑγοοθθάβ, ψἱ ἃ ἠὰ τὸς δηὰ δῦσγυρί ἰγδῃ- 
βίου ἴΏ δοεςοσγάδπος τὶ τ ἢὲ5 πδυλὶ δίγὶο, ἴο (Πς 
Βηδ] οβαγρο εἴνθη ἴο ἴῃς Αροβίϊεβ ἱπητιθα δῖε] Υ 
Ὀεῖοτε ἴπ6 Αϑορηβίοη. Τ 5 σθαγρα 8 οογίδ ἢ}Ὺ 
ἀϊδείηςς ἔγοπι (μαὲ τεοοσγάςεα ἱπ δῖ. Ιο μη 8 
Οὐοεροεϊ, ψΗΙΟΒ νὰ5 χίνεη οὐ ἴῃς ονεηιηρ οὗ 
Εϑῖοῦ ϑυηάδυ ; δηὰ, 85 νγὲ 0], ἔτοτῃ ἐμδῖ ἴῃ 
8ι. Μαιπενβ Οοβροϊ, νος ἢ γγ25 ἀοἰνετοὰ ἰῃ 
ΟΔ11|66. [Ιἡ τι18 σμάσρα ἴῃς ςἰδγδοίοσι βίο, 
ΨΥ ὨΙ ἢ ἅΓὰ 50 του Πἶγ ποίοά ἴῃ δῖ, Μαγκβ 
Οαβρεὶ, ἃγε δίῃ ξυ δυεῖν ῥγοπιίηεηϊ (5366 ῃοΐεβ 
Οὔ νύ. 1ς--18); δηὰ ἴὴ ἴῃς αϑὶ σεγβα οὐ με 
οδαρίοσ ἴδε δοςοιρ ἰβῃτηθηΐ οὗ οὐγ [οτα δ 
ΟΣ δηὰ ῥχγοχηΐϑεβ 5 ὑγίεῆγ, Ὀυξ ἐΟγΟΙΙΥ 
τεοοσγάρά, 

1:1. ΕῪῸΓγ τς ἐνϊάθπος ἔσγοιὴ 5ίγ]6, 866 ἴῃς ποῖ β 
ΟὨ ΘΔΟΝ σνοῦβ ἰῇ 186 ἰδϑὲ βδοοίίοῃ, δηὰ [ἢ 
ἰτοαῖίβα οὗ ἤθδη Βυτζοη οὐ ἴδε Δδῖ ἔνγεῖνο 
γοῦ968 οὗ 581. Μαγκβ Οοβρεῖ, Ὀρ. 116--190. 

3995 

[π δάϊοη ἴο (6 ἀγρυμπιοηί ἴδεῦὸ δά-- 
ἀυςοά πε Φ0]οννίηρ ρρθᾶσβ νυ οσ ΕῪ οὔ βρεςὶδὶ 
οοπείδογαοπ, [1 88 ποῖ δδεη ποιϊοοὰ ὉῪ ΔΏΥ 
ΤΟΥ οὐ ἴδ ς ϑυδ]οεςῖ. 

8:1. Μαγκ 845 ἃ οργϊδίῃ Ὡυσηθεν οὗ μέρα Ὡς 
ἴῃ τ ίοι ἰἴ ἰδ ἐνϊάδης (Βαῖ πο ττῖϊοβ 1π ἴῃ, 
Ρεπάεηςε οὗ {πε οἴδεν Οοβρεΐβ, εἰ μοῦ - 
15 πονν ἔδαϊδ, ΟΓΥ πὔηρ ἴῃ ἃ ἀἰδογοηϊ 
ἔοστα δεῖς ἀεβοσί δε ὈΥ 1πΠ6 οἴδεῦ ευὐδηρο 58. 

Νον, διηοης ἰῃς οδ᾽]εςἄὥομϑ υτρεὰ ὉΥ 
τηοάογῃ οτος, βρεοὶδὶ δίτοδθ ἰ5 ἰδία οὔ ἴδ6 
ὨυΏθεῦ οὗ ψνογὰβ ρου ϊαγ ἰο ἴδ 1258 ἰνγεῖνε 
γοσβεβ οὗ [ῃ15 Οοδρεὶ. ὙΒῈ 4υεβιίοΏ Δγῖβο5 
ψΠΕΊΠΕΣ ἃ δἰπιϊαγ ρεου ΑΓ Ὑ 8 ποῖ ἑου μὰ ἴῃ 
ἴοβε οἴδεγ ρδββϑᾶζεβ. [{ τρῶς ᾿ς ἐχρεοίοά, 
ἰπασπιυςἢ 88 (6 υτί[ετ᾽ 8 ΟὙΤΏ 5δι}γ]. ψουϊὰ 

; Χχ 



οὔ 511. 

πιαυΓΑΙ δῈ πιλτκοα πιοδὶ ἀπ: ΠΟΕΥ ἰπ (Βεπι. 
Το 58εουγε πὶ ΠῪ ἴῃ ἀεδιηρ νυ (815 
αυσϑίίοῃ, 1ὸ ΤΑΥ͂ Ὀ6 τε] ἴἰο σοηῆηθ οὐγϑοῖνοβ 
ἴο ἴμοϑε ρβββαρεβ ΕΟ ἄγε ποῖξα 85 ρεσυ Σ᾽ 
ἴο 81, Μαγκ ἴῃ [πὲ ἴδηι βεςιίση οὗ ἴδε 
Εὐδοθίδῃ (δποῃβ. 

[ἡ (δῖ βεσίίοη πἰπεΐθθη ᾶγὲ ἴδυ8 
τορὶβϑίογοα ; 838εὲ6 Τιϑοβοηάοτί, ῬσοϊἊρε. ἴο (ῃς 
βουθηῖῃ δαϊθοη οἵ ἴῃς Ν. Τ᾿, Ρ. Ιχχχ γε νυ} 
τοηϑίἀογ [Π6 ἢγϑὶ εἰρξ οὗ [696 ἴῃ ἀοίδιὶ. 

1. Ἴδε ἤγβί ραβδβᾶρε, Ἂἢ. ἱ,. 45) μᾶ5 ἴδεβε 
ἘΧρυ 551 0ῃ8 (4) ἐξελθὼν ἤρξατο κηρύσσειν, (οΥ- 
Τοϑροηάϊηρ ΨΕΤΥ βΒί ΓΙ ΚΙ ἢ οἢ. χΥϊ. 20, 
ἐξελθόντες ἐκήρνξαν πανταχοῦ. (δ) διαφημίζειν:; 
'ἴπ 81. Μασκ βεγὲ ΟἹ]γ. ζ φανερῶς; ἴῃ 51. 
Μασκ Βεσγὸ ΟὨΪΥ, Ὀνίςος οἰβονγιογε, [οΒη ΥἹΊ. τὸ 
δηά Αςἰβ χ. 323. (4) πάντοθεν ΟΥ ἕρόμν ἐχ τος 
(πεῖῖδοῦ νογά 15 υϑοὰ οἰϑονῃογα Κανκὺ 
{δε Ἰδτεγ (ἔοσ ψ ὶς ἢ ἴπετε 15 ὀδνλρ δυξβοτιγ) 
5 ποῖ ἔουπὰ οἰβενβοσα ἴῃ ἴΠ6 Ν.Τ, (ε) ἐπ᾽ 
ἐρήμοις τόποις, ἴπε τεδαϊηρ οἵὗἨ ΤΙδοΒεπάοτε 
Ὑ} Ν Β Ὁ Γ,, κίαπάς δίοῃς ἱπ ἴδε Οοθβρείβ. 

1. ΟΚ. ΕΠ, 209-21. (4) οἱ παρ᾽ αὐτοῦ, ποῖ 
ἴουπά εἰβενμεγο, 15 4 ῬΘΟυΪΔΥ ρδγᾶθο, δηὰ 
εὐ θη ϑίταηξο ἴο [πε Ποργίδίβ; δὲς (δε 
νατίδηϊβ ἰη Τιβοπεηάοσε. (ὁ) ἐξέστη, (18 15 
πε ΟὨΪΥ ραϑβᾶγε βεγε ἴῃς πογὰ δίδηαβ δίοης 
ἴῃ (πε 5816 56 ῃ96. 

.. ΟἩ. ἱν. 26-2λς. Τἷβ ρδγδῦϊε 8 γτοσογάθα 
Ὀγ 8ῖ. Μαγκ οἠἱϊῃ : 1 15 0]} οὗ πενν ἐχργεβϑίουϑβ. 
(4) Τἰβοδβοηάοτγί, ξο] ον ὙΠΠΕ ἐξ Β φ 1, Δ, 
τεδὰβ ἡ αἰ ἄνθρωπος βάλῃ ; οοττεοῖ, οεγί αἰ ΠΥ 

(ὃ τὸν ἀοΡΆσε ὑσσῖοα ἴῃ (815 ρᾶγὰ- 
Ιε, τὸν Ἐἰϑεσῃοτα ἴῃ 8ῖ. Μαυκ. [1[ἰὐὑκὸ ἢ49 [ἴ 

ὑσῖοθ. (ὦ) βλαστᾷ, Τιξοδβεοηάοτέ, ἃ τεδάϊης 
ὙὮΙΟἢ 5ἰδηάβ δῖοῃθ; οἴπεογβ μᾶνε βλαστάνῃ, 
ὙΓΒΙΟΝ οσσυγβ οηςε ἰῃ 81. Μαῖϊβεν, ποῖ 656- 
ΠΕΣ ἰη τπ6 Οοϑροεΐδ. (3) μηκύνηξαι, ἁ. Δ. 
ἴῃ (6 Ν. ὙΤ΄. (ε) αὐτομάτη ἃ. Δ. ἴῃ Ν, Τ. 

ν δοῖ (.,2) καρποφορεῖ, ἔπῖσε πῃ (818 Ραββᾶξε 
οἰϑοννθογο 1ἢ τὰ ̓ Ἔ τϑ ἵνα. ΟΠΪΥ͂ ἴῃ [δε 
οἴδες Οοβρα παραδοῖ ἁ. Δ. ἴῃ ἕοττῃ 
δῃηὰ ἀρ ρη ὦ ἐξ πούτάλλες τὸ δρέπανον, 
ἃ ρεςυ δῦ ἐχργεβϑίοῃ ποῖ ψἱδουῖ ἀϊ συ} : 
εἴ. εν. χῖν. 15, 18. (Ὁ) θερισμός, ἴῃ 51. Ματκ 
δογα ΟὨΪΥ. 

4. ΟΝ. ἷν. 34. (6) κατ᾽ ἰδίαν τοῖς ἰδίοις, 
Ῥεου αν ἴο 1818 ραϑβδᾶρε. (ὁ) ὡῤ με ἀοες 
ποῖ οὐ εἰϑενγβεγε ἴῃ [Πε Ν, Τὶ, Ὀυῖ, 88 15 
ςοϊηηοη ἰῃ ἴΠ6 ς496 οὗ ψοσγαβ ρῬδοῦ τ ἴο 
δῖ, Μασκ, ἴξ ἀρτεὰὲβ ψ] ἢ} ἃ ἀετίναϊίνε ἔοστῃ 
πῃ 18ε βεοοηά Ρείϊγίηε ερίϑι]ς. Ηεγτμδβ, 0 
᾿ς ΤΩΔΗΥ͂ ΓΤΕΟΠΊηἰβοθποό5 οὗ 8. Μαῖκ, 865 
118 νετὸ ἔγεαυ θη} Υ 

5. (Β. τῇ. τό. ῳ ἀπεκεφάλισα, δετε ἀπὰ 
δϑϑίη ἰὴ {Π15 8λπὴ)ς Ὡδγσδῖίνο, νυ. 8, (ὁ) ΤΒε 
οοηβίσιις[οη --- ἃ ΨΕΙΤΥ ἕογοϊδίε ομε --- ὃν--- 
οὗτος ΟὐσςὺΓ8 οἷ. χῖν. 44, Ὀυῖ ποῖ οἰβενγδοσε ἰη 
1815 Οοβρεὶ. 

6. (Β, Υἱ, 11. (4) ΤῊς οχρτγοββίοῃ, δεῦτε 
ὑμεῖς αὐτοὶ κατ᾽ ἰδίαν, τοῖὶσξ Ὀς6 υτροὰ 458 
Ῥεου] αγ. (ὁ) ἀναπαύσασθε οςουϊβ οπος ΟΠ]Υ͂ 

ΜΑΚΚ. ΧΥῚ. 

εἰϑεύνβεγε ἴῃ 118 Οοβρεῖ. (2) εὐκαίρουν, ποῖ 
τ ΕΙΣ ἰῃ 8ῖι. Μαγκ, ἵπνίος ΟἿΪΥ ἰπ {πε 

7. ΓΒ. υἱῖ. τ-4. (4) ἀνίπτοις, ἰη Ματκ 
ΠΟΤ ὡς ΝΟΤΤ Ὀνίος ἰῃ Μαῖί, (δ) πυγμῇ ἁ. λ. ἴῃ 

ΤῊ 5 ἰ5 ργοῦδοὶγ (δε ἴσιο χεδάϊην, 
δι πυκνά, ΜὨϊοὰ Τἰϑοδβοηάοτί, εὐ, 3, δάορίδ, 
58. ΘαΌΔΠ}7 αοϑοηΐ ἴτομι 8. Ματκ, 4ηἀ ΟσευΓβ 
οὔσας ΟὨΪΥ ἐπ 4 ἀουδίδι] οἔ 81. Γκο, 
γεῖβε 33. (2) βαπτίζονται ταῖρξ Ὀε 4υ65- 
Ὀοηρά, 45 ποῖ οσουγτίην ἰῃ τῆς δλπιὸ 56η36 
εἰϑευγῆετε. ()ὴ παρέλαβον, ἴῃ ἴπε 56π5ε οὗ 
τερεϊνίηρ ἃ ἰγδαϊίοη, ἀθε8 ποῖ οσσὺγ εἶβε- 
ΏΟΤΟ ἰηῃ (86 ΟοΒβρεῖΐβ, τβουρῃ Τοομηοη ἴῃ 
81. Ρδυ]. (6) βαπτισμούς---ἰ!οε σψοτὰ 158 ηοΐῖ 
πο ΞΕ 5 ὉΠ Σ ΘΟΕ ΕΝ ΤΟΣ ΊΡΘΗΕτ, 
(υ) ξεστῶν ἁ. λ. ἰπῃ Ν. Τ'΄ αράδοσις 
ΤΑΔΥ͂ Ὀ6 δάἀάεά 45 οςουττίπρ ἰῃ 9.. ἽΜατκΒ 
Οὐοβρεὶ οὐἱ΄ ἰῃ ςοπηεοϊίοη νι [Π1|5 ραϑβᾶρε. 

8. (Ὦ. τἱῖ. 231-27. (4) ἦλθεν διὰ Σίδωνος, 
[δε τεδάϊπρς οἵ Τ᾽ βομβεηθοτί, ξο]ονήηρ κα Β Ὁ 
Ι, Δ, ργεβεηῖβ 4 ἀΠῆσυ Υ (δες ποῖα ἐπ ἀξ 
ΨΒΙΘΒ πουἹὰ ΟΕΣΊΔΙΏΪΥ μάνα θεεη ὑγρεά, Δ 
ἴϊ οσουττοά ἴῃ ἴπ6 ἀϊθρυϊεοά ράββδρο. ΩΣ 
μογιλάλον, ἃ. λ. (ὦὴ ἀπολαβόμενος ἀοε5 ποῖ 
ΟΟΟῸΓ δἵ 811} ἴῃ Μάαγκ, οὐ Μαίβεν,, δοσ εἶβε- 
γθετε ἴῃ ἴδε ϑᾶπ)Ὲ δεῆϑε. (4) ἐστέναξε, ἴμε 
νεγῦ ἰ5 ποῖ ἔουπά εἰϑενβεγε ἴῃ ἴδε 5. 
Ὁ ἐφφαθά, οὗ οσουγϑε, 158 ἁ. Δ. δια- 
νοίχθητι, ἴῃ 81. Ματκ μεῖς ΟΠΪΥ, ἴῃ 851. Μαϊζδενν 
ποῖ δἵ 11. (4) ἠνοίγησαν, 8ο ΤἰΞοβεπάογξ 
ΜῈ δὲ Β Ὁ Δ; ἴῃ 81. ἀώτῳ Βετε οὔἱγ. (ὁ) 
ἐλύθη ὁ δισμόξ, ΡΕΟΌ ΑΓ ἴο {Π]8 ραβθαᾶσθ. ϑί. 
Μαγκ μ88 ποῖ ἴῃε ψοσά δεσμός εἰϑενγβετε; (πε 
ΘΧργοβϑίοῃ ἰ5 ἢοῖ ἰουπὰ ἰη ἃς Ν. Τ'. (ἢ ὁ ὀρθῶς, 
ποῖ ἔουπὰ ἰῃ Μαίϊ., ὯΟΓ ἰη {16 Ν. Τ. 
ςερῖ ἴῃ 81. {υὺΚ6. (ἢ ὑπερεκπερισσῶς, ἅ. . 
(6) ἀλάλους, εἰβενγετε ΟΠΙΥ ἴῃ ςἢ. ἰχ. 

[1 15 Ὀπηξοεββαυῦ ἴο ξῖνε ΤΊΟΓΕ ἰηϑίδῃοεβ : 
δδοιΐ (δε βᾶηβ ῥγοροσίίοῃ οὗ τὰγε 'γογάβ 
δΔηὰ ΘΧργοϑϑίοῃβ Μν}}} δὲ ἔουπά 1η (Πς6 ΟἿΟΣ 
βεσοηβ οἵ ἴδε ἴεηῖμ ὕδποη. Αρρίγίῃς ἴδε 
τιεϊμοά δάἀορίεά ΟΥ̓ βοπης ογς5 ἴῃ [6 οὯ86 
οὗ {πὸ ἀϊδρυϊεά ραββασθ, ἴο οἵδοσ ἰμπαν ἀδε 
ΜΉΙΟΝ ἅγε ΡῬεουλγ ἴο δῖ. Μαγσκ, τὲ δηὰ 
(αὶ ἴῃ ΓΥΥΘΏΛΥ νοῦβοβ, ἰάκοη ἴῃ ἴδ6 οΥοσ 
Ργεβεηϊεὰ ὉΥ̓͂ ἴε Ευβεδίδη ὕδηοπ, ἴβετε γε 
ΠΟ [688 ἴβδη {Ἀἰγγ-ης ἐχργεββίοῃβ δὲ ἰεαλϑεῖ 
640 4 }}} ορεῦ ἴο οὐ͵]οςἤοη ἃ8 ἴποβε ὑπ] οἷ ἃγὰ 

Ὠϊεά ἴο ὃς δία] ἴο ἴμ6 δυῖεπς ΕΥ̓ 
οἵ ἴῃς Ἰμσὶ νεῖν γογβοϑ. 

Ὑεῖ ποῖ οὔὲ οὗ ἴδεβε βϑεσίίοηβ 8259 Ὀδοη 
τεὐεεϊεά, οΥ διίδοκθὰ οη {88 στουπά. Τμε 
ἀραιόν δὺ 80 ὩΣ 85 ἴΠΕΥ ὅᾶνε θεθη ποιὰ, 

να θόοη 051}}7 τορασγάθα 85 ομγδοΐοσϑες οὗ 
5(. Μαγκβ 817γ]5. [ἢ ρασὶ [ΠΕῪ ἃσγε, οὗ σοῦγθο, 
ἴο ὃὈ6 δοςουπίοα ἴον ΟΥ̓͂ (86 παΐυγε οὗ ιτ6 
8ι.0]εςῖ, πενν (που 8 ἀηὰ πεν ἔλοῖβ πδῖυγα!ῦ 
ΕἸ ἰοπρ πον ἐχργεββίοῃβ ; θυζ ὈοΙμ οὔϑεγυα- 
[ἰοη8. ΔΡΡΙΥ 1 ἐαυδὶ ἴογοα ἴο {86 ἀϊδρυϊεά 
ΡΑββϑαρθ, ΤΏΟΤΟ Θβρϑοα ΠΥ ἴο (086 νεγϑεβ Οὔ 
ΠΟ ἢ τὰς ἐτοδίοϑί βίγοϑϑ Β85 θθθη ἰδία, 



ΟΒῚΤ. ΜΑΒΚ. ΧΥΙ.. 

ΟΒΙΕΘΤΙΟΝΒ. 
Το 5ἰδϊοιηγοηΐβ οὗ Ευϑεδὶι5, δηὰ οὗἩ ἴοϑο 

ἘΔΙΠεῖβ 8οὸ δάορίοά ἐδοτι, τεταδίη ἴο ὃὲ 
οοηπίἀεγεοά. 

ΎΒετο ἰ8 {π||6 ἀουδῖ ἃ5 ἴο ἰδς ἴδεϊ [δα 
τῆς οδ]εςτίοηβ οτἱκἰπαῖεὰ τι Ευϑεδίυπ." [ἢ 
ἃ υεδῖβο δάἀἀγοβϑοὰ ἴο Μαγίηυ, σῆὸ ἃ 
ΡΙἰοὰ ἰο Πίπι ἴον ἃ βοϊυϊου οὗ οετγίδίη (181- 
οὐ 65 οοπηοοϊοα τυ [6 ἱπιεσρσγει!οη οὗ 
ΗΟΙΥ ϑεερίαγε, Ευδοῦῖυ5 45 ἴο τηθεῖ {Π6 
οδἠεοϊίοη (μαὲ (π6 βίδϊεπιθηῖβ ἱπ {πὸ ὨΪπΙΒ 
γοΙβ6 οὗ ἴπε τόϊἢ ΟὨδρίοσ Ἵδηποῖ γα Ὀδ 
τοοοηο δα ἢ [πς δοοουπὶ οὗ δῖ, Μαϊδπον,. 
Ηἰ8 οδ͵εςϊ, {βεγείοσο, 15 ΕΟΤΣΙΤ ἜρΟ θξεις: 
Ης 582γ5, “ὙἼΤνο δηβνυνειβ ΓΊΔΥ ὃς κείνῃ : ἴἢ 
ἴῃς Βτϑῖ ρἷδοθ, οὔα ττῖο ἀδηϊοά ἴπ6 δυϊπεη- 
Ἐς ΕΥ͂ οὗ (818 βοσϊοῃ τος 847 [παῖ 1ξ 15 ἢοΐ 
ἔουηὰ ἴῃ 411 [6 τηδηυδβοτρίβ οὗ 5. Μαγκ᾿ 8 
Οομρεὶ." Βεεϊΐην, Βονενεσ, [δὲ 118 5βίαϊςἪ- 
τησηΐ 5 ΒΟΆΓΟΕΙΥ βϑίσοηρ ΘΟ ἔργ Πἷ8 ρυγ- 
Ροβο, "6 δά ἀ5, " ἴοϑε πιδηιϑοσρίβ νυ ἢ ΔΓΕ 
τηοδῖ δοουγαῖο ἰοστηϊηδίο [ἢ 6 Ἰ νη τῆς 
πογάβ, “ῸΥ ΒΕ ψνέγε δἰταϊα :" δηὰ (ἤβῃ, 
{ῖςα ναυγίηρ ἴἢς ἴοσγῃι οὗ Ἐχργεβδίοῃ, μ6 54 γ8, 
“ἴῃ ὨΘΑΓΙΙΥ 41} {86 οορίε5 οὗ 81, Μασ 5 Οοβρεὶ, 
ἴδ. οηὰ οοτῃο8 νυν ἢ [656 νγογάϑ ; διι [(ἢς [0]- 
Ἰοννίηρ ννογά5, οχίδηϊ, ΓγάγοὶΥ ἴῃ ϑούῖςθ, δυζ ἢοΐ ἴῃ 
81}, τηᾶΥ δε τερδσγάθα 45 βυ ρεσἤιιουϑ, δη ἐβρε- 
αν 1 ΠΟΥ 5δοιϊὰ οοηϊδίη ἃ ςοη γδςοη 
ἴο [86 (εϑΌ ΠΟΥ οὗ ἴμ6 οἴποῦ Ευδηρο ἰβἴ8 : 
τι 15 ὁπ6 τηϊρ ἢ 880, ἀδοϊϊηἴηρ ΟΠ ΤΟΥΘΥ͂ΞΥ, ἀπά 
ΠΟΠΙρΡ]εἰΕἸΥ Ρυξα πε ἃ βίορ ἴο βυρεγῆυοιιδ (]5- 
ουβδιοη." ΑπΒἰδίοιηεπὶ 50 ταρὺς δηά ἱποοῦ- 
εἰϑίϊοηϊ ψου ὰ ΤΕΓΙΔΙΠΪΥ πάνθ Ὀδοθη Γεὶ 
μους Βεβιιδίοη μδὰ ἰὲ θεδεη δ]]ερεὰ ἴῃ σὲ" 
ἔοσοηςς ἴο ΔΥ οἴδεσ σοηϊεβιεά ροσίου οὗ ἴῃς 
Οοϑρεϊβ. 

ὙνΒαῖ νὰ πᾶνε ἃ τὶρῃμὲ ἴο ἰηΐεγ ἔσομι ἴΐ 
διηοιιηϑ 5 ΠΡΙΥ ἴο (18. [ἢ 8οπὴθ ζςΟρί68 οὗ 
(ἢς Οὐοβροὶ, ἴἰο σις Ευδεδίυβ, ἃ Ἰεαγηθά 
ετῦς, αἰἰαοποά στοαΐ ἱπηρογίδηςς, [818 ροΥ- 
ἰοη νγᾶ8 οποὰ : διιῖζ ἢ 8 βίδίθπηθης ἰἢδῖ 
ἰξ τγᾶβ τηββίηχ [ἢ ὩΘΑΥΪΥ 41} 18 ΒΟ ον ΓῸ- 
ςοηο ϑαῦϊο ἢ τὰς ἔδοῖβ ἴΠαὶ ᾿ξ 15 ὀχίδηϊ ἴῃ 
411 τηδηιβογρίβ δυϊ τῆτες, ἰη 41} δησίεηϊ ΝοΓ- 
δβἰοῃϑ, δηὰ (Πδὶ ἰξ ἰ8Β φυοῖοά ΟΥ̓ ΕΔΙΠοΓ5 οὗ [π6 
μὶχοϑὲ δυϊπ οΥ Υ ὨΘΑΙῪ ἴννο σεπίυγίε8 θεῖογα 
τῆς ὉΤΩ6 οὗ Ευδκεδίυ8. ΤΟ στουηάϑ ἴοσ βυς ἢ 
οχηϊϑϑίοη ἜΣ ΤΟΜΟΣ δᾶνο 18μοβε ψῃϊςἢ 
ΤῸ 5υρρεοίοδ ὈΥ Εὐδοῦϊβ ἰπιϑο!. ὙΤΒε 
ΥΟΙῪ ὑγίοεῦ δοοουπῖβ οὗ οὖγ 1 ογὰ 5 ἄρρθδ- 
ΔΏΓ68 Ιηἰρῆϊ Ὀ6 τορδαγάθαὰ 48 βιιρεγῆιϊοιβ 
(περιττὰ ἂν εἴη), ἴπε βυῤϊείδηος δες ΠΙΠῪ 
εἴνθη ἰὴ [}ς οἴδπεσ Ενδηρο 88 ; δηὰ βοπλδ ἀ1- 

Ὁ ΤΕ5 αβϑυπιεά [μαὶ ΕἘυπδοῦδὶυβ Ο]ονεὰ Οτίρϑῃ. 
1 ἢπά πο ονίάεπος ον (ἢἷβ; [ἴ 5εοῃβ ἴο Ὀ6 ἃ 
ςοῃ)δοΐιγε βυρροκίεα ὉΥ ἰῃς ἕδλοϊ ἰμαὶ Ἐπβεῦὶυς 
ΘΘΠΟΙΘΔΙΥ δἀορίοὰ Οτρεηβ νἱεν8 ἴῃ οὔτ οδὶ 
τηδιίετβ. Οὐ ἴδμς ἱπάϊςδίίοη βιρροβδθά ἴο 6 
ἰοππὰ ἰπ [86 δῆϑννεῦ ἴο (εϊςιιβ, 5ε6 ἢ. 303. 

Ἧ “Ουκείίζοημεβ δὰ Μαγίπυπι,᾽ ρα] δηθὰ ὮΥ 
Μαὶ ἴῃ τὰς “Νονὰ Ῥαίσιια Βι ] οί Ποοα,᾽ νοὶ]. ἰν. 

ΟὈΠῪ τηΐξϊ σεΓΙ ΔΙ ΠΥ Ὀ6 εἰς ἰῇ Γεσοποϊης 
ἀείαι]5.: ΟἿδοῦ στγοιπάβ ἢδλνς Ὀδοη βυρροϑίοά ; 
Ὀυΐῖ, τ βδίονοσ ννεϊσϊ ΤΏΔΥ ὃς αἰϊδοδοά ἴὸ 
{πόπ, ὨΟΏΘ 5ΟΓΟΌΒΙΥ δες τπ6 δυς θη ς  Υ 
οὗ ἴῃς δεστίου, [ἴ τσ ξ παΐυγα!ν ἤδνα Ὀδοη 
ἰπξειτοα {παὶ Επυπεδίυ5 ἀϊὰ ποῖ δηά ἴμ6 ἰδεῖ 
ΨΕΙΘΕΒ ἢ (6 τηδηυδβοσρί οἀ ἴῃ [6 
ΕὈΓΑΓΥ αἱ ξεβᾶγοα, ν]ςἢ δα Ὀδεη ἰπ [ἢ 6 
βεββίοῃ οἵ Ῥδιῃρῃῖ]υ5, Δηἀ ΔΡρΕᾶΓΒ ἴο μᾶνε ἐδ 
᾿Γενιϑοὰ ὮὉΥ Οτγίζξεη. [ἴ Ὠδρρεῆϑβ, βονψενοσῦ, (δῖ 
ΜῸ δᾶνθ, ὈΥ͂ ἃ ϑἰπῃρυ δῦ σἤδηςε, ἃ ἀϊδέίηςίς [65- 
ΓΠΛΟΩΥ ἴο ἴῃς ΠΟὨΙΓΑΤΥ. ]εῖοΣ οὗ Απείοςβ, 
(οὗ ψοβε (ομηπιδηασΥ οὐ 8.. Μασκ, ργπιοὰ 
ἰῃ Οτδιηοῦβ Οδίοηξ, ἴομῃ. ἱ., ἃ ἢ.}}} δοσουηΐ 15 
εἴνεη ὈΥ Πεδη Βυγροη), δῆτε βαγίης ἴπαῖ ἰῃ 
ΥΕΤΙΥῪ ΤΔΗΥ͂ ΓοΟρί65 οὗ [6 ῥγεϑεηῖ Οοϑρεὶ ἴδ 6 
Ῥαβδβᾶζε δεχιπηίΐης “Νονγ ψῃδη 6505," ὅζο. 
νγὰὦ5 ποῖ ἰουηά, οετγίδϊἢ δανίης δ0ρ- 
Ῥοϑεά ἴἰ ἴο δ6 βρυτίουδβ, δα ἀ8, ““γεῖ τε, δἱ 4]]} 
ονθηίβ, ἰηλβηη ἢ 85 ἴῃ ὙΘΙῪ ΠΊΔΗΥ ΜῸΟ Βᾶνα 
ἀἰβοονοσγεὰ ἴὰ ἴο οχίβῖ, βᾶνα δ )]οϊ πο 4150 
ουΐ οὗ δοουτγαίθ ΤςΟρί65 ἴῃς δοοουηΐῖ οἵ ουὐῦ 
Ιμοτὰ 8 Δϑοθηβίοῃ, ἕο ]ονίης ἴῃ6 νγογάβ “1ῸΓΣ 
ΠΟΥ ψετε αἴτγαϊ᾿ ἴῃ ΘΟΠΙΟΤΙΏΠΥ στ τῆς 
Ῥαϊεβειηΐαη οχειηρίαῦ οὗ Μαγκ, δῖος ὁχ- 
Β1017|5 [Ὡς Οὐοθρεὶ νουγ." ὙὍῇε πἰαϊειηοπὶ 18 
[86 τοτὲ ἱτπηροτίδηϊ, 5ίποο Ίοΐοσ, Ὸ ᾿ντοῖθ 
ἰῃ τ86 ἰδίίοῦ δὲ οὗ [86 οἷ σδηςΣΥ, 5 ἃ 
ςοργίβὲ οὗ Ευδεῦϊυ85, ἴο τσοϑθς δυϊβογῦ ἢ6 
ἴον [6 τοδὶ ραγί ἱπιρὶ}ς Ὺ ἀεἴδτβ. 

1ἴ ΠΙΔῪ αἰϑο ὃς ΕΘ ΤΙΥ ἀγρυεὰ [μδῖ Ἐυ5Ο Ὁ 1:18 
᾿ἰγηϑο ἢ οοπδίἀετοα [Π6 5βἰδίεμηθηὶ ΥΟΥΥ 40.68- 
ΚἰοηδὉ]6, βίης δὲ επίουβ ροὴ δὴ εἰδδοσζαίς 
ἀσυμηδηῖ ἴο ῥγονε (ἢδί 81. Μαγκ᾿β δοοουηῖ, 
ΓΡΒΕΥ υπάεογβιοοά, 8 ποῖ δἱ ναγίδηςς στα 
(δὲ οὗ 58ὲ. Μεαίβον (ϑεε Βυγροῃ, Ρ. 5ο). [{ 18 
4150 οὗὐνίοιιδ ἔγοπι δἷβ αγρυπιοηΐ (μδὲ (ἢ6 
δοσορίδηςς οὗ (δὲ Ρογίοη νγᾶβ σεποῦαὶ, 186 
υεβιίοηοσ, Μασίπιιβ, δανίηρ οὐ θη] 7 Ὧο 
ποϊοη [δμδὲ βυςῖ 4 βοϊυϊίοη οὗ (86 αἰ Ό]ΕΥ͂ 
48 ψουὰ ὃς 5: ρρ] Θὰ ὉΥ 115 οπιϊϑϑίοῃ οου]ά 
Ὀ6 ῥγο 

Βαυῖ ἴὰ ἰ5 δισῖθοῦ δϑβοσίθα (μδῖ τΠ6 5[δῖθ- 
τηθηΐ οὗἩ Ευπευίυ8 νγᾶ5 γεοεϊνοα ὈῪ {86 δϑϊεϑῖ 
οὐ ἰςο5 οὗ [86 ζΟ]]ονίης σδηΓΙΓΥ, 5Ρ6 6012] 51 Γ6 58 
Ὀείην ἰαϊὰ οὐ τῆς τεβε ποῦ οὗ ᾿εγοσῖθ. [ἴ 
48, Βοννενοσ, δεθη γον ]ογοπὶθ 
ΒΙΤΊΡΙΥ τεργοάιϊιοοβ ἴμ6 σἰδϊειμεηΐ οὗ Ευϑεῦίυ5 
ἴῃ ἃ ψοσκ ΠΟ Ν ῥγοίδθϑϑοβ ἴο ὃὉς ᾿Ἰπάορεηάοηϊ, 
Ὀυϊ 15 {|||6 τῆογε [Πδπ ἃ ἰτδηβἰδίίοη οὗ [ἢ 
τοαδῖϊδα ἴῃ ποσίίοη. ΤὨῊΪ5 ουτίουβ ἴαςῖ, ἤχεϊ 
οὐϑοσυοά δηὰ ἀεπηοηβίγαϊεα ὉΥ Ποαη Βυγροη 
(ΡΡ. 51-56), ΘΠ ΓΕΙΥ ᾿ηνα! ἀαῖο8 ἴδ6 δύχυ- 
Τηδηΐ, 50 ὩΣ 45 ἴΐ γεϑῖβ Ὡροὴ [ετοῖηθ. [{ 15 
ἔυγίποῦ δον ἰμδὶ Ϊογοιῆς δοοερῖθά τῃς 

ῬΡ. 255-)ῦ. ΤῈΕ ψ016 ραββαρε τείεσγοά ἴο 15 
σίνεη ὈΥ ἤδβη Βυγροῃ, ]. ς. Ρ. 265. 
1 Ηἰρεοηίεϊά, ἱπ ἃ σοῦ ρυθ]ςῃςα 1875, 

μοϊάς τῃδιὶ [6 ΦΑΣΙ οτϊβϑίοη οὗ ἴῃς ῬΑΥΆΡΤΔΡΗ 
ἷ5ς ἐχρ αϊμεὰ ΟΥ̓ 115 Δρραγεηὶ ἀἰβογαρδῃοΥ ἴτοπὶ 
τῆς γγεοδάϊηρ ροσγίοῃ, δῃὰ ἣς 534γ8 (παὶ ἰΐ ἰ5 
ΟὮ ὯῸ δοοουπὶ ἴο Ὀ6 56ῖ δϑἰὰε ϑυσητηΑσΥ, 85 
βρυγίουβ, “ Εἰη]εϊϊπηρ,᾽ Ὁ. 513. 
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4ο8 5.1. ΜΑΆΚ. ΧΥΙ. 

Ῥδβδαρβο ἰῇ ᾿ἰ8 ηιοδὶ ἱπιροτίδης δηὰ διῖπο- 
τιϊλϊνς τοῦ 48 ἰγδηϑίδίου δηὰ σουΐϊϑοσ, [1 ἰ5 
ἔουπὰ, νυνϊδοιςξ ΔΩΥ νδγδἰίοη οἵ ἴδε ἰςαϑὶ ἱπὶ- 
Ροτγίδηος, ἰῃ 411 πιδηυβοτρία οὗ ἴῃς ψυχαῖς, 
δηὰ ἴῃ ἴδε οουγβθο οὗ δ15 Ὑτιηρα ἰογοπια 
αυοῖεβ ἴδε ηἰηϊῃ δηά [με ἑουτίεοοης νοσϑεβ." 

Οη ἴδε αϊεχεὰ διρροσζῖ οὗ οἴμοι Βδίδογβ, 
δῆσνγῃ ΕἰΠΟΣ ἴο Ὀ6 ΠΙΟΤῸ ΘΟΒΟ65 οὗ Επδβοδίυ, 
οΥΓ ἴο δᾶγε 6χ ὯΟ ΟΡ᾿πΙοη οὐ ἴδ 518- 
ἡοςῖ, 866 ἴ)6 ςἢ οἰπαρίεσ οὗ ἤθδη Βυγκοη 5 
ὍΓΌΓΚ, δηὰ [15 διυ ΠΊΠΊΔΤΥ, Ὁ. ός ἔξ 

ΤῊς ἀγχιπιοηὶ ἀσγαυγῃ ἤτοι [86 ἀϑδοηςς οὗ 
[ς ἡυπιογαὶς ἰηαἀϊοαης ἴῃς δεςοηβ οὗ δας 
Οοβρεὶῖ, ἀπά {πε ρίδοε οἵ ες ϑεςίοη ἴῃ ἴδε 
(δηουβ οὗ Ευπεῦ!ι5, Δηοῖ ποτε Ὀε 1 (15- 
ουδδεά ; δυῖ {15 ἱπηροτίαδί ἰ6 οὔϑεγνο [δὶ {Ππ6 
ΠυπΊογα ]5 ἜΕΤΗΡΕ ἴο ϑεςίοηβ ἀγὸ δἰίγ δυϊοὰ 
ἴο Απιπιοηΐϊυβ νιπουΐ Δι ΒοΥ Υ, δηὰ ἐμδὲ (ἢς 
οπἰϑδίοη οὗ 411] ἠοΐϊΐος οὗ [9 Ρογίίοη ἰῃ ἴῃς 
ΟΔΠΟΠΒ 8 ΠΟ ΠΊοΥῈ (πδὴ πιϊρς Ὀς ἐχρεοσίοά, 
ςοῃϑδίἀογηρς [δ6 ορἰπίοη οὗ Εὐυποῦιι5. ἢ 

ἃ σδσγείιϊ, δηα ἙΕΥΊΔΙΩΪΥ ἃ ἀἰςραββισηδῖς, 
ϑΌΓΣΥΟΥ οὔ [δα ννῇοἷε βυὺ͵οςῖ, ψτὲ ἔδοὶ θουηὰ ἴο 
ἜΧΡΓΟ85 ΟἿΥ ΘΠΓΓΟ σοΠοῦΓΤοΠοα ἴῃ ἴπ6 ορίπίο 
δὴ βλξσαο Ὀγ Ὧτ. ϑδεγίνομογ, ἰΒς ἤγσὶ [ἰνϊηρ 

οἷαΓ' ἴῃ 4υσϑίοηβ οὗ τεχίυδὶ οὐ  ἰςί5πι, τνῆο 
“ ἀοίεπάϑβ ἴῃς ἀυ Πα πΕς οὗ (Π15 Ιοηρ δηὰ 1π|-» 
Ῥογίδηϊ ρδϑβϑδρο, δηὰ [ῃδἵ πτυϊϊδουξ [Π6 5311.65. 
τηϊβρὶ νην" (“[πιτοά,᾽ Ρ. 507). ϑυςδ,ἴοο, ἰ5 ἴῃ 6 
ορίἰηίοη οὗ Βίβιορ ΝΥ ογάδυνοτί δηὰ Μοῦ(ὶεὶ- 
Ἰλη. ΒΙθοὶκ αἷϑοὸ πιαϊπίαϊῃβ 105 δυϊβοπΕς τ ; 
866 ΕΠΏΪ], Ρ. 292, δηὰ οσοραγε ἴδε σοηλγκο 
οἔ ΗΠ ρεπξά ἴῃ ποῖς ᾧἔ, Ρ. 3ο6. ΤῸ Πόλη 
Βυγχοῦ Ὀεϊοηρβ ἴῃς οτοαϊί οὗ ἃ Ἰδβοτουρὴ 6Χ- 
δηγίηδίίοη οὗὨ ΘΥΟΓΥ ἀγριπιοηΐ ποῖ δ48 Ὀδδη 
Ὀγουρῆςξ δραίπβὶ ἴἢς ρββᾶρς, ἴῃ ἴῃς σουγϑε οὗ 
ὙΠΙΟΝ ἘΧΔ Δ !ἿΟΠἢ 8 γναδὲ τ295 οὗ πον δηά 
Ὑδ 20 ]6 πιδίογίδῖβ μ25 Ὀθοη Ὀγουρῆξ ἴο ᾿ἰχδέ. 

5 Τεζοιὴς βίαϊος Ὄχργοδοὶγ ἱπ Ἠίξ ορίξι]ς ἰὸ 
5 (δὶ οὔς ῥσγίποῖραὶ οὐ͵εοϊ ψὩὶο ἢ ἢς 

Κερῖ ἴῃ νἱονν ννὰ5 ἃ ἰβοτουρσὴ τενϊδίου οὗ ἴῃς ἰαχί, 
ἴδει 18}}γ ν᾿ τεΐεγεμος ἴο (ἢ ίουγ 

σοερεὶβ ; “ως ρῥγβεξβοὴς ρῥγεείβδιππουΐα Ρ0]}}- 
φεῦ ααδίσοῦ δνδηρο  ϊ4---οοάδϊῆουτη ΟΥδοογυπι 
οἰποηἀαία οοπϊαϊίομς, 5εὦ οἵ νοεΐεσυ," ὅ8:ες 
Βυζγροπ, Ῥ. 28. 

Ἷ ον ἃ [0]] ἀϊξουΞείου οἵ [μἷ5 Ροίηϊ ξΖες Βυτ- 
δου, ΡΡ. 125 ἢ, δηὰ Αρρεπάϊχ 9, ὑ. 205 ἢ, 
ὝΠΟΓΕ 5ΙΣΟΩΡ Διρυσηδηΐβ ἅτὰ δἀἀυςεα ἰο 56 
[δῖ ἴδ Ὠυτηογαῖβ, ἢ ποὶ ἴῃς εοοϊίοῃς οομ- 
ΤΏΟΩΪΥ, Ὀπῖ ἱποογγθοῖγ, ς411εἀ Απητιοηΐδη, τουδὶ 

Βυϊῖ ἴῃ τεοογάϊηρ [8158 γεβϑυϊὶ οὗ ἱπη]ἶΥ, τψτὸ 
ἴδε] ΘαΌΔΙΥ Ὀουπά ἴο οΧργεβ8 ἄδθερ τοστεῖ 
[Δὲ οὐ εἰἴδον δἰς Δ οχργοβδίοϑ δῃου 
δαγε θοδη υϑοὰ ολδἹουϊλίεα ἴο οχοϊΐο οὐοξ 
οἵ δηϊδοηΐβα,. ΤῊΣ οτς5, νδο ἰη ἴπ6 ΘαΣΪγ 
Ομυγοὶ ταϊβοά οσ δοοορίοα ἴτε οὐδ᾽εςοηβ ἴο 
τῆς , Ἦγοῖε ΟΟΥΔΙΗΪΥ ποΐ δοϊυδιο ὉΥ͂ 
τηοῖνο85 ἴο Ἠ γ ἰδηϊγ, ποῦ ἀϊά 
{ΠΕΥ ξο δεγοηὰ (ὶν ἐἰτοϊῖ5 οἵ οτ Εςῖσπι 
ἴῃ ὀχδπηηϊης ἴδ οὐϊάθησο [ὉΓ οὐ αραϊησὶ (ὃς 
δυϊΒεπ οἱ οὗὨ δῺΥ ρογίίου οἵ ἴμε τγεοεϊνεά 
ἴοχὶ οὗ ϑοετιρίυγε. Ασλοῦς ἴδε τηοάογ5 ΨΠῸ 
σφοποὺγ ἰῃ τεὐεοῦης [815 Ρογίίοη ἃσε ἰουπὰ 
τη οὗ 186 Πίρῃόβὲ Ἑμαγαςίεσ, ποῖ ΟἿΪΥ [ὉΓ 
Ἰοαγηΐης δηὰ οὐ τοδὶ δουπιθη, Ὀυϊ ἔῸΣ ἄδορ, 
ΒΟΑΓΥ Τονογθησδ ἴοσ (ἢ νοτὰ οἵ Οοά; πογ 
νου ]ὰ {Π6 ργοβοηΐ εϊζεγιἤαγο τε] (ἢ οἰ ϊσπίοϑῖ 
ποδί Δὕοη ἰπ ΣΠΟΡΗΩΣ κοῖς οοποϊυδίοη, νιῃΐοῖ, 
ἂἱ ἴς ουΐδεῖ οἵ ἴδς ἱπαυΐγγ, Βοὸ δὰ ἱπηθοὶῖ 
τοχζαγἀθα 848 411] Ὀυΐϊ οογίδίη, δὰ ἢ6 ἢοΐ Ὀεοη 
ςοηνϊηοοά οὗ ἴῃς υπϑουπάηο25 οὗ [6 στουηάς 
οὐ ΜΏΟΝ ἰξ Τοσ. [{ 8 δ ΓΙΡΙΥ ἃ φυσδίοη οὗ 
ουἱάοηςε; 85 ἰξ Β6Ὲ188 ἴο ἴδ6 ττίζοσ, [Ὠ6 ον]- 
ἄξηςο οὗ {ΠππῸ ἱπηπηθηβο ΓΔ) ΟΣ Υ οὗ τηδηυδοτίρία, 
οὗ δηςϊοπὶ νογβίο"δ, οὗ φασὶν ἘΔ οτβ, ἀπά οὗ 

ἴῃς οδο εἰάς ; οὐ ἴδε 

δαγε Ὀδδη (δα ἰηνοηϊίοη οὗ Ευϑερὶυβ τα βο]ῖ, 
ὅ6ς αἷοο ϑοσίνεῃος, [πἰγοά, ἢ. 54 , σεγε 6 
τολοΣ Μ1}} πηὰ ἃ οἶδα διὰ ςυοςςίϊποῖ δοοουδῖ οὗ 
ἫΣ τιλδνον σε ἁιμὶ ἀπεεδι σεν ἘΡΕΕΥΝ 

Ὥς ἐωροτγίδποε οὗ ἴῃς ὙΠΟ. ῥᾶβεαρο ἰ5 
δθονῃ ὉΥ ἴα “εῖραϊ, ὙΒῖοῖ ἃ πιοδὲ δὲϊςἬς ἀϊς- 
πἰδηϊ, ἰῃ ἃ ἰδίς πυροῦ οὗ ἴα “ (ΟὨΙδΙΩΡΟΓΣΑΣΥ 
ξιηον: αἰίδοδοβ ἴο ἴδ οτηϊςδίου οὗ 411} ποῖϊοδ 
οὗ οὖΡν ;οτὰβ Ῥοσβοηδὶ δρρεδγδηοεβς δῇεσ ἴδ6 
Ἐσυττοςοι ἱπ (ἰὶς Θοιρεὶ, ἩΔοὮ ἰῃ οΟμθ ἢ 
ὙΠ ΤΌΔΩΥ οτος, δας Ὠο]ἀ5 ἴο Ὀ6 ἴδε οὐάεςὶ 
ἐσχίδῃηϊ, 



ΤῊΒΕ ΟΟΘΡΕῚ, ΑΟΘΟΟΒΚΡΌΙΝΟ ΤΟ 

5Τ, 

ΓΗΑΡΤΈΚ Ι. 

1 71: Ζωμδε ἐο δες τυλοῖξ ; 
Ζλε ̓ κηβοξ τῇ 9 λ» ἐξέ ΕΣ ὦ 

καλέυτν ἀνά οἰρομσεολεέονε 7 ρᾶρε. ὦ] 7ὰς 
ἐβοκμρψηα μὲ πεν; ων σανίσι, γ6 
απ ο7) άπ. 

ΌΚΕ. 

᾿Ξ νοῦ οὐ ου θύς 8 ΤΔΠΥ͂ Πᾶνα 
ταίζεη ἱπ ἢαπά ἴο. βεξ ἔογί ἴῃ 

ογάεσ 4 ἀεοϊλγαιίίοη οἵ ἔδοϑε τἢϊπρϑ 
νὨΪ ἢ ἄγε πιοϑὲ βιγοὶν δα] ενε ἀπο 

 Ἑνεῃ ὃ {ἢεγ ἀεϊνετεά τπεπὶ 
υπῖο 3, ΨΠΙΓἢ Ποπὶ (ἢς Ὀερ!πηΐϊης 

ΟΗΑΡ. ].---1-4.- ἸΝΤΒΟΡΌΟΤΙΟΝ. 

1. Σογανιμοῦ α..1 ὙὍὙἘΕῈ ἴδῃ οὗ τδς 
Ῥτείδος ἰ5 τιοσε ροϊιβῃοὰ δηὰ οἰδεϑίςδὶ ἰθδη 
(δι οὔ ποθ ρογθοῃβ οὗ ἴπε Οὐοβρεὶ, ἴῃ 
ψΠοΝ 81. ΓυΚα ἱποογροσαδῖαβ, Ὦγ νὰ 
δἰ ς τηοάϊδορίίζοπδ, δοοουηΐα ννηϊς ἢ πο ἀδ- 
εἶνε ἔτοπὶ Οἴβεσ ϑουγζοεβ ΓΘ ΟΥ ΟΥΔΙ. 
ΤῊ σοηζαϑῖ 15 Ἐβρθο Δ ΠΥ τηλυκοά δεϊνθοη 
δες Ῥχείβοε δηὰ [86 σοσῃηδιηάοσ οὗ (ἢς ἢγοϊ ἵνο 
οδδρίοσβ. Α δἰ δν ἀἰπεϊποϊίοη δεϊννεθη [ἢ 6 
δῖγ!6 οὗ ογίρι δ] δηὰ οὗ ἀοουτηθῃίδτΥ πιδῖζεγ 
8 οὐϑοσνδῦὶς ἴῃ ἴπε Αςῖβ οὗ [δε ΑΡοϑί]68. 
Το ρτάᾶςε, τη 6517, δὰ σοπιρ]εΐθηεβ8 οὗ [815 
ἰηϊγοάυςοη ἅτε τεοορηϊϑεὰ ΟΥ̓ ἴδε δϑ]οβὶ 
οτἰςΒ. Εννδ]ὰ τεραγάβ Ἐ 88 ἃ ρογίδοςϊ τῃοάϑεὶ. 
Τῆς υυτϊζογ ἄοεβ ηοΐ εἰδίπη ἴο δὲ ἃ ΡΥΠΊΔΙΎ 
δυῖδογΥ, θὰ 4 οαγοῆι ἱηαυγοῦ, χὰ} δὸ- 
αυδὶηϊοά νυ [86 σουγϑε οὗ ὀυθηΐβ. 

»α57.}1 [ἴ{ 5 ουϊάδηϊ [πδὲ [ἢ 6 »4η}7 Ὑντὶ  γ5 
δεῖ βροκθῆ οὗ οδηῃποῖ ὃὈὲ εοηληεά ἴο ἴῃς οΟἴδοΣ 
ΕδηρεὶσῖβΌ ΕΗ 15. αἷϑο ευάθηϊ ἔσγοπη ὑεῖβε 2 
[δὲ ΠΟΥ σλπηοῖ ἰηοϊυάς ἴτας Εδηρε σῖ5 αὐδο 
φύγε αἰο “ρος. 8ῖ, [ὐκο, ᾿πογείοσγο, ἀοε8 
ποῖ Πεῖα γσείοσ ἴο 8ϊ:. Μαίμοεν, του δα 
ΤΏΔΥ, 45 οὐτἰς5 (ΟΥ̓ εἰ558 δηὰ οἵμεγβ) μοὶ, ἴδνε 
υϑεὰ εἰἴδεν {πὲ Οοβροὶ οσ, τῆογα Ῥτ θ ΔΒ Ιγ, 
βοὴ οὗ ἴδε ἀοοσυμηεηῖϊβ οἡ ὙΠ οἢ [τ τγᾶβ 
Ὀαϑοὰ, [Ιἴ ἰ5 υεοσοηοα ψβεῖμοσ δα ἰῃ- 
οἰυάε5 δῖ. ΜεαῦκΞ δ μὰς ψΠΙΟΣ, δοοογάϊηρ ἴο 
8}} δηςϊεηῖ, δηὰ ὨΘΑΥΪΥ 4]}] τιοάεστι, δυΐπο- 
τι τ65, νγᾶς8 οἰἴδου ττιτοη ὑπάοῦ δῖ. Ῥοῖοσ᾽ 5 
ἰηβιυισῆςςο, ΟΥ οοηϊαίη8 ἴῃς Ενδηρο 155 τοςογὰ 
οὗ (αὶ ΑΡοϑβιϊς᾽ 5 ἰεδομβίηρ : δυϊ ποτα σὴ ὃ6 
[ππ||Ὲ ἀουδί ἰδῇ δ1.ὄ κε Κηεν ταὶ Οοθϑρεῖ, 
δηὰ υϑὲ8 1ἴ ἰΔΓΡΟΙΥ ἴῃ ἢ8 πδιταῖϊνσε. ὙΠΕΓΟ 
16 Ροϊηϊβ οὗ βἴγοην Γοβοιιθίδηοα ἴο (Πς 80» 
οδἹ]Ἱδὰ ΟΘοϑρεὶ οὗ ἰὸς Ηεῦτονβ, δυῖ ἔποσγο σδῃ 

Ὀ6 [0 τοίξγθηοε ἴο οἴβεῦ δροςσυρθδὶ νυ 
ΜΏΙΟΝ ὅτ οὗ ἔδγ ἰαΐεσ. ἀδίε, δῃὰ ἱ Ὧο ἂς 
ΔΏΒΟΥ (0 81. Γυκο ἀεδοτρῦοη. ὙΝΒαὶ Πα 
5568 15 [παῖ ΙΏΔΏΥ Ἡντ ΕἼ5 Ὠδλα τη ογίδκοη 
ἴο ςοηβίσυςξ δῇ ΟΥΟΟΥΪΥ͂ παστδῖίυς, ἕουπέεε οἡ 
τ} τοδοδίηρ οὗ ἴδε ἐγο- τ τη65565 οὗ [πε ὙΝ ογά. 
Τῆς οχργοβϑίοη, ῬΓΟΡΟΣΙΥ τεμάογο, ἐσζθ ἐπ 
δαπά, ἸτΑΡὶϊ65 ἰδὲ [ἢ}}5 τννᾶϑ ἃ στεαὶ δηὰ ἐ}ῆ- 
οὐ, ρογθαρθ Δῃ ὉηδυΠοτΖεα, δας, θυῖ ὈΥ 
ὯΟ πιοδη8 [δῖ [86 διϊοπιρίβ πα Ὀδθη ἔαδίϊυγοβ. 
Τμαῖ τμεὶγ δυσοαβϑβ ΡΘΏΘΓΔΙΥ νγὰ8 θυ ραγιϊδὶ 
18 ἃ ἔδιν ἱπέεσγσγεηςς ΠῸπι 81. ᾿υκο᾿β κἰδιοιησοηῖ, 
88 8130 [μὲ ἴπεγὸ ντᾶϑ οοοδδίοῃ δκὶ βοοὰ ἴῸ 
ἃ ΤΟΤΕ σοιηρ δῖα ΒΙβίοΥγ. 

ποῦ σωγεὶν δεϊευεά. 1.11. “ 1.1Δ]] ἃ, 1. 6. 
ΔΟςΟΙρ 5ῃΠος ἴν δοςογάδηος ΨΚ τς Ὠϊνῖπο 
Ψ11. δεὸ Νοῖς δἱ ἴδς εηὰ οὗ [5 (πδρίοτγ. 

ὦ. Ενεν α«..7] ὙΠ οἶδλυβϑε τεΐδσυβ ἴο ἴδ6 
δἰδίεπηθεης (Βαϊ ΤΊΏΔΩΥ Πδλὰ ἴἌκοη 'ῃ μαπὰ ἴο 
οοηδῖγιςξ Δἢ ΟΓΟΘΕΥ παγγαῖίνθ. ϑοηγα σοπῆθοῖ 
ἴ ἢ τ[ῃ)6 ννογεβ ἱπηηθάϊδίο υ Ῥγοοδάϊηρ; 
δυῖ, 25 οἴδετς (Μεγεν, Αὔδβροσ, ἄζο.) δᾶτὸ 
βίον, [ἢ 6 ΤΔ1Π ΡοΪπὲὶ νγᾶ8, [πδἴ 25 οἴδεσβ δὰ 
υετοη δυο ἃ δατταΐυθ, 580 8[. 0Κὸ μανίην 
ϑος688 ἴο [6 Β8106 8ΟΌΓΟΟΒ, δηὰ Ὀεὶπρ ἴῃ ἃ 
Ῥοϑβιτίοη ἴο ἰηαᾳυΐγο Ἰηἴο 411 φυεβΕοηϑβ οὗ ̓ τηρογ- 
ἴδῃςο, ταϊχϊ ῬΓΟΡΟΥΙΥ συρρ οπιθηξ 1ποὶγ τοῦ κ 
Ὑ}ΓΠ δρεςῖδὶ τείσγοηος ἴο ἴπ6 ἀοςσίγηδὶ ἰῃ- 
κἰγυςέοη γῆς ἢ μδά Ὀδοη αἰγεδαγ τεοεϊνθὰ ὃν 
ὙΒΘΟΡΒΙ 5 δηὰ οΟἴΕΣ σοηνεγίϑ. 

ἀεἰμυεγεά.) ὙΠ οί Δ] νοῦ, δηὰ 15 ἕο 
τοϊδνε “ σοοοίνοα ἢ (1 Οοσ. χὶ. 23; ΧΥ. 1) ἅγα 
οὗ σοῃίϊηυδὶ υ8ὸ ἴῃ ἴῇς Νοὸνν Ταβίδσησηϊ, ἴο 
Εχρτεβθβ ἴπ6 Ππαπάϊηρ οὐ οὗ ἴπ6 γτολῖ {τ} 5 οὗ 
(ς Ενδηροῖςοδὶ δὶ , ΜΏΙΘΙ ἅτ τοραγαθά ἃς 
ἃ βδογοὰ ἀδροκῖ (1 Τί, ἱ, 18 ; νἱ. 20 ; 2 Τίῃι. 
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γαῖα ογανν Π65568, Δηα πη ηἰδῖειβ οὗ 
τῆς ννοτά ; 

2 [τ βεεπηεά ροοά ἴο πε 4Ϊ5ο, ἢδν- 
ἱπρ Πδά ρεγέεσεξ υπάδγβιδηάϊηρ οὗ 8]] 
{ΠΙΠρ5 ἔτοπι ἴΠ6 νεσῪ ἢγβῖ, το ννγῖῖα 
υπΐο {Πεθ6 ἰπ ογάδσ, πιοϑῖ ὄχςεϊ]εηῖ 
ὙΠΕΟοΡΉἨΣ]υ9, 

ἷ. 11,14} ἴο Ὀ6 ἰγαῃδηγ θα ΠΤῸΠι ρεπεγδίίοῃ ἴο 
ΒΟΠΕΙΔΌΟΗ, 

ἐδε δερίππίασ. Ἐτοτὰ ἴπ6 Ὀεορίηηΐη 
οὗ Οὔγ δϑαυϊουσ᾿β σιϊηὶ (οτήραζο Αοῖϑ Ι. 
21, 221 δηά ηοΐε οἡ Ματσκ ὶ. τ. Ὑ 86 ΑΡροβίϊοβ 
δὰ Ῥόθη ογθονν ηε5565 οὗ ἴῃ ενεηῖ5 ψὩοἢ 
ΜΟΥ ἴῃς τηδίζεσ οὗ “1ὴ6 τννογὰ " ὑγθδοῃοά, 
δηά [πυ5 Ὀδολτηθ “ τηϊηϊξίοσβ οὗ ἴβε ποσὰ." 
“Το ψογὰ ᾿ 15. οί υϑεοὰ ἰη [86 Πίκχἢ εἰγπιῇ- 
σδύοη Ὡς ἢ (ἢ ἴοῖτῃ Ὀδᾶγβ ἴῃ ἴῆ6 τ ρ 5 
οὔ δῖ. Ϊ]οβῃ: ἰἴ βἰ ΠΡΙΥ τηθδῃ5 [6 Οοβρεὶ. 

ὀαυΐπρ δαδῥεγγελριάεγεανάϊηρ. “Ἐανὶπς 
ΟἹΟΒΟΙΥ 70011ογοὰ," οἵ “Βεαυΐϊπρ ἰσδοϑὰ 
οὔἵ," [86 ψΒΟΙΕ ΠΗ ΞἴΌΓΥ. 

ον δὲ ὡδῦῷῦὸ 3» ΤΪ5 Τοίεσβ ἴὸ δλη 
ΘΑΓ]ΟΥ βίδγ Ὡς -Ῥοὶπὶ ἴΔη (Πδί 8ρεςιβοάὰ ἴῃ 
ὙΟΙΞ6 2. ΤἼ6 “ ογθον Ώ65565 Δη4 ΓΤ] ηἰΞ(6 15 οὗ 
[Π6 ψογὰ " Ὀερδη [Ποῖ τοδοηίης ψἱἢ τὰς 
Βαρίίϑῃι οὗ [οη. Τῆς Οοθρεὶ οὗ 85{. Μδκ, 
δηᾶ [86 πηδίη ὈΟΩΥ͂ οὗ 126 παιτγαῖϊνοβ οὗ 81. 
Μαῖίβεν δὰ δῖ, [ὐκς, Ὀερίῃ δὲ (ἢ ΐ8 ροϊηϊ. 
Αηάὰ ᾿ξ νγὰϑ ἃ ὨδΟΘΒΒΔΙΎ 4υλ)|Βςοκςίίοη ἔοσ (ῃς 
ΑΡροβίθϑρ ([π δΙΠῺΣ υρ ἴδε ρΐδος οὗ [υἀ45) 
ἴο πᾶνε Ὀδεη οὗ ἴπ6 πυγῦδοσ οὗ ἴἤοθο τ ἢο 
Δϑϑοςίδίοα νυ ἴΠ6 θαυ ουῦ τόσ ἴῃς {ἰπ|6 οὗὮ 
(πε Βαρξπι οὗ [οδη (Αςῖβ 1. 21). 81, [κὐκο, 
Βοννουεσ, ᾽45 ἰγδοοὰ ὕδοῖκ [6 ΠΟΥ ἴο δῃ 
ΘΑΓΠ ΘΓ Ρεγὶοά, ἐνεη ἴο {86 ουδηῖβ τα πηθ ἰδίου 
Ρτεοράϊηρ (δ Βιγῃ οὗ (ἢ γιΞξ. 

ἐη ογάεγ.}] ἴῃ ἴῃς ογάογ ἴη τνδὶςβ ἴδο ονεηΐβ 
οὐοουχτεά, Τδεοτρίηδ] τγοσαὰ ἀοδβ ἢοῖ ἤδθοθο- 
ΒΑΓΙΪΥ ἱΠΊΡῚΥ σὨγοηοϊορίοδὶ ογάθσ. Βαυξ ἴῃ [ἢς 
Ρτγεϑοηΐ οοπίεχί, δηὰ ἴῃ νἱενν οὗ [Πε6 ἔγοιεηῖ 
1186 Ὁγ 81. [ὑὐκὲ οὗ ποῖεϑ οὗἩ πιο, ννὲ ᾶγὰ ῃσο- 
ὈΔΟΌΪ 80 ἴο υπάοτγϑίδηα ἴξ ἰπ [818 ρίαοβθ.0 Αϑ 
δῖ. Μαίδον στοὺρβ ἰορεῖδοσ Ἵνθηῖβ δηὰ 615- 
οουΣϑο8 οὐ ἴδα ῥχποῖρὶς οὗ πιυΐυδὶ ᾿Ικϑηθϑα, 
δῖ. [ὺκ6 σοηπεςί5. ἴΠ6πὶ τηδΙηΥ, (βου ποῖ 
ἰὨνΑΓΙΊΔΡΙΥ, δοςογάϊης ἴο {δΒεοὶγ Ὠἰδίοσί δὶ 96- 
αυεηςε. 

»ῃοσὲ ἐποείζοη! ΤΡεοῤῥίἑ. ΟΑοτηρατε Αςἰϑ 1. 
γΕΙ͂ΒΕ 1, ΤῊς {{Π|6 »ηοσ ἐχοοίϊομὶ (κράτιστο.) 
οοουζβ ἴηγίος ἰὴ ἴῃς Αςῖϑ οὗ ἴπ6 Αροϑίϊοϑβ 
ΧΧΙΙΙ, 26: Χχίγν. 1: χχνΐ. 25): ἰη δα ἄγοββεβ ἴο 
ΟἸΔη ΟΟΥΟΓΏΟΥ͂Β, ἀπὰ ἰπ [ηϑοσ ροηβ ἴὰ ἰ5 

ἴΟΓΓΆΔΙΪΥ ἀρρίϊεὰ ἴο οΠῆοΐ4195 οὗ σῇ σδηκ. 
“ΤΠΕΟΡΉΣυ8᾽ τηθδη8 “Ἰ]ονεὰ ὉγῪ Οοά;, δυΐϊ 
ἴ 6 δαἀπιῖεοα ὈΥ̓ ΠΟΑΙ͂Υ 411 οὐ ςβ ἴο ὃς 
ἃ ΓΓΟΡΟΙ πδη6, ποῖ ἃ πῆοῖα Δρρεο ΔΙΊ ΟΠ, 
ΜίςδΔ6]15 του] ἰΔΘΘΔΕΥ [88 ρούβοη ἢ ἃ 
Ἠἰρῃ-ογίεϑῖ, δοὴ οὗ Αῃδηΐϊδβ, γῆ. νυνᾶβ ἀΪϊ5- 

5Ι.ΓΌΚΒΕ, 1. ἰν. 3-.-5. 

4 Τῆδὲ που πιιρηϊεδ Κπονν (τς 
ΠοΓΔΙΠὝ οὐ (ποβὲ {Πίηρβ, Ὑνδεγείη 
ἴδου Πᾶβῖ Ὀδαη ἱπϑίγυςῖεά, 
ἀν: ννᾺ8 ἰῃ τῆς ἀδγ8 

οἵ Ηετοά, τπε Κίηρ οὗ 
70 ἀ258. ἃ ςεγίδίη ργεβὲ πδπιο Ζαςἢδ- 
ΓΙΆ8, οὗ τῆς. οουΐθε οὗ ΑδῖΔ: δηά ἢϊ8 

΄ 

ΌΥ Αρτὶ (1οὈβερῖ. Α. χυἱ!. ς, 3); 
υἱ πιοάστζῃ ΟΠ .8 σοηΓῸΓ ἴῃ δοϊ]άϊηρ {μ800 

κὸ δῖ. [κὸ ἰμηβεϊῦ, ΤΠΒΘορΒ]05 τγᾶὰ5 ἃ 
Θεοῖς ςσοηνοῖ. Ηδ ννᾶ8 Ὀγοῦδῦ δη 
[141]140, ρουῆδρβ 4 σαὶ ]εῦ 'π Ἀοπις, γοτο 81. 
[ϊκὸ 8 δα ρροβεά ἴο ἢανε ντεη [15 Οο5- 
ΡΕ]. [ἢ (δὲ ΟἸοπιοπίίης Ἀδοορη! Ποη5, ΒΟ ἢ 
γείοσ ἴο {8 ρετγίοά, ἃ ρεβοη οὗ ἀϊϑε!ηςοη 
Ὀφασίηρ 1815 πδῖηθ 189 βαἱϊὰ ἴο βανὸ θη Ἰνεὰ 
δ Απίοςδ: [8ὲ ψτοὺκ ἰ5 1] οὗ ᾿Ἰεροπάδυγ 
ποῖς65 δηὰ μ85 0 δυϊμοῦ Υ ; Ὀυϊ ΗΠ ρεπέε]ά 
(΄ ΕἸῺ].᾿ Ρ. 555) φοπηεδοῖβ [ἢ}}5 ϑἰδίεγμειξ τ 
106 φαγ]ν ἰγδαϊθοη [82ὲ ΑδΈοΟἢ νν48 (86 Ὀἰγ ἢ - 
ἶδοθ οἵ δῖ, ὐκὸ. ΤΒΕΓΟ 15 Δη οἱά δῃηὰ ρχγο- 

ξδαδις ττδάϊοη (δὶ ὙΤΒΘορἢ 08 Ὀεοδηλθ ἃ 
Ββἤορ, δοοοσάϊηρ ἴο [πε Αροβίοϊοδὶ (οηκίςυ- 
τἰοῦ5 οὗ Οξϑαγοα ΡὮΠΡΡΙ. ὙΠΟ Ροϊπηΐ οὗ ΓΕΔ] 
πηροτγίδηςθ 18 [Πδΐ ἃ τηδη οὗ πίκὴ οὔδοὶαὶ τδηῖκ 
ὙΔ8 ἃ ζοηνοσχί δ [18 ΘαΓῪ ρεγοά, σοίην 
(Βγουρ ἃ οουγϑα οὗ ΟΥΑΙ :ηδίγυςτοη, δηά 
ΓΟΠἸηυης οαγπθϑί ΓΟβθΆσοῦ ἰηΐο ἴΠ6 ἕδοϊβ ου 
ὙὩςἢ (δῖ ἰπηϑῖγυςΟη ννα8 δαϑοά. 

4. γιὲ δέεσ! ἐπκοτυ) Μιρθίεδὶ πο [δο0-» 
ΤΟΌΖΕΪΝΥ, οὗ 6194 71. 

δα“ δέεεν ἱμπεϊγμείοά. “Ποτι ἱπειτπυοῖοὰ." 
Τα ΟΣ ΙΏΔ] ἴοστ 15 ὈΓΟΡΟΣΙΥ υδεὰ οὗ ογαὶ 
ἰηδίσυςοη, ΌὈΥ να! οἢ (6 ἴδοῖ5 οὗ (ες Ενδηξο- 
᾿ς] Η ἰβϑίοσυ δηὰ ἀοςατπδὶ (σι }8 εσγε δὶ 
ἤχβξ οουησηυηϊοαίοα, ὅ866 νοσϑὸ ἃ ; Δπ4 οοϊὴ- 
ΡΑΓΘ Σ ΟὐοΥ. Χυ. 1-11. 91. Γ0Κ6 υηάογίδλκοβ 
ἴο ΡΡΙΥ ἃ τοοογά οὗ 4]}} [βεῖβ δηὰ ἀϊβοουγϑεβ 
οη ψδιοΐ βυςοῖὶ ἰοδο ίηρ ννᾶ8 Τουηάοά, 

5-2ο. ΑΝΝΟΟΝΟΕΜΕΝΥ ΟΕ ΤῊΕ ΒΙΆΤῊ ΟΕ 
51. ΪΟῊΝ ΤῊΕΞ ΒΑΡΤΙΒΤ. 

56. Ἰδέ «υα:.1] ΤΈΘ νοῖῪ ἤγχϑι τννοσγά οἵ ἴδς 
παχυδῖϊνο, ἰη (ἢ οτχίηδι, 238 ἃ ξᾶνουσ οὗ {ἱπῸ 
ΟἸὰά Τεβίδι)εηϊζ: δηά [18 15 4190 οδαγδοίογιϑεὶς 
οὗἩ τς τεπιδίηδοσ οὐ τ[Π]5 σμαρίοσ δηὰ τἢδὶ 
ΠΙᾺ ἕο οννβ. ἴ{ 8 τηοβὶ 1ΠἸκοὶγ τῃδὲ 81, Πυκο 
μᾶ5 Βοσεὲ ἐπιδούϊοα ἴῃ 15 ἰδίου δὴ θαυ! οτ 
Τεσογά, ῬΓΟΡΔΌΪΥ ἃ ἰγαπϑίδίίοη ἔσομη δὴ Αγϑ- 
τηδῖς ΣΙ ης, δηὰ ἰΐ 459 Ὀδθη βιιρρεσίοά ἢ 
τς ἢ ΡγοθδὈ ΠΥ τδδἱ [μ656 οΠδρίογϑ, γοίοσσιην 
ἴο 4ῇδιγβ οὗ ἃ ργίναϊε ἀπά ἀογμἷὗδβίῖῖς σμδγδςοίου, 
ἃΙ6 ἴῃ6 ΨοΥΚ οὗ βοπια το θεγβ οὗ ἴῃς ΗοΪγ 
ἘΆΠΆΙΥ. δος ἴἰᾶνα βόθη ἴῃ [ἢ6 γίΪ655 δηὰ 
5 ρ]Ὲ δίγὶς οὗ ἴς παστδῖνε ἴῃς μαπὰ οὗ ἃ 
ὙοπΊδη δηᾶ ἢᾶνς αἰγὶ δυϊεα ἰξ ἴο ἴλ6 πιοῖδεσ οὗ 
ΟἈληβῖ; οἴδεγϑβ, ρεσῆαρϑ ν Π τόσα ργοῦδθ  Υ, 
ἴο [ἀτὴδβ “ἴδε 1 ογα Β ὑγοῖδεν." (Οοβίογζες.) 

ἐπ ἐδε ἐᾳ»..}) ὍὙΠς πιοάς οὗ ἐχρτεεδίοη ἰς 



΄ν. 6---ο.] 

να τοὐας οὗ τῆς ἀλυρῃίετα οὗ Αδἴοῃ, 
δηάἀ Πεῦ πᾶπιε τας Ε Ιβαῦοτῃ. 

6 Απά {ΠεΥ ννεγα θοῖὰ τἰρῃΐδουϑ 
δείοσε (σοά, νναϊϊκίηρ ἰῃ 411} τε ςοπι- 
τλδηἀτηθηῖβ δηᾶά ογάϊπδηςεβ οὗ τῃὲε 
Ι,οτὰ δ]απλο]ε95. 

7 Αμπά τδὲγ μά πο ςἢ"]ά, θεσᾶιιβε 

Αταιιδῖς οσ Ἡευγαϊζίηρ. δῖ. [ὺκΚ6, ἴῃ ἃς- 
οογτάδηοςος 1 8 ῥγοίεβϑεά :ηἰεπῆοη οὗ 
στιν “ ἴῃ ογάογ," Ὀορίης ἢ15 ὨΙσίοσυ ἃ 
σΒγοποίοροδὶ γείεσεηοα. Οοιήρατε Μαίϊ. 11. 1ἱ. 

ἃ εεγέαίπ ῥγίσ ὍὌΠΕ ἔοιτῃ οὗ ὀχργεϑϑίοη 
δηὰ [6 τιοπύοῃ οὗ 6 “ Ἴσουγϑὲ " 1Ἃ0 ψΒΙΟἢ 
Ζαοπασγίαβ Ὀοϊοηρεά πον [Παἰ ἢδ τνᾶβ ποῖ [ἢ 
δἰ ρΒ-Ρρυοσ. Βυῖ ὕροη (μπδῖ ϑσυρροβιίίοη, δπὰ 
ὍΡοη ἴδ6 δυσί ο. δεουπιρίίοη [δι {Π6 Δηρεῖ 8Ρ- 

ἴο δἷπιὶ ἀυπης ἢ 5 τϊηϊπίγαῖοη οἡ [ἢ 6 
ετοαῖ ὈΔΥ οὗ Αἰοπειηθηΐ ([Π6 ἴδῃ} ἀδΥ οὗ {Π6 
τοηΐὰ Τὶ στ) ἴῃς (ἰδαϊοηδὶ ἀφο οὗ [ἢ6 
Βαριεἰϑι 5 ὈΓΓΠΙ, δηά, ΌΥ σοηϑεαιδηςο, ἴδ οὗ 
186 ΝαϊίνΥ οὗ ΟὨσίβί, ννᾶβ ροβϑίἷγ δαϑϑα, 

ἐδὲ εογας 9. “4δία.)ὺ οἵὐἵ “οἵ ΔΑδι]αἢ.᾽ 
αν ὰ ἀϊνἀεὰ τ[Π6 ριοϑῖβ ἱπῖο τπγοπίγοξουΓ 
Ὀοάϊε58, ννο ψετε ἴο 5εγνὸ ἴῃ ἴῃς ΤΈΠΡΙΕ θεὲ κ 
ὉΥ ψεὰκ (1 Οἤγοη. χχὶν. 3-|9; [|ΟΌϑερἢι5, 
"Αηϊ. νἱῖ, 15, 7). ΟΥ̓ [δε86 σουγϑε58 {μδῖ οὗ 
Αδι ἢ νγᾶβϑ (ἂς εἰμί ἴῃ ογάοσ, [{ δ25 Ὀδθη 
αἰτοετηρίοα ἴο ἤχ ἴδε ἀδῖς οἵ (ῃἢς Βαρί51᾽5 ὈΣγῚὴ 
Ὀγ {πὲ ογάδγ ἰῃ ννῃίςἢ τῆς ϑϑνογαὶ σου γβ65 ὑγ τα 
οῃ ἀυῖγ. ΤῊΣ Τοηρ]ε ἰβ 5βαἱὰ ἴῃ ἴδε Ταϊπιπὰ 
ἴο πᾶνὰ Ὀεθη θυγηΐ Αὐξ. 4) Α.Ὁ. 70, [ῃς ἀΔΥ οἡ 
ὙΠΙΟἢ τἢ6 ἢγϑὶ σουγϑα σοχηταοησδα 115 ΟςΘ. 
866 ΠογρηδουΓᾷ ; ' Ηἰβἴοιγο ἐς ἰδ Ῥα)εβϑίπο, 
Ῥ. 291, Ὦ. 321. [Ε (818 κἰαϊοιηρηΐ, ψ μοὶ 8. ἰη 
Ραστί οοηῆηιθὰ ὈΥ Ὠῖο (δϑϑίιβ, ἰχνὶ. 7, ὃὲ 
δοσυζαῖο, ἴῆ6 δηποιηςσοηιθηΐ ἴο ΖοΒδγδ5 
ἴοοϊκ Ρῥίδοθ δδουΐ ἰ8)6 πάϊς οὗ Μᾶγ: δὑυΐ 
[δε ἀδίᾶ ἅτε ἴοο ὑυποοτίδίη ἴο ἰου πὰ ΔΠΥ ἰγυϑί- 
ΨΟΓΓΏΥ ἀγρυπηοηΐ προη ἴποπὶ ( Βγοννποβ ᾿Οτάο 
δου, 11: [ον] 8 ὁ ΕΔ511 ϑΔογί,᾽ Ὁ. 109). 
Ι ἀρρθᾶτβ ἐδδι [6 ψῇοΪο θοάγ οἵ ρῥτϑϑίβ 
ςοπϑεκυτ πρ ἃ σου Γ96 ΘΟ Οἡ ἀπ Υ ἴῸΣ ἃ σσεεκ, 
Ὀδυζ ταὶ (ἢς ραγίουϊλγ δπποϊξοης τοαυϊγεά δὲ 
ΘΟ Ιλϊηἰϑίγαῖϊοη ψεγῈ δεδρηθὰ (0 [6 
τηοι 18 οἵ δας σΟΙΓΘΘ ΟΥ̓ ἰοῖ. 866 γ6Γϑ6 9. 

δὲς «υἱΊξ «υα5.}] ΤῊ Βαρξϑι νγᾶβ οἵ ὈγἘβΕῦ 
ΤᾶςΘ, οη δΟΙᾺ 5465, Δῃ ογὶ ίη τους ὁδϊοειηοα 
«ποηρ ἴ6 [ονγ8. [ ϑορἢυ5, ΞΒροδ Κίηρ οἵ 11» 
561, ΒΆγ5, “ΤῊΥ ΓΠΪΥ ψγ)ὰβ ἠοῖ ψϊδουῖ ἀ19- 
ἰηςσοη, δαὶ ἀδοοοπάθα ἔτοπι Ρτεβίβ." [οβορῇ. 
“ἂς ΝΑ, τ. “7ὁδη ννᾶ8 οὔ (π6 ῥγιεβιΥ γᾶςα ἴῃ 
οἱ ἀεγ [δῖ πὸ πιρϊ νυν τ τ[ἢς στεαΐοσ δυ ΒΟΥ 
ΡΙ οοἰαἰπι ἃ οὔδηρε οὗ ργεξιμβοοὰ ᾿ (Ασιδγοβο). 

Ἐϊεαδε!.1] 80. παπιθᾶ δήίεσ ΠΟΙ δησοβίγοββ 
ΕΠ οοῦα, Ααγοηβ υἱέθβ, [6 ἀδιμῆῖοσ οὗ Απὶ- 
τηϊηδάλυ. Εἰχοά, νἱ. 22. Το ᾿νογάὰ τηθδη8 
“ Οσδἷ [8 ΠΥ οδίἢ," ἐ.2., 1 ψοσβῃῖρ Οοα. 

5 ΓΕΌΚΒΕ, Ἱ. 

ἴἢδλι ΕἸ βαθεῖ νγᾶβ Ὀάγγθη, ἀπά {ΠῈΥ 
θοΓὴ νγεῦα ποῦῦ ννε}] 5. ΓΟ κθη 1Π γεᾶγϑ. 

8 Απά ἰξ ςᾶπιε ἴο ρΡᾶ38, (ἢδι ννῃ!]ς 
ἢε Ἔχεουῖεά τμ6 ῥγίεβι 8 οςε Ὀείογε 
(ὐοά ἰῃ ἴῃς ογάεσγ οἵ ἢΐ8 σουζβε, 

9 Ασοοταϊΐηρ, ἴο τς ουβίοπι οὗ (ἢς 
ῬΓ 88 οἷος, ᾿ἰ8 ἰοί νγᾶβ8 ἴο θυγη 1η- 

Θ. γτίρδέεομε ὀεΐογε Οοα.}) ὙΤμδῖ 15 ἴο 54Υ, 
{τυἱγ τἰχδίοθου, τἰρΐεουβ ἰῃ Οὐ ἐγεβ δῃηὰ ἴῃ 
Η!5 Ἰυάςτιηεηΐ, ἀηὰ ποῖ ΠΊΟΓΕΙΥ 1π Δρρεδσδῆςσδ, 
ΟΥ̓ δΔοσοτάϊηρ ἴο ἴῃς ἡυάρτηεηίϊ οὗ πιεθ. Οοπι- 
πὰς Οεη. υἱὲ τ. “ὙΒος ᾶνς 1 δέῃ τρῃίθοι 

ὉΓΘ τῇδ ἴῃ (5 ξεπεγαῖίίοη. Τα ἠδίυτο οὗ 
{πεῖ τχμϊθουβηςθβ5 15 ᾿ταϊοὰ δηὰ ὄχρίδϊηθαὰ 
ΌΥ ψνΒδὲ ἱπιπηθ!δίο!υ ἔΌ]]ονν5. ὙΒΕΥ͂ βίτους 
ΒΟΠΟΞΕΥ ἴο Κοορ Οοὐΐἶβ οοσησηδησιηθηΐδ ; {πο ὶγ 
ΓΙ δου βησ55 ννὰ8 ἃ ἰερὰὶ ΓΠῃϊθουβη6855 (ςοπι- 
Ρᾶγθ ΓΒ. ΧΡ. 18-23, Δηὰ Μαίϊ. χίχ. τ6- 21), 
Δηά 88 506. ἱξ νγᾶϑ ποο ϑβΑ ΓΙ Υ ἱτηροτίεςϊ ; δηά 
τΠογεΐοσο {ποῦς 15. πο ταδὶ ορροπίζίοη Ὀεϊνγθοη 
τηϊς. ρίδοθ δηά ἴδε ἰεδοῃίης οὗ 851. Ρδι], ψνῆο 
[6}}5 υ [Πα ““ 411] δνὸ βἰπποα δηάἀ Ἴ᾿οπὶὸ 5ῃοῖί 
οὗ [δὲ ρίοσυ οἵ Οοὰ " (οἱ. 111. 22). 

εογγιαμαί»εη:,2 αμα ογἰπαποοι.} ῬΤΟΌΔΟΪΥ 
(06 ΓΟΓΠΊΟΣ ἴοσιῃ ἀσποίοβ ἴδ6 τ ΓΑὶ, δηὰ [ἢ 6 
Ἰλῖίονῦ τῇς Τσογοτηοηϊδὶ, ρὑγοοερίβ οὗ ἴπεὸ 1 ἂν 
((αϊνίη, Βεηροὶ, Οοάεῖ). Μέεγεσ, ΒΟΎΥΘΥΟΥ, 
σομβίάθτβ {86 ἀϊδεϊηοἴο ἀΡὈΪ ΓΑΤΥ. 

7. πὸ εἰ 4.1 ΤῊΣ Ὀἰγίδε οὗ ἰϑδδς, ϑαπιϑοῃ, 
ϑαπῖθοὶ, δηὰ [οΐη νγοσ 41} “ δραϊηϑῖ Πορὸ "ἢ 
(Άοπι. ἴν. 18), ἕδὶπὶ ἔογεβῃδαάονηρβ οὗ ἃ ΔΓ 
δτολῖον τηϊγδοὶθ. 

«υε]} “ἐγίεξεν ἐπ γατει ΓἸΛΟΓΑΠΥ “αἄναποοὰ 
ἐπ οὶ. ἀδγ8." Αἡ Ἡεῦγαϊβπι. “ Α ρ)οϑβδηῖ 
ἀεβογρίίοη οὗ ἴδε δάνδποοα ρὲ οἵ ψοῦϊγ 
ῬέορΙθ, πονν Ἰοοκίηρ ἐογινασγὰ ἴο ἃ δ ]εββϑοά 
ξολ] " (Βεηρεὶ). 

8. ἐχεομίε4.}] “ὙἼὯ͵δ οχοουιίῃ κα." [1 νγᾶ5 
ἢ5 ψεεκ οὗ ἀυγ. 866 οὔ νεῦϑε 5. 

9. “ἀεεογδΐηρ ἰο ἐδε εἰ1ο»5.7 8 15 ἴο 6 
τείεστεα ἴο νμδὲ ᾿πηπλθ Ἰδίοἷν ΣΟ ]]ονν8. ΖΑςοἢδ- 
ΤΙΔ8 ἄγον ἰοῖβ, ἀοςογάϊης ἴο ἴῃς ουβἴομῃ οὗ ἴῃ 6 

Ἰεβϑίβοοά, δηὰ [Πε Ἰοῖ, νυν ῖο ἢ [8}} (ο ΐ πὰ, 
Ἰηαϊοαῖοά πε ἀμ ΕΥ̓ οὗ οβοσίηρ ἰησθηϑβα. 

0 δωγη ἱποόηπε, 49..71 ΟΥ “Ἰο 5ὸ ἱπίο [86 
ΤΘΏΡ]0 οὗ 80 Ιοζτὰ διηὰ ὈπΣπ ἰ8 6608 80." 
ΤΕς ννογὰ “ ἴθσῖρ]6 ἢ 'π ΟἿΣ γὙουδίοη σοργεβθηΐϑ 
ἵνο ἀἰβεγοηὶς ἰοστὴς ἰῃ τῆς οτρίηδι. Οης 
οἰδηάβ ἔογσ τῆς οηϊσε Ὀυ]]άϊηρ ΟΥ στοὶρ οὗ 
δυ]!άϊηγβ σὰ 411 ἰἴ8 σουγίβ δηά ΘηοΟ]ΟϑΊΓο8. 
ΤΒε οἵδε, υϑοὰ ἴῃ (8 ρΡίδος, γοργοβθηῖβ ἴῃ 
ΒΔΠΟΓΌΔΓΥ, ἃ ᾿Γδηβίδίίοη, 8580 ἴο βρϑάᾶκ, ἱπίο 
βίοῃθ οὗ ἴς Ὑδθογηδοϊα οοηκίσιςϊοα ἰῃ (ἢε 
νυ] ἄοσπεβ8, ἱπῖο νι σ ἢ ΟὨΪΥ [Π6 ῥγίοσῖβ ΨΌΓΟ 
Δ] ονεά ἴο οπίοσγ, ΤῊς δἰτδγ οὗ ἰποθηβο, γοίοσγεά 
ἴο ἴῃ γοῦβ6 11, 5σἰοοά ἰῃ ἔἴτοηΐ οἵ ἴῃς να}} τ δ] ἢ 

411 
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« Ἐχ͵ 10. 

ἴων. 
17. 

τό. 

οδηβό ἤδη ἢς ψεπὶ ἴηῖο ἴδε τεῖρ]ε 
οἴ τῆς Γ,οτά. 

1ο “Απά τε νψδοῖς πιυϊίτιάε οὗ 
(ἢς ρεορὶε νγεσε ργαγίωρ ψτπους δὲ 
τῆς Εἰπις οὗ ἰπεεηδε. 

11: Απά {Πεῖε ἀρρελιεά υμῖο ἢἰπὶ 
Δῃ δηρεὶ οὗ (ἢς ],ογὰ βἰαπάϊηρ οἡ τῇς 
τρις 84ε οὗ (ἢς Αἰτδγ οἵ ἱπεθῆβα. 

12 Απά νῆσῃ Ζδοπδγίαβ βδᾳνν 71, 
ἣς ννᾶβ ττουδὶεά, δηὰ ἔδαγ {611 ὑροη 
δἱπ|. 

11 Βυῖ τς δηρεῖ βαίά υἱπίο [ἰη. 
Ἐδᾶγ ποῖ, Ζδςμαιὶδβ : [ὉΓ (ΠΥ ΡΓΑΥΟΙ 
8 Πελγά ; δηὰ (ἢγ ννἱβ ΕἸ δα οἢ 5}8}} 

ἀϊνἀεαὐ [πὸ νο ροτίοηϑ οὗ ἴδε ϑδποῖυλιγ 
(Εχοά. χχχ. :-6: χὶ. ς, 26. ἰποδϑῆϑε νγᾶβ 
ἴο ὑε οἴἶετοα πὑροὴ [815 δία ὀυοηΐϊηρ δηὰ 
τπογηίης, δὲ (6 πιὸ ἤδη [ῃ6 ἰδπὴρα ΕΓ 
Ἰιγπίοά δπὰ {τπιπιθὰ (Εχοά. χχχ. 7, 8). 

10. 2γαγίπρ «υἱδοι. Ἡέδοι! [ΔῈ βαποίυ» 
ΔΙῪ, Ὁὃυϊ οευὐδὶπ (ἢς Τοπιρὶο, ἰῃ ἴῃς σἱάον 
86η986 οὔΠδϊ ννογά, [Ὠσδῆϑο συταθο ϑοὰ ὈΓΔΥΘΙ: 
Ῥϑβδίηι οχ]ὶ. τ, 2; σον, υἱῖϊ. 3. 

11, ἐῤενγε σῤῥεαγεά.] Νο πιεῦὲ δοϑίδιϊς υἱβίοῃ, 
δυῖ [86 τὰ] ἀρρράγδησὸ οὗ ἃ βϑρ  γ[0.2] Ὀείην. 
Το παγγδῖνο ἰσᾶνοβ ἢῸ τομὴ ἔοσ ἀουδὶ τπλί 
(158 ἰ5 ἱηϊεηάεά (50 Μεγεσ, [δε Ὑνεῖῖς, Ο]9- 
Πδυϑε). “ Αςοογαάϊηξ ἴο ϑοτίρίυγεο, γα ἅσὸ 
ϑιτγουηθεά ΟΥ̓ δηρεὶς (2 Κίηρβ νἱ. 17: 
Ῥα. χχχίν, 7), "νῆοπι Οοα δ ρίου5 ἴο ἀοίδηὰ 
υ5; δυῖ ἴῃ ΟἿ οτγαϊπασΥ οἼοπαϊπίοη ννὲ 
μάνα ποῖ (6 ρογοθρίίοη ΠΟΟΟΒΘΑΤῪ ἴο ΠΊΔΚΟ 
18 ἀγᾶγο οὗ ποῦ ριόϑθηςθ. ΕῸΓ (μὶ5 να 
ποορά ἃ ρβϑου δῦ βδἰδίῖε οὐ τγεσερίνΥ. ὙΤμδὶ 
ννᾶϑ ἴῃο ϑ9(αίο οὗ Ζδοδιασίαβ αἱ [Π|5 ἴππὸ. Ης 
πδὰ θδθη ὑγεραγοά ἔογ ἴἴ ὈΥ [ἢ 9δηςΥ οὗ 
(6 ρἷδος, ΟΥ̓ {Π6 Ὁ ΟΠΡΗΥ. οὗ [ῃ6 5εσνὶος 
τυ πο 6 τνᾶβ δῦουξ ἴο Ἰ, ΌΥ̓͂ Ὠἷδ Ἰἰνοὶῦ 
ΒΥτ ΡΑ ΒΥ ἢ (Πο56 νῆο ργαγοά ῸΣ πδέομδὶ 
ἀ εἰ νογδῆςθ, δηὰ ΠηΔ4}}} ὈΥ 16 5εῆϑε οὗ ἢἷ5 οὐσῃ 
ἀοχηοϑιὶς γί]. Οοαεῖ. 

ἐδε γίσδι «1...7ἢ ΑὮ οἴπεη οἵ ροοά ἰογίυης, 
δοοογάϊης ἴο 6 ννεῖϊο, Μεγεσ, Οοβῖεσγζεε ; 
118 18 δῆονγῃ ΟΥ̓ ϑοβοείίξεῃ ἴο ὃ6 ἴῃ δοςοῦ- 
ἄδπος τὶ [εὐνίδ ἰάθαβ, θοῖΒ ἰὴ ἴῃς ΟἹάὰ 
Τοεβίδιηθηΐϊ δπά ἴῃ ᾿δίογ {{π|68, βεὲςΣ Ηογσγ. Ηςῦ. 
ἴη Μαῖῖ. χχνυ. 31. [ἴ αἷδϑο τρᾶγκβ (ἢς ΒΙΡἢ 
αἰ οὗ ἴῃς δηρεὶ (ςοιηρατε Αςἰ5. νἱΐῖ. ς 6), 
ὙὮΟ 54γ5 οὗ Πἰπιβοὶ (νεγος 19) “1 δηὶ Οδῦτοϊ, 
[Πα 5βἰδηὰ ἴῃ ἴ6 ργεϑθεηοε οὗ Οοά;," 

14. δὲ αυας ἐγομόἰεα.}] (Οομρᾶτε Ὦδη. ΣΧ. 
ἡπι2; Ἀδν. 1, 17) 18, ἀπ 5866 ἢοΐϊε. οὔ Μαῖκ 
χνΐ. ς. 

18. ἐδ »γαγεγρ] ἴτ 885 Ὀδεη ἰηξεσττοα ἔγοπι 
τ 58 τμαὶ Ζαοματγίαβ μδὰ ἴῃ {{π|6ὸ5 ραϑὶ ργαγθὰ 

ΤΙ ΓΕΌΚΕ, Ι. ἷν. 1ο---17. 

δεῶς πες ἃ 80η, δηὰ (δου 8ῃϊς ο2]]} 
ἢἰ8 ἤδῆ)ς Ϊοδη. 

14 Απά τδοιῖι δῃδῖε ἢανε ᾿ου δπά 
οἰλώπεβδ ; δληΔ πιΔΥ 5801] γοοιίος δἵ 
᾿ΐ8 δίγὶ. 

Ις Εογ πε 5}4]} 6 στεδῖ ἴῃ τῆς 
δίρμε οὗ τῆε [,ογά, δηὰ 5}}2}} ἀσγηκ 
ΠΟΙΠΟΙ τῖπα ογ βίσοηρ ἀτγίπΐκ; δηά 
ἢς 5884}} Ὀ6 ΑἸἸεὰ νὰ τῆς ΗοἱΪγ 
Ομοιῖ, ὄἐνθὴ ἤοηὶ ἢΐδ πιοῖ ποτ᾿ 8 υγοπλῦ. 

16 ὁ᾿Απὰ τπδηγ οἵ (πε ΤΠ] ἄγε οἵ ὁ Μαὶ ς. 
ΠΕ Ὲ 8.4}} ἢς ἴυζῃ το τῆς [ψοτά τποὶγ δ 

17 Απά ἢε 8141} ρὸ δαίογε δίπι| ἰῃ 

ἴον ἃ ϑοῆ; δυΐϊ αἵ δυςἢ ἃ πιο {πὶ ῥσγάγοτ οὗ 
Ζϑοϊιασίαβ, 45 ὑτίεδὲ οδογης (6 δυρΡ]] ΔΈΟΙ 8 
οὔ (Πς ρϑορὶςβ, πηυπὲ δᾶνο τείοστεα ἴο {πεῖν ἀ6- 
᾿ϊνεγᾶῶοα ὈΥ ἴδ σοπιίηρ οὗ ἰῇς Μεβαδι, οὗ 
σοσὰ ἴπε Βαριϊϑὲ νγὰβ ἴπε ἱπηπιοαϊαῖς ρῥτε- 
ουγϑοῦ. 80 Αὐυγυπέη, ΤὨΘΟΡΑγΙΔςΐ, (δ]ονίυϑ, 
Ενναὶά, δηὰ Μεγεσ. 

͵οδη. ΤὍὙῆο Ηρῦγοινν ἔοστη οὗ ἴῃς Ὡδηλο 15 
“ Τεδ 12. “τῇς 1,ογὰ ἰβ σταςοίουϑβ. ἢ 

14, “Ἵπά ἐδοι “ῥαΐξ, 49"..7 ΟἸοΘΕΙγ σοηποοῖϊοα 
νυ τΠ6 πδηὶα πο ψγᾶ5 ἴο ὃς γίνε ἴο [δα 
Βαριῖϑι. 

16. σγεαὶ ἐπ ἐδὸ σἰσδὲ 97 1δὲ Ζογά.1 Νοῖ 
ὙΓ ποτε Ἰγου αἱ ρτεδίμοθθ Οοιιρατε δηὰ 
866 Οὗ τΟΙθ6 6. 

μοὶ δοῦ «υἱπε) (Αοηρατε [δα ἼΒΊΟΣ οἵ 
ϑαήβου ([υἀρ. χὶῖ!, 1--.5), ἀπὰ (Π6 ἰανν οὗ [6 
Ναζασγίϊος (Νυπδ. νυἱ. 2.4). Τῆς 5ςοῖ δηὰ 
βένεσε 1 οὗ [οδη ἰ5 ἀδϑοσθοά ΟΥ̓ (Ὡς Ενδη- 
ξε}1δῖ5 (Με ὁ[(. 1.4; Μαχκ ἱ. 6), ῃὰ ςοπίγαϑϊοα 
ΟΥ οὖγ 1 ογὰ Ηἰπλϑε} ἢ νυν ΗΠ5 ΟὟ ΠΊΔΉΠΟΥ 

᾿ς (Μαῖί. χὶ. 18, 19). 

“γόης ἀγὶμζ.} Ιῃ [πὲ οἱ βῖπδὶ “ βἴκεγα," δὴ 
Ατσδιηδιὶς τννογά, πηϑδηΐηρ ΔγΥ Κιπά οἔ ἑειτηεηϊοά 
"ς τηδάς ἔτοπὶ ΟἴΠοΥ πιδλίοσίαἹβ (ἤδη τἢ6 }υ σα 
οἵ ἴῃς γταρε. ὙΠ 88πὶ)6 ογὰ ἰ5 υξεά ἴῃ (ἴῃς 
ΤΙ ΧΧ  νεγϑίοη οὗ [υάψ. χὶϊ. 4. Ὑνγο ῆἔςε τεη- 
ἄεγβ “δ 5811} ἀσίπκ πὸ νης πὸ ϑγάεγ, ἴῃς 
Δηρίο-ϑαχοὴ 845 “ Ὀθοσ." 

Δι ρα «υἱἱϑ ἐδε Ἡοΐν Οδω! ἢ ΤΟ ςοηϊτγαϑὶ 
Ὀεΐψεεη [μ6 ἱηἤυξηςς οὗ [6 ΗοἱΪγ ϑρίγι, δῃὰ 
(δε οβεςϊ οὗ ΔΣῈΠς 4] σελ] πι8, ἀρ εαγβ α͵50 
ἴῃ Αοἰβ 1ἰ. 15-18; ΕΡΉ. ν. 18. 

7 ονι δὶς κηρί δε: «υογιδ.) 866 Ὀεΐονν, γοῦϑ6 
4ἴ. 

17. δὲ «“δα] [ δρῦγε δὲνι.) Βεῖοτε “ἴδε 
Ι,οτγτὰ {μοῖὶς Οοα "ἢ βροίκθη οὗ πη (δε ρῥγενίουβ 
γΟΙ86. “Βεδοϊά, 1 ν"]}}} ϑεηὰ ΤΥ ΠΟ ΞΘΟΠΡΈΓ, 
δηὰ ἢδ 588}} Ῥγεραγε ἴδε ΨΑΥ ὑείοσε πὶς "ἢ 



δ οι, ὃ. 

ν. 18---22. 

τἂς ορίτς ἀπά ρονγοῦ οὗ Ε] 125, ἔο τυγη 
τῆς Πελγ οὗ τῆς λίΠεγβ το τῆς ΤΠ! Ϊ- 
ἄγεη, δηά εἢς ἀϊδοδεάΐϊΨεπε 'ἴτο τῆς 
ννυνϑάοηι οὗ τς Ἰι8ῖ ; ἴο πλλΐίςα γΓΟΔΩΥ ἃ 
ρεορὶς εὐλῶνῃμ ἔογ τῆς [,ογά. ᾿ 

18 Απά ΖδςἼματίαβ βα]ϊ 4 υπῖο τῆς 
δηρεὶ, Ὁ ΒΕΓΕΌΥ 5}4}} 1 Κηονν «ἢ ἰδὲ 
ἴογ 1 δὴ Ὧη οἷά πηδῃ, ἀπά πὰῦ ννϊΐς 
ν76}} δι τίς κοπ ἱπ γοᾶβ. 

19 Απά τς λπρεὶ δηβυγεγίηρ βδἰὰ 
απο δία, 1 δηλ (σαῦτγίοὶ, τηδὲ βιαπά 
πῃ τῆς ρεβεπος οὗ σοά; δηά δῃὶ 
ϑεηῖ ἴο βρεᾶῖς υπίο [Π66.5 Δηἀ ἴο 8Π 6 
ἴπες τπε8ς ρ᾽λά τἰαΐηρβ. 

20 Απά, Ὀεποϊά, τῆου 8ῃαϊςε ὃς 
ἀυπῦ, ἀπά ποὺ 40]6ς ἴο βρεαῖς, υπι]] 

Μαᾳὶ. 1. 1). “Βεδοϊά, 1 νυ! βεπὰ γου 
᾿ δ τς Ῥγορποῖ Ὀεΐογε [86 ςοτηΐηρ οὗ ἴδε 

ϑιεαῖ δηὰ ἀγοδάζι ΟΔΥ οὗ 86 1 ογὰ : δηά ἣς 
8841} ἔυγτι ἴ!ς Πεατί οὗ (6 ἔϑίΠουβ ἴο ἴδε 
ςδὶ! δηά [Π6 Βεατί οἵ [86 οὐ] άσγθη ἴο {πεῖν 
(ῖδοΓβ, ἰεϑῖ 1 οοπῆα δηὰ 5π||ῖ6 {πΠ6 φασί υνἱτἢ 
ἃ ουγϑε " (Μα!. ἱν. ς, 6). ΤὮδ δηρεὶῖὶς σοι" 
τηυπίςδίίου ΡΙΔΙΗΪΥ τοίεσβ ἴο ἴΠπ 686 ἴννο ρᾶβϑαρθβ, 
οὐ ἴδε ἰδεζεσ οὗ τυδ!ςῖ, δηα οὐ [ἰ5 τηγβίεσίοιι5 
τοτηοναὶ ἕτοσῃ [ἢ18 νγου]ὰ, ἃ ῬΌΡΙΩΣ οχροοϊδίοη 
οὔ ἴδε γεῖυγῃ οὗ ΕΠ|Π]δἢ νὰϑ ἰουπάεἀ ([οδῃ ὶ, 
21: Μαϊκ νἱ. τς; Μαῖί. χυὶ. 14; χνυιὶ, τὸ: 
ΧΧΥ͂ΙΙ. 47, 490). Ουν [,οτὰ ἀδοίαγοβ δαὶ 6 
οχρεοϊδιίοῃ μδά δεοη ἔ16]1εὦ ΌΥ ἴπΠ6 ἀρρθᾶγ- 
ὅποο οὗ (δ. Βαρῦκι; δηὰ ἴῃς νογὰβ οὗ {δ6 
δηροὶ 5ῃενν 05 ἴῺ τυ δὲ 56η56 18 σου ηρ νγὰ5 ἃ 
τείυγη οὗ ΕἸ Δ. Ηε οδηδ ἰη ἴδ6 “ βριγιξ δπὰ 
Ῥονεῖῦ οὗ ΕἸ145, 85 ἃ κτοδλῖ γε ρίουβ δπὰ τποσδὶ 
ΤΕΙΟΣΠΠΟΥ, ἃ δῖε σοῦυκον οὗ νἱοα (ςοσηραγε 
Μαῖκ νὶ. 17-2ο ΜΠ τ Κίηρβ χυἱὶ. 18: χχί, 
19, 20), ἀπά ἃ Τοπίεσηποεσ οὗ [86 Πδ119 δηὰ 
[λϑοϑ οὗ δἰβ ἄρὲ (οοτήρατε Μαίϊ. ἐν. ς στῇ 
2 Κίηρϑβ 1:. 8). 

ο ἐδε «υμάον»".} ΟΥ “ππῖο 80 ψίϑᾶδοιι :" 
[6 νοτγά 15 'γ δρρ]εὰ ἴο (ἢ6 ῥγαςῖϊςαὶ 
δηἋ4 πηογαὶ ἀϊγεςοη οὗ ἴδε υηδεγβίδησιίηρ, 
ἴῃ τῆς ἢ [86 “ ἀἰϑουεάϊεηϊ," νγῦο ἂγὸ πεῖε ορ- 
Ροϑβεά ἴο “(δο ͵υ5ῖ," ἅτε υἱζοῦ!γ νναπείηρ. ΤῊς 
υιοϑι]ου ἃγῖϑ65 ΕΙΠΕ τὸ ἅγὸ ἴο το ρασγὰ [ἢ 5 
..86 45 ἃ ἔγεε σοηοσίης οὗ {ππῸ βοςοηά πο ΌΕΓ 

οἵ Μαίδον 8 δηι 6515, 80 Βεηρεὶ, ᾿ς ὟΝ εἴς, 
ΒΙΊΘοΚκ, δπὰ Οἰδδδυβοη υὑπάογϑίδηα ἰΐ, τοραγά- 
ἴῃς ἴδε “ ἀϊϑοδεύϊοηϊ ᾿ 45 οαυϊναϊοεηΐς ἴο ἰδ 6 
“ σπ]άγοη ἢ οὗ ὙΑΠΓΠ τ ἰηϊεσφσγείδίίοη, 
ΠοΟΥΟνΟΓ, δρρΟΑΣΒ δηἋ υἱπῃπηθοσβϑάτυ ; 
β'ποο ἴῃς ογά8 τυλιοἢ ἱπιτθ αι εἷγ [Ό]]ονν ἂγο 
4150 υποοηηδοϊδα τ ἴΠ6 ἰοχὶ ἰη Μδίδονὶ. 

18. Ῥδεγεόγ. 1Ζδομδγίδε δ5Κ5 ἴου ἃ 5ίζῃ, ἃ 
δυτηρίοπι οὗ υπδο]]1ο (σοπιρατε Μαῖίί. χίϊ. 13, 
39); δπὰ ἃ δίψῃ 58 ρίνθδῃ διπΊ, ΌΥ ὙΑΥ οἵ 
Ῥυηὶ (νεῖϑε 20). 

ΘΙ ΕΌΚΕ,. Ἱ. 

τε ἀδγ τ(πάς ἐἶτεβϑε εἰΐηρβ 3841] ὃς ρεῖ- 
ἰοπηεα, Ὀεεδυβε ποὺ δεϊϊενεβὲ ποῖ 
ΤΥ Μογάβ, νυ ίοἢ 504}} Ὀς (1 6]1ςἀ ἰῃ 
ἘΠ εΙΓ 86280ῃ. 

21 Απά τιἢς ρεορίε νγαῖϊϊεά ἴογ 
Ζ,Δο δγίαβ, δη ἃ πιλγνεῆ ες τπδλὲ ἢς τλΓ- 
τὶ εὰ 80 Ἰοπρ ἱπ τῆς τεπλρ]ε. 

21 Απὰ ψῆεη πε εἌπις οὐ, ἢς 
Ἑοου]ά ποῖ βρεᾶκ υἱηῖο {ἤει : δηά {ΠΟΥ 
Ρεγοείνοά τῆδλι ἢς Παά β8δθη ἃ νἱβίοῃ 
ἴῃ [ἴῃς τεηῖρ]ς : ἔογ ἢς θεοκοπδά υηΐο 
τεπι, ἀπά τεπηλί πε βρθθς]ςς8. 

22 Απά ἴξ οδης ἴο ρά98, [ἢδῖ, 28 
ΒΟΟΠ 848 ἴῃς ἀδγβ8 οὗ ἢἰ8 πικἰηϊϑιγδιίοη 
νγεῦα ΔΟσοιηρ] 8π6ε4., ἢς ἀερατγιεά τό 
ἢ]158 οὐγῃ Ὠοιιδ6. 

απ οἷά »ια".}] ΤὍῆε τηϊπίϑίγαϊίοηβ οὗ ἴδε 
Ι,ενϊῖοβ τετε ἴο οδϑᾶϑε αἱ ἴῃε ἀξε οὗ ὑ μοβι 
(Νυπιδ. νἱῖ. 2ς, 26), θυῖ {π15 ἴανν αἰά ποῖ 
ΔΡΡΙΥ ἴο ἴπ ῥχγίεβδίβ, τσῆο σεϊαϊηθὰ οδῆος ἴο δῃ 
δάνδηοςεὰ δρο. 

10. Οαόνιε! 1.2. “Μδῃ οὗ Οοἀ." Τῆς 
Δηρ6] γῆ ἀρρεαγοά ἴἰο Παηϊεῖὶ (Ὁ 2η. υἱἱ. τό ; 
Ἶχ. 21) ἀπὰ ἴο ἴΠ6 Β]εβϑοὰ Νίγρίῃ (υεῦβα 26). 
ΤῊΘ πᾶ “ ἀξδῃοίοβ (Π6 δι οὗ τς 
ΔΉ ̓Β πιοβϑᾶρο, σοηςογηίηρ ἴμ6 ἱπολγηδοη οἶ 
(86 ϑοὴ οἵ Οοἀά᾽ (Βεηρεοῖ)δ. Τῆς παπιθ5 οἔ 
ἔνο ἃῃγοὶβ ΟὨΪ δῖ ίυεη ἰπ ΗΟ τί; 
Μίςδδοὶ, (δ6 ἀχοουΐοσῦ οὗ Οοὐΐβ ἀδοζθαβ; 
Οεδῦτοὶ, [π6 δηπουηςοσ οὗ Η 8 ρυγροβεβ. 

ἐδα! “ἰαπά ἐπ ἐδε ῥγεσεποε οΚΓ' Οοἀ) Τὰς 
δηρεὶ βίδηἐς, 85 ἃ βουδηΐ οὔ τιηϊβίοσ (1 Καὶ 
Χ. 8; 2 Κίηρβ ν. 25) ΠΟΑΓ ἴπ6 ἰἤγομα οὗ 
Οοά (οοπραγε Ἀσδν. Υἱϊ. 2), ἃ5 δη οδῆςεσς οὗ 
Ὠἰ ζῇ τδηκ ἰὴ (ἢ οουτγί οὗὨ [δε ΒΟΑνΘΏΪΥ Κίηρ, 
Ης 54γ5 (ἢΐβ, ἰο δοογεάϊε Πἰπηϑοὶ 45 ἃ Ὠ τνΐηθ 
ΤΩΘΘΘΘΏΡΕΓ, δηά ἰο δϑϑυγζε Ζαοϊιασίαα οἵ (6 
Ῥεγίοστηδηοε οὗ Ὠἰβ8 ρσοιῖβο. 

20. ἀρ». ἘἈδίθεῦ “φ116ηὲ,) Ὀδοδυο 
“ἐηλδ]ε ἴο βροαϊκ." Το ἀυπιῦηο88 οὗ Ζαςοδα- 
ΤὶΔ5 ΜΆ5 ἴο Ὅ6 ἂἴ Οὔ06 ἃ βίψῃ, δϑὰ ἃ ῬΘΏΔΙγ ἔοσ 
μανίης δουρῆς ομσ. 

21. »ιαγυεἰϊεά.}] ἴΐ 15 βδλία ταὶ [86 ὑγίεϑίβ 
ΟΥΪΠΑΤΙΥ σοι ΟὨΪΥ ἔογ ἃ 8δοσί {πὸ ἴῃ 
[Π6 βαποζυδεΥ, ΔΡΡΑΓΘΏΓΥ ἤοπὶ ἃ 86ῆ86 οἵ 
ΤΟΥΘΓθσθ, Αοοογαϊης ἴο ἴδ Ταϊπια {ΠΕΥ͂ 
ἔδαγοά ἴθ ἀϊβρίθαβθιισε οὗ Οοὰ, βῃουϊὰ {6 Ὺ 
ποῖ ἀϊδοπαγρε {ποῖγ ἀυεβ τυ 411} Ῥοβϑι]α 
ΘΑΓΏοϑἴη685 Δηὰ βρεθϑά. 

2. α ουἱνίοπ.)] ῬΑΥΕΥ ἴτοπι [86 υπυ5112] 
ἀεῖλγ, δηὰ Υ ἕτοπι ἢ18 ϑἰΐεσηςς : Ῥογῇδρ8 
4150 815 Ἔοχοϊϊοα τρδπΏοῦ δηα Ἀρρδάγδηςα, 

δεεξοπεά.)] ΟΥ “κορὲ οοκοπὲπᾷᾳ." 
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814 
24 Απά δεν ἴποβδα ἀδγβ8 8 νυ]ίς 

ΕἸΙβα ες οοποεῖνεά, Δηἀ ἢιά Πεγβεὶῇ 
ἢνε πιοηί 8, 84 γ] Πρ. 

25 ΤὮυ8β Ὠιδὴ ἐς Ι,οτὰ ἀφεὶς τῇ 
τὴς ἴῃ ἴῃς ἀδλγβ ννῃεγείη ἢς Ἰοοκεά οῃ 
γδ,) ἴο ἴλῖκα ΔΑΥΨΑΥ ΠΥ ΓΕρΡΓΟΔΟΐ ἀπιοηρ; 
Πςη. 

26 Απά ἴῃ {πε δἰχί ἢ πιοηῖβ τῆς 
Δηρεὶ Οδϑγιεῖ νγῶᾶ8 ϑεπὶ ἤἄομ Οοά 
υηῖο ἃ οἰ οὗ (σ8|1Π|6ε, παπηεά ΝδΖζα- 
γεῖῃ, 

27 Το ἃ νἱτρίῃ εβρουβεά ἴο ἃ πχλῃ 
ννἤοδβε Ππάπι6 νγδϑ [οβερῆ, οὗ τὴς ἤουϑε 

51. ΚΑ. 1. [ν. 44--- 20. 

οἵ Ὀανὶᾳ ; δηά τῆς νἱγρὶπ᾿ 5 πᾶπιε τοῖς 
Μδ:γυ. 
.Ἱ Απά τῆς δηρεὶ οδπὶε ἴῃ υπῖο 

Πεῖ, δηά 5414, ΗΔ}. ἐδομ δαὶ αγί 
ΠΠΙΡΗΪΥ ἐλνουγεά, (π6 Ἰοτά 1: ὙΠ τ οτ, κνι:- 
ἴῃεε : Ὀ]ε8864 αγΖ του διηοηρ νγοπεη. ακενρά, 

29 Απά ψῆθη 86 8δνν λέπι, 8ἢε οἵ, κεμῪ 
φγὰ8 του δίοά δὲ ᾿ἷβ βαγίπρ, ἃπὰ οδϑὲ ὅξε νετ. 30. 
ἰπ Πεῖ πιϊπά ννῆδῖ πηᾶπηεγ οὗ βαἰυϊδ- 
ἴίοῃ (ἢ 18 βου! !ά δε. 

20 Απά τῆς δηρεὶ 824 υπηΐο ἢεῖ, 
Εελγ ποῖ, Μδιγ : ἰογ ἴδου Παβῖ ἑἰουπά 
ἔλνουγ νυ τἢ (σοά. 

44. δία δεγεεἰ.} 86 τουπιδιπθὰ οοηβηςδά ἴο 
ΠΟΥ ουϑὲ ἀυγίηρ [6 ἢγϑί ἔνε τηοηί ἢ οὗ ΠΟΙ 
ΡΓΘΦΏΔΩΟΥ (566 γογϑαβ 26,16). Το τοάϑοη οὗ 
[Π18 Θοποθαϊπιθηΐ ἰ5 ἀουδίῆι!. Οοτίδίη δηςίοηϊ 
ἱπίεσργείοιβ ἀϑογῖῦς [ἴ το ἀῆάοηςο, οὐ ἀΔοσουπὶ 
οὗ μεσ δάνδηοεὰ ἃρὸ ((ἢυ8 Οτίρεη δπὰ Απὶ- 
Ὀγοϑο); οἴδβεσβ ἴο ἃ ἀδϑβίσε ἴοσ σοὶ ξίουβ γοῦγο- 
τηθηΐ, τ ΒΙΓ ἢ ἈΡΡΟΔΓΙΒ ΤΟΤΟ ὑγοῦδῦϊο, 566 γγθῈ 
25, Δηἀ σοπηραγα ἴπ6 σοπάυςϊ οὗ ΜΑΓΥ 85 
Τοϊαϊοὰ νεῖθα 39ς. [ἴ ΠΙΔΥ ὃδ φυεβειίοπεά 
νεῖ ον [86 Ενδηρο δῖ πηθδηΐ ἴο ἱπθπιδῖο [ἢδῖ 
[86 τεϊχσεπιθηϊ οὗ ΕἸ 15 οί ννδβ ᾿ἰπιτοὰ το ἴδ 6 
ἤν τηοηΐῃϑ, δηά τυ εῖΒου [815 δἰδίοσηθηί 15 ποΐ 
ταῖμου ἴο θὲ [δίκθη Ἷἰ οϑεὶν ἢ υοῦϑς 26. “586 
ςοηορδϊοὰ πουϑεϊ ἴῸσ δ πιοηί8, βαγίηρ, ὅζο. 
..ς Βυῖ ἰη [ὃς εδἰχίῃ τοηΐῃ, τὰ6 δηρεὶ 
Οδδιίοὶ ννὰ5 8εηΐ," ἄς. 

δ. »7 γώῤργοσεδ. Τδαῖ οἵ δοίης οἈ11 1655. 
Οοιηράσγο Οεῃ. χχχ. 22 (ὙΠογο Ἀδοἢεὶ 1.568 
[}ς βᾶπι|6 ῬῬΟΣα5): [84] δὴ ἐν. 1: ; Ηοδβ. ἰχ. 11. 

26-190. ΑΝΝΟΟΝΟΕΜΕΝΤῚΥ ΟΣ ΟΥᾺ [ΟΚἈΡ᾽5 
ΒΙΚΤΗ. 

Οαδνλο!.] 866 ΟἹ Ὑεῖβ6 19. 

Νακατγεῖρ. ΜΝ) ε Ἰδάσῃ ἔοσῃ 81. [υκὸ αἰοης 
(δὲ [86 τηοῖθοῦ οὗ οὖν 1 ογὰ ᾿ιδὰ ἰϊνεὰ δἱ 
Ναζάσγοίῃ δεΐογε Ηἰ5 υἱγῖ. ὅ8ι, Μαῖδπον 
ἀοε5 ποῖ δυάς ἴο 1}15 (Μεαῖί. 11. 21), δηὰ 
πόγο, σἱϊδουῖΐ ΔΠΥ δςἼίιδὶ ςοπίγδάϊςεϊίοη δὲ- 
ἔνεοη ἴῃς ἴπνγο πδιγάζίνοϑ, γα ἤανο 4 ἀϊκιίποῖΐ 
ΡῬτοοῦ οἵ {δοὶγ (οίδὶ ἱμπάδροηάθηςθ. “1ἰ ἰβ 
οὔς δου ΑΓ οὗ τὲ Οδι οδη 1115, 45 
ἀἰϊδθηςι! ἴτοπὶ ἴδοβε οὗ Ερδγαίη ογ [υάλῃ, 
ἴπᾶΐ (ΠΟΥ Τοοπίδϊπῃ ΟΥ διυπίδίη φγθθη δ451Π5 
οὗ {20]6-ἰλῃᾶ8 ἰυ5ὲ δεῖονν {δεῖγ τορπιοκδῖ 
τίάρεβ. . . . ϑυςῇ ἀρουθ 4}1] ἰ5 Νζαγείῃ. 
ΕἸδεη ξο ΠΕ γουπάεα 811}]5 ’ ϑεθπὶ 45 ἰξ {ΠῈῪ 
Πδὰ τηεῖ ἴο ἔοιτη δἂῃ δποϊοδυτο᾽ ἔογ [815 
ΡεΔΟΘΙῚ] Ὀαβίη; (ΠΟΥ τίϑὲ γσουηὰ ἴξ 1κ {Π6 
οάξε οἵ ἃ 586}} ἴο συδγὰ τ ἤοπι ἱπίσυπίοη. [{ 
15. “ἃ τὶςἢ δηὰ Ὀεοδυῖῦ τ] πε ̓  ἰῃ [86 πιϊάϑι οὗ 
[656 στεθη ἢ1}}5---ἀδουπαάϊΐηρ ἰῇ γχὰγ ἤοννεῖβ, 
ἴῃ ἤρ-ῖγεθβ, 5Π|28}} ραγάρηβ, πεάροβ οὗ ἴδε 
ῬΓΙΟΚΙΥ ρϑᾶγ; δῃηὰ [86 τίς ὕταββ δήογάβ λη 
δουηάδηϊ ραϑδίυγε. . .. Τ 656 ἅγο ἴῃς πδίυγαδὶ 

ἔεδΐυσοβ ΜΝ ΏΙΟΝ ΤῸΓ ΠΟΑΙΙῪ ἘὨΙΓῚῪ γοᾶγϑ τηοῖ ἴῃς 
αἰτηιοδῖ ἀδὶὶγ νἱενν οἵ Ηἰπὰ στο “ ἱπογοδβθὰ ἴῃ 
νυ ϑάομα δηα βίδίυσε᾿ ὙΠ] [815 ὈοΔυ ἢ] 56- 
οἰυδίοη ᾽ (ϑίδηϊογ). ΤῊ οὐβουσγ οὗ ΝΑζαγοῖι 
τνᾶ8 βυςἢ (Πλἱ [ἴ|18 οἵ ἀνθ παιηδὰ ἴῃ ἴῃ ΟἹὰ 
Ταβίδιηοηϊ, ΠΟΥ ἴῃ ἴπ6 Ταϊπιυά, τυοσο ἃ ἰδῦρε 
Ὠυπιῦεῦ οἵ ρίδοθβ οἱδμεγνῖθϑε ὑπ κηονγῃ ἃγε 
ταεπίοηδά, ποΥ 15 ἰξ ἠοϊοεὰ ὈΥ [οϑερί8, 
ὙγΠΟ Βρεᾶκϑβ οὗ 204 οἴ[165 διὰ ἴονγτιβ ἴῃ Οδ]}Πες. 
ΤὨῖ5 15 πηρογίδης ἰῇ [15 θελγίης ὑροῦ ἴΠπῸ 
ΟΥ̓ΡΊΠΔΙῪ οὗ οὐν 1,οταβ ἰοδοίην. [ἢ Νδζᾶ- 
ταῖν [ῆ6 ΟὨΪΥ ἰηδιγιςοϊίοη Ηδ οουϊὰ τεοοεῖνο 
νου ]ά ὃ ἰη Ηἰ5. ον ΤΔΠΗΪΥ δηὰ ἰῃ ἴπ6 βγηαᾶ- 
ξορυε; ἴδετε Ης ψουϊὰ ποῖ Ὀὲ υπάεγ [δε 
᾿πῆἤμπεηςς οὗ Οτοοίδη οὐϊΐυγε, ΠΟΥ ὑπάογ [Βαϊ 
οἵ Ἀαδθίηϊςαὶ ἰθδοῆογβ, τὰ σοϑεὲ τγῃῸ]6 
ΒΡ γι δηὰ δγϑβίοπι Η ἰ5 οὐστι νγὰβ τηοδῖ ΞΙ ΓΟΏΡΙΥ 
ςοηϊγαϑιθ. δεὲ ΕΚ. [εἰ ΠΖϑοῖ, “}6505 υπὰ 
Η1Πεἱ,᾿ Ρ. 14. 

47. 97 1δὲ δοιωε οὶ Πλαυϊ4.) ὍΠεθε νοσὰς 
τεῖος ψγαιαπιδίὶοδ 7 ἴο ΪΪοϑερῆ, βίπος [ῃθ 
ΤΟΥ τοροδίβ ἴῃς τηεηίίοη οἵ ἴδε ““ὙἹΓΡΏ ἢ 
ἰῃ [δος ἰΔϑὲ οἴδυδο οὗ 1815 νγεσϑε. Οἰδεγισίβε ἢ 
του μανὸ βαιά “ΠΟΥ Ὡλιης,᾽ ΟΥ “δ οδα 
ὨδΙῺΘ νγ)ὰ8 ΜΔι:γ. ΟΥ̓́ (δε ἀεϑθοεηὶ οὗ ἴΠ6 
νιγρίη ποιϊδίηρ 15 βαϊὰ ἴῃ [18 ρίδαοε ; αὶ ἴὐ 
18 Οἶοασ ὥοπὶ νοῦϑοϑ 32, 69, ἰπαὶ ἴῃς Ενδῃ- 
ξεἰ δὶ τεραγὰβ ΜΑΙῪ αἰϑὸ 85 ἃ ἀεϑοεηάδηϊ οἵ 
δ ανὶά. 

1Μα7γ.}] ἩΜασίδι, 1... Μιγίαπι (Εχοά. χν. 2). 

48. δίψδὶν αυοωγεά.) 80, το ἀουδὲ, ἴῃς 
οσγί ψίῃδὶ ἴοστη ββουϊὰ Ὀ6 τεπάδεγοά; [ἃ ΠΡ᾿165 
ἃ ΤΕΟοῖνοΣ, ποῖ ἃ δοβίονεσ, οὗ ξῦδος, 85 τηῖρῆῖ 
ΡΕθΔΡδ ὃς ἰηβεγτοὰ ἔγοπι ἴΠ6 τεηάοπηρ οὗ [Π6 
γυϊκαῖε, “Ὁ1}} οὗ .) ὙΎΒε οὔρίηδὶ ψογά 
Οσουγβ αἷϑο ΕΡὮ. 1. ό, πεσε ἰξ 18 τοηδογοά 
“ χρορορίοα,᾽ δηὰ πουδοτε εἶθ ἰὴ ἴῃς Νεὸνν 
Τοβίδιποηῖ, Οομρασε ὐεσϑε 3.θ.0 Τῆς ἔλνουσ 
ἴῃ ΟΙΒ ρ4584 9:65 γεΐδιβ ἴο βρίγί[.2] Ὁ] ϑϑίην. 

ἐδὲ Τιογά ἐς «υἱὲδ' ἐδεε.)]ὴ ΟΥ “ἴδε οτὰ δε 
ἢ {Π 66" (45 ἰπ πιὰ ᾿ἰ, 4), θαϊ πιογὸ ὑσὸ- 
ὈΑΌΪΥ 45 ἰῃ οὖγ νεγϑίοῃ, Οοζηραγε [υάρ. νἱ. 
12. 

ὀϊε:“.4 αγὶ ἐδομ ἀριοπᾷ εὐορεό.) Α Ἡδεῦτεν 



ν. 31--39.} 

11 “Απά, δεδο]ά, του 8Πἷς ςοη- 
ςεἶνα ἴῃ ΤΥ νον, δῃά Ὀπηρ ἰοἢ ἃ 
80η, Δ4ηἀ 8μαἷς ς8]} ἢϊ5 πδις }Ἐ5 005. 
οὖ Ης 588}|41}} Ὀε ροτεδῖ, δηά 5}4}} ὃς 

εὦ τὰς ϑοη οὗ τῆς Ηἰρβεϑὲ : δηά 
τε [,ογὰ (ὐσά 58}|411] γίνε υπῖο δἰπὶ 
τῆς τἄγοῃς οὗ ἢϊ8 ἔδίμες ᾿ανὶά : 

4. 4 Απά ἢς 5}|2]1 τείρῃ ονεγ ἴῆε 
ἤοιιβ6 οὗ Ϊλοοῦ ον ὄὀνεῦ; δηά οὗ ἢϊ5 
Κιηράοπι ποτα 5114}} θ6 πὸ επά. 

24 Τπεη 8464 Μ υαηῖο τἢς 
δηραὶ, Ηον 581|4}} (18 ὉὈς, βεείηρ 1 
Κηον ποῖ ἃ πΊδη ἡ 

245 Απά τε δηρεὶ δηδνγεγοὰ δηά 
βΔ4 υπῖο πεῖ, ΤΏς Ηοἱὶγ (βοϑὲ 8}4]} 
ςσοπα ὑροη ἴῃεε, ἀπά τῆς ρονγεσ οὗ 
τῆς ΗἸρμεϑὲ 53}4}} ονεγβϑῆδαονν (πες : 

ϑυρετίδινο. Το εἶδυβε ἰ5 οπιϊἰεἀ Ὁγ Τὐβοβοη- 
ἀοτί δηα Τύορο 5 } ἴδο Νίϊοδη τηδηυϑβοτιρῖ. 
᾿ς 18 Ἰουῃά ἰη 411 οἴει πιδηυβογρίβ δηκεῖ νεῦ- 
δίοηβ, δηάὰ 98 αυοϊεὰ ἔοα ΘΠΌΥ ΒΥ͂ ΘΑΙΥ 
ῬΔΙΠοΓΒ. 

81. “δαΐξ εαἰ.1] Οοπιρᾶγε νεῦβα 13; δηά 
Μεῖῖ. ἱ, 21, ΒΟ 866 Ὠοΐσϑ. 

82. ἐδε δὸπ οὗ ἐδε Ηϊσδεε,.1] Οοϑίεγζεε 
οὔϑεγνοβ ἰδὲ “15 ΠΔΠὶ6 5668 Ποῖα υϑοὰ ὉΥ̓ 
ἴΠ6 δηζεὶ 'η ἃ ᾿βοοσγδῖς 8εῆϑς,᾽ 1. ἐ. ἴο β' σῃ 
{ΠπῸ Μεκϑίδῃ : θυϊ [6 δηρεϊὶς ῥγεάϊο- 
[ἰοῇ 5ρεᾶκΚϑ8 οἰ σαυὶγ οὗ ἃ ἀϊνηθ οτ κί, δηὰ να 
ταδί τεδὰ ἰἴ ἰῃ ἴθ Ἰ᾿ἰχς οὗ βυδεοαιοπὶ τον" 
Ἰδί!οη8. 

δὶ: ζαἰδὲνρ δ αυϊ4.) ΤῊ τηυϑὶ τοῖο ἴο 
Μδιγ᾽δ ἀοδοοηῖ; 5ὴ6 8 ἜΧΡΓΟΒΒΙΥ ἰοϊά, νεῦβα 
45, (δὶ δοῦ ΟΠΠ]ὰ πουἹὰ ἢανε ἢο τηοτχίδὶ 
[αῖδοσ. 866 ἴοο ΠΟΥ οὐπῖὶ ἀεοἸΑΣΓδ Οα, γοῦϑ6 34. 

83. ἐῤέγε “δαὶ δὲ πο ἐδ ΏΪϊ8 ΓΘ 08118 
[5διδὴ ἴχ. 7; ζδη. Υἱὶ. 14; δηὰ 5ῃεννβ (650 6- 
οἰ γ ἢ τὸ Ἄοοτηραγε ἴὲ τ (86 6 ἰαϑῖ 
τοίεστοά ἴο) ἴδαϊ [86 Κκίηράοτῃ οὗ ἴδε ϑοη οἵ 
ΜΑΓΥ νγὰ8 ἴο ὃὈ6 υηΐγοτβαὶ δηὰ βυρεγηδίυγαὶ. 
Το ἀδἰ νου οὗ ἴπὸ Κιηράοτῃ ἴο ἴδ Ἐδίπου, 
ϑροκοὴ οὗ Ὁγ δῖ. Ρδὺὶ (1 (ογ. χυ. 24-28), 
τοῖοι ἴο [86 οεδββαϊίοη οὗ ἴῃς πηράϊδλίογ!αὶ 
ἰπχάοτῃ οὗ ΟἸγίβί, δῖ [πε οἷοθο οὗ ἴς Ἵχί ἔην 
ἀϊξδρεηξδίοηῃ. 

84. Ηοαυ. ὍΤῆς πιοηΐδὶ δἰυάς οὗ ΜΑΙ 
Ρρεαῖβ οἵ δἰῃϊ ἴο τεβεσῦϊς ἴπδὲὶ οὗ 
Ζδομασίδβ (νεῖθο 18). ὟΥεῖ Ζδομαγίαθ τνγᾶβ 
ϑἴυοκ ἀυπιῦ Ὀοοδυϑε πα δοϊονθά ποῖ (νεσϑα 
10), δηά οὗ Μάδῖγ ἴἴ νγὰᾶβ Ξαἱά, “ ΒΙἼεϑϑεὰ ἰβ 
886 δὲ Ὀ6]Ἰενδα ᾽᾿ (5εε Αἷϑοὸ γεσϑα 18). ΖδςἊμδ- 
Τα, Ὠοννόνεσ, δὰ δεκοὰ ἴὼῸΣ ἃ ϑ'ξπ ἴῃ οοη- 
Βυτηδίίοη οὗ ἴπ6 δηῆρο] 5 ριοπγῖϑε : ὙΠ ΟΓΟΩ5 
ἴῃς φυοδιίοη οὗ ΜΑΙῪ Ἔχργοβϑοβ, ποῖ πη] ϊοΐ, 
ΟΥ ὄἀνδη ἀουδί, Ὀυϊ Ἰηηοοεξηί ΞΌΓρτίθα. 

5ΤΟΓΌΚΕ,. 1. 

τιογείοτο αἷδο τπδὶ μοῖγ (Ὠΐπρ νυ] ἢ 
854}} ὈῈ Ὀογη οὗὨ τες 3}|8}} Ὀς ςΔ]1εἀ4 
τῆς δοη οὗ Οοα. 

26 Απά, ΕΠ], (Υ σουδὶη Ε154- 
δεῖ, βῃῆς δῖ αἷἰδο σοοποεϊνεα ἃ 80ῃ 
ἴῃ Βεῦ οἱά αρὸ : δηά (ῃϊ8 18 ἴῃς βιχίῃ 
τοηἢ ψ Ποῖ, ψγῆ0 νγᾶ8 δ θὰ 
Ὀάγγεῃ. 

27 Ἐὸγ νὰ (ὐοά ποιμίηρ 5881] δὲ 
ἐπιροβϑι Ὁ]6. 

48 Απά βαϊά, Βεποά τἢς 
Παπάπιλίά οὗ (ἢς [,οτὰ ; ὃς ἰδ υπῖο 
τὯ6 δοςογάϊηρ ἴο [Υ ννοτά, Αμπά (δε 
Δηρσεὶ ἀερατγίεα ἔτοπι ἢΠεγ. 

9 Αμὰ Μάδεγ ἅτοβε ἰπ τῇ οβε ἀδγ8, 
δη νχοπὶ ἱπῖο τῆς Π1]} σουπον ἢ 
μαϑῖς, ἰπῖο ἃ οἰ οὗ [υάδ; 

8δ. Τ2ε Ηοΐν Οδο Οοιῃ Μαῖξ ἱ. 
18-20: 866 4180 (ἴῸγ (6 ἔοστῃη οἵ Ἐχργεϑϑίοῃ) 
Αςῖς ;. 8. 

“δαΐ δὲ δογἢ ΟΥ “ἰδ ἴο Ὅο Ὀοτα ." 11ἴ6- 
ΓΑΪ “15 θείης ἕω 

ἐδκ δὸπ 9.7 Οοάἀ) Νοῖ Βεῖὲ (25 νεῦϑο 32) 
ἴῃ τς Μερββίδηϊς βοῆϑε ΠΟΥ 659 ΓΔ} ὉΥ 
(86 Είεγηδὶ Οδησγδίίοη ; Ὀυΐϊ Ὀδοδιςο (ἢ6 
Ηυχπίδη Ναΐυτε οὗ ΟἸ γι νγὰ8 ἴδε αἀἰγοςΐ δηά 
τηϊγδουΐϊου5 ργοάυοσίου οὗ Ὠινίηθ ροννογ. 

86. ε.γ ερεσἱπ Ἐἰπαδείδ.) Οτ “Κὶπον οὐ δ." 
ΤΠ Ἔχδοῖ πδίιγε οὗ [Π6 γεϊδπβηῖρ οαπηοί ὈῈ 
Κηονγῃ, Ταλδῖ ΕἸϑδθεῖῃ, [6 οουβιη οὗ ΜδᾶΓΥ, 
ννὰβ “οὔ ἴδε ἀλυμῆϊοτβ οὗ δγοη " (νεσϑε 5) 
ἀοοβ ποῖ ἀΐβργονε ἴῃς ἰδίῖϊεγ ἴο βᾶνε Ὀδεη οὗ 
τἢς ἷδε οὗ [υἀλῆ. ὍΏε τεβι τ οτοη ἴῃ ΝυμὉ. 
ΧΧΧΥΪ, ὅ-ο, τοξοισοὰ ἴο δοίγεϑϑεα, ῃοϑο ῥγο- 
ΡΟΙῪ ἴ ννᾶβ ἱτπηρογίδηϊ ἴο ἤγεϑεσυο ἴο ἴπ6 (γῖθ6 
(Οοβῖεγζεε). Απά 1 ἴδογε 15 Δὴγ αἰ ΟΌΪΥ ἴῃ 
ϑυρροβίης ἃ οοῃηεςτοη δεΐνεοη ΜατΥ οὗ 16 
{ οἱ Ἰυάαν ἁπὰ ΕἸΙβαθθῖ οὗ (ἰδς ἔτὃς οὗ 
1μονἱ, ἴΒογα 15 8ὴ δαιλὶ ἀΠΠ  ΌΪΥ ἴῃ δοοουπης 
ἴοσ ἃ τολστίδρε δεϊννεεη Μδγ οὗ [δε {Πῦς οὗ 
Τ1,ενὶ δηὰ [οβερὴ οὗ ἴδε {τε οὗ Τυάδ!. 866 
4͵5ο ἴδε ἰηϑίδηςε οὗ [ΘΠ οβμαῦοδίῃ, “ ἀδυσμίοῦ 
οὔ Κίης Τοδογαπι, δηὰ νυἱε οὗ [εμοϊδάδ [ἢ 6 
Ρτίεσι, 2 Οἤγοη. χχὶ! τι. ΤΉ 5 ραβθᾶρε, [Πδη, 
ΡΙοναβ ποίησ ἀραίησὶ ἴΠ6 11ποὰ] ἀδβοεπὶ οὗ 
ουὖγ 1ογὰ ἔτοη [αν ά, 

οἷά αρε.1] 866 οὔ νεῦβε 18. 

87. ον «υἱϊὸ Οοἀ] Αοιμρασε Οεῆ. χυῖ. 
14. 

88. Βεῤοίδ, 6.7 ΑΑ απτελῖ οὀχαπιρίες οὗ 
ἔλι. ὅ886ὲ ποῖ ΟἿΪΥ Ὀε ϊονοβ [ἢ 6 δϑϑυγδηοο οὗ 
("6 δηρεῖ, Ὀυϊ ὈΓΔΥ5 ἴογ [5 Δι] ΒΙπιθηῖ. 

419-56. ΤῊΕΞ ΝΊΚΟΙΝ ΑΝῸ ΕΠΙΒΑΒΕΤΗ. 

89. “πά Μαν αγο.7 Μὲ ᾶνε δεῖὲ ἴο 
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40 Απά επιοτεά ἱπῖο πὰς δοιιδε οὗ 
Ζς δτίδβ, δὰ βαἰυϊεά ΕἸ:ϑδδςειι. 

41 Απά τ οᾶπιε ἴο ρ488, (δῖ, ἤδη 
ΕἸϊβϑαθεῖθ Ππεοαγὰ τἂἣς 8δἰυϊλίοη οὗ 
Μδγ, ἴδε θαδε ἰεαρεὰ ἱπ ἢεγ ννοπιὺ ; 
απὰ ΕἸΙβαδεῖν τῶ βἸεὰ τνῖῃ τὰς 
Ηοὶγ Ομδοβῖ: 

42 Αμπά ες βρακε ουἍἕἽ ἢ 4 ἰουά 
γοΐος, πῃ 21:4, Βἰεβϑϑδεά κγί τοὺ 
διηοηρ ΜοπΊεη, ἀπά ὑ]εβθεά ὁ: τἢς 
ἔγυϊς οὗ τὰγ νγοπιῦ. 

413 Απά ψβεηςε ἐς [δ]8 ἴο πἰς, τἢλὲ 

σοπϑβίάον (1) ἴῃς ἀϊσεςτίοη, δηὰ (2) ἴῃς οὐ]εςΐ 
οἵ Μαιγ δ Ἰουγῆεγ. ΤΏς Ενδηρο ϑῖ βρθᾶκϑ ἴῃ 

ἴεστηβ οὗ “(ἢ ἘΝ]-ὉουΓΥ,᾽ δηὰ [Π θη, 
ἸΔΟΓΕ Ῥαιτὶου τὶν, οὗ “ἃ ΘΙ, ]Ἰυάδ᾽ (ὦ.. 
ἃ ΟἿ δεϊοηρίης ἴο [πδὲ {τῦ6), ΟΥ, 45 50πὶῈ 
ἴλκο ἵξ, “(ὃς οἷγ οἵ [υἀΔ,᾽" 1.5. (Ὡς οἰ Ὀοαγ- 
ἴῃς ἴδ πδῆῆθ. [τ 15 βουρῆϊς ἴἰο ἱἰἀοη 
“Ϊυάλ᾽᾽ νὰ Τυϊταἢ, Ὡς ἢ 15 τεοοσγάθα ἴο 
ἢδανε θεδη σίνοη ἴο ἴδε ἀδϑοοηάδηίβ οὗ Αάτοη 
(7108... χχὶ. 16). [{ 15, Βούνευθγ, πιοῦα πδίυγαὶ 
ἴο ἴλκε “ [ἀλλ᾽ οὗ [πε ἰτῖδο τη πνῆοϑς 
οοηβηεβ ἴῃς ὑπηδηγρὰ οἰ νγᾶ5 βἰτυδίεά (οοπι- 
ρατε Μαίι. 11. 6). Ὅα ΟἹ ννᾶ58 ῬγοῦδοὶΥ οὔςε 
οὗ [Βοβὲ ἴονηϑ, ψηϊςοῦ, ἰοχεῖμοῦ ἢ Ηδῦτοη, 
ὍογΕ οοηΐεττοα Ὀροὴ [ἢ6 ὑγίεϑίβ ( [οϑὴ. χχί. 
13-16). Ὗς: οδη δ ιᾶγάϊγ ξυρροβε Ἡθῦτοηῃ ἰΐ56} 
ἴο ὃῦ6 πηδδηΐ, ἃ5 ἃ ρἷδοθ 50 νγνὲ}] Κποχῃ νου]ὰ 
τοοϑί ᾿ἰκοὶγ ἤδνς Ὀεδη πδλπιθάὰ. Α11 ννὲ Κηονν 
58 1μαἱ τῆς ἴονσπι ἴο ννϊοῦ ΜΑΣΥ͂ ἴγαυο θά, ἀπά 
ἴῃ ὑεῖ, Δρραγοπεγ, τ[Π6 ρΡαγεπίβ οὗ (6 
Βαρίἰ5ῖ ογαάϊηδγγ ἀννεϊί, ννὰ8 σἰτυλίοὰ ἰη τῆς 
ἈΠῚῪ ἀϊξίτίςϊ ϑουϊῃ οὐὗἨ ἁ [εγυβαίεπι, δηἃ ννεβὶ 
οὗ ἴδε Τϑελὰ 868, οὗ ψῃιοῖ Ηδθγοη ννᾶς [ἢ 6 
ςοπῖγο. Ὅδε οδ]εςϊ οὗ [ἢδς ἸΟΟΓΠΕΥ͂ 566ΠῚ5 ἴο 
δᾶνο Ὀόδη ἵννο- τ], ἢγϑῖ, γε γοιηθηΐ ἔγοιῃ [ἢ 
ψοτά (ἸΚὸ ΕΠ Βα εῖῃ, τοῦθ 24), δηά [ἤδη ἴἢ 
ογάοσ ἴο οοηδο ψἢ ΕΠ σα ἢ (οὔ ψῆοβς 
δἰζυδοη δῆς δὰ ͵ι5ὲ Ὀδεη ἰηίογτηςα Ὀγ (δς 
Δηρο), νεῦβα 36), οἡ πε Ὀ]οβϑίηρβ ὑγοπηβϑοά ἴο 
Βοτ. Ηδγ δλξοῦθθββ ἴο ἀο (ἢϊ5, ἀρρεδγεά ἴῃ 
(δε “ αϑῖθ ᾿ νὰ τ] ἢ τς ἸΟΟΣΠΕΟΥ͂ νγᾶβ 
υπάογίδλικοη. 

41. ἐδε δαδε ἰεαρεΔ.} 868 νεῖβθ 15. [{ 18 
ἱποοηϑίοίεπί ἢ τῆς ἴδηογ οὔ ἴῃ 6 πλγγδῖνε ἴο 
ΘΌΡΡΟΘΕα ἴηι ΜΑΙΥ͂ δὰ ἱπίοπωοα ΕἸ Ἰϑαθοίἢ 
οὗ 186 Δηφοὶ᾿ 8 Ῥὑγοζηϊϑε. ἘΕ 8 θεῖ κηον ἰὲ ὮΥ͂ 
ΟΧΡΓΟ85 Γαυοδοη. 

42. Βίε“εὐ αγὸ ἐδοι.] ΟΟπιραγα δης 86ὲς 
ΟὨ ΥΕῖϑε 28. 

483. τὐδέποε ἃ ἐδ Αἢ οχργαβϑίοη οὗ 
ΒΟ ΠΥ ἀπά τενογεῆσθ Ναὶ 586 μδά εχ- 
Ῥεγίεπορὰ δϑϑυγοά ἢογ ἴπδὲ [6 τῃοίδοῦ οὗ ΠΕΡ 
Ι,οτὰ ϑἱοοά Ὀεΐοσε μοσ. [ἢ ψβδίουου ϑθῆϑα 
ἘΠΙΒΑθοῚΒ πλπιοὰ ἴ86 ὑπδοσζῃ Μοϑϑίδῃ ΠῸΓ 

ΊΓΕὔΚΕ. 1. [ν. 4ο---46. 

τῆς τηοῖδογ οὗ ΠΥ 1, ογὰ ββουϊὰ σοπις 
ἴο πιοὶ 

44. ἔοτ, ἴο, 48 ϑοοῃ. 23 (ἴῃς νοΐςε οὗ 
1ῊΥ 84] υϊδίίοη βοιπάςά ἴῃ πλίης ΦΆΓΒ, 
ἴε ὑθαδε ἰεαρεά ἰῃ πὶ οὶ ἕο 
ΟΥ̓́. 
"Ν Απά δ]εββεὰ ἐς 86 "παῖ δ6- ον, 

Ἰενεά : ογ τἤεγε 8}}4}} δε ἃ ρεγίογπι- ϑάζὰ 
δῆςο οὗ τῃοβε τπίηρβ Ὡς σγογε το] εἰα 
Βεγ ἔτοηι ἴἢε [,ογά. ἃ. ΜΥ φουὶ ἀ ἀμ 

46 Απά Μᾷδιγ 8ὶ οἴῃ 
τ λΡΆΪ τῆς [ οτά, Ἶ ὐ 

Ι,οτά, ἴἢστο 15 πο ἀουδί ονε νγὲ ἄγε ἴἰο ὑπάοτ- 
δἰληά μού ογάϑ, 

46. Μν «οἷὠἱ ἀοὶδ ἘΚ ΙΑ ΜΝ Ὗνε οδη 
ΒΟΔΓΟΕΙΥ τεράτὰ [ἰ 45 δοοϊἀδηΐδὶ δι, [μὐκς, 
ὮΟ Ὑγ͵ὼ8 ἙΟΥΔΙΠΙΥ 4 τηδῃ οὗ οὐυϊΐζυγε, δἱοηθ 
οὗ ἴ[ε 5δογεὰ ἰςιογίδης ὑγόϑεῦνεβ ἴῃ6 ἰῆγος 
Ενδηροῖοδὶ Ὠγπλη5, ἡ ῖοἢ τς ΟΠυγοῖ ἢδ5 
στουρῆϊ ἱπῖο ΠΟΙ ϑεγυϊοθοβ, [86 έαρτῥεαϊ, 
(86 Βεμεάϊε, ἴθ6 Νῖς Ὀυ , ἀπά τὰς 
ΔΏρΕΙΙς πη ὙΠΟ [458 ϑἰηῆςα ὕδθὴ Ἂἀ6- 
νεϊοροά ἱπίο ἴπς Οίογία ἐπ Ἐχεείπς. Ιἴ τλλκοϑ 
ποίηϊηρ, ἀραϊπϑὲ ἴδε Ὠἰβίοτςδὶ ομδγαςῖεσ οὗ 
(Π6 παιτδίίνα μα ἴξ 5 ᾿ηϊεγβρογϑεὰ Ὑ1|} 
Ἰγγίοδὶ ξε5. ΤΠοθα ννῆο ϑροᾶῖκ υηροῦ 
ΒΈΓΟΩΣ {δε ηρ πδίυγα!  Ὀγεὰῖκ οὐἱ ἰπῖο ἰδλῃ- 
ξυδξε οὗ ἃ πιοῖεὲ εχαιίοὰ δβίγὶς ἴβδὴ (μδὶ οὗ 
ὈΡΠΕ ῬΓΟς: Δηὰ ΡΟΘΌΥ ἰ8 πα τβείογὶς 
οὗ ἴῃς Ενθηῃ διοηρ ὮΝ ἐϑίοσῃ νυσιῖοῦβ, 
ἴῃ ΕΑΥΙΥ͂ Ἐπ|65, ἔπεα ἀγῈ Ἄχδιαρὶεβ οὗ βυάδάεη 
᾿γδηδι 05 ἔΤῸΠὶ ΡΓΟΒ6 ἴο νϑῦϑο, ὑγΠοΓς στον 
[δα ηνς Π25 ἰο δ6 οχργοσϑοὰ. Μοσθουοσ τὸ 
ἅΓῈ αἰ ΕΓ ΕΥ το]ὰ ὑπαὶ ΖΔοΒατῖδ5 δηὰ δϑίτηθοη 
βροόοΐκο ὑπάογ ἴδ ἀϊγεςῖ ἱηῆυεδηος οὗ [6 ΗΟΪΥ 
ϑρίγις, ΕΠ 5δΌεί, ἴοο, σῆοϑθε δά άγεβς ἰὸ ἰῃς 
ΒΙεβϑοὰ Ψιγρίη (νοῦβϑα 425-45) 25 ἃ Ροθίϊολὶ 
ἴοπε ““ν;88 Π]]εὰ 1} (πε ΗΟΙ͂Υ ΟΠοξεῖ; " ποῦ 
οδὴ ψῈῸ ΒΌΡροβε [ἢς δβ81:6 αϊνίης ἰηβθδηος 
ἴο δανα θεθῆ δρδοηΐ ἔτοδι ἴῃς ΙΓ πη Ποτϑοὶ 
(566 σεῖϑθὸ 35)..» ναὶ ποηάογ ἴα Ης 
“ΜΠ ὮΟ βρᾶκε ΟΥ̓ (πε Ῥτορδεῖβ" 5βουϊὰ οδυϑε 
ἴῃοθε ψῆο τος ΕΥ̓ [15 ΡΟΜΕΥ ἴο υ8ὲ [ἢ 6 
ἰλησυᾶρε οἵ Ῥβδ)πηῖϑῖὶβ. δὰ Ῥιορδεῖβὶ ΤΉὨΪς5 
βδοηξς οὗ ἴδε Νίγρπ 15, τηογεουοῦ, ἴο ἃ χτοαῖ 
οχίθηξ ἃ τοπιηίϑοθηοα οὗ [6 βϑοπῃ οὗ Ἠδηηδῆ, 
υἱἱογοὰ ποῦ δἰ πλ]ν οἰγουπιϑίδηοοβ (1 858). 
ἱϊ. 1-1οὸ, ἢ (Π6 ψνογάβ οὗ ννἢϊς ἢ} τὲ πιϑῖ 
ΘΌΡΡΟΘς ΜΑΓῪ ἴο μαᾶνε Ὀδεὴ ἔδυ τὶν δς- 
ἐἰπαλεᾶν Μέεγε Ροϊπὶβ ουἱ [δαὶ (6 Ἀγπλη 

ἰηΐο ἔουγ ϑἴγορῃεβ Οσ δίδῃζϑδ, ΥἱΖ., ψεῦϑα 
46-418 (΄ΜΥ 5ου]᾽"....." μαπάπιλίάδη ἢ, 
438-50 (“ἴογ, Ὀθῃο]ά ".... “ ρεπεγδίου ἢ 
51-53,) ἃπά 54, 55. 

» “οὗ (Οοπιίταδιοα σι “ ορί γι ἢ ἴῃ 16 
τποχί νεσϑο. ΟΟΙΠρΡαῖς 1: Τε655. νυν 22. ΑἹ] 
[ἂς δίχῆογ δηὰ ον ρονεῖβ δηά ἔβδουϊε5 οὗ 



ν. 4η--1.] 51. ΚΕ. 1. 

47 Απά πὰ 8ρὶ πὶ Βδῖῃ τε]οϊοθά ἴῃ 
ΓᾺΥ ϑανίοιγ. 

48 ἕο ἂς δλιῇ εἀ τῆς ον 
εϑίδλῖς οὗ μἷδ Βαπάπγδιάδη : ἔογ, ὃε- 
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54 Ης διδιἢ Ποίρεηῃ ἢἷβ8 586γνδηῖ Ἅ 7ει. 3ι. 
15γδεὶ, σ'π γεπηεπιῦγδηςε οὗ δ: ΠΊΘΓΟΥ ; ᾽ ὅση. ι7. 

δς 7Α5 ἢε βρᾶκε {ο ου ἔλίπεγϑ, 19. 
5. Σ12. 

ἴο Αδγδῆδι, δηὰ ἴο 8 ϑεβά ἴογ ὄνεσ. τι. 

4 Ἷξαϊ, ςι. 

Ῥε. 3.. 
ΣΟ. 

ς χϑαση, 2. 
6. 

Φε 
ΣΟ. 

Πο]ά, τοσὶ πεηςείογἢ 411] ρεπεγαιίοῃβ 
8}}211} “411 πε δ] ε88εά. 

49 ἕο ἢς τπδῖ ἰ8 πιρῃ Βαῖὴ 
ἄοῃς ἴο πια ρσεεδῖ τΠΐηρϑ; ἀπά ΠΟΙΥ ἐξ 
[158 ΠΔΠ16. 

50 Απά Πιἷδ πιεῖογ ἐς οἡ ἴδηι τῆδϊ 
ἔεαν ἢϊπὶ ἔγοιῃ ρεηογδίίοῃ ἴο φεηθγα- 
οηῃ. 
1 4“ῆὯε παῖ 8μεννεά δβίγεηρτῃ 

τῇ ἢ. ἅγῆὶ; ὅ ἢα δὴ βοδίζεγοά [ἢς 
ριουά ἱῃπ τς ἱπηαρίπαιίἼοη οὗ τἢεὶγ 
ἢιολγῖϑβ. 

52 “Ηε Βδῖῇ ρυῖ ἀονγῃ τῃ6 πὐρ ἢ 
ἔτοπι ζ΄ εν βεδῖβ, Δηἀ οὀχδίϊεὰ τῆδηι οὗ 
ον ἄερτεε. 

51 “ες πδῖῃ Η]1δὰὐ τῆε δυπριγ 
ἢ ροοά τῆΐηρβ; δ4η4 τῆς γοἢ ἢς 
ΠΔῈ ἢ 86ηξ ΘΠΡΟ ΑΥΆΥ. 

ΒΕΓ 500] ψεῖε βσυς ΌὉΥ [Ὡς 53εηβς οὗ Οοὐ᾿β 
ξοοάποϑ8 ἴο ΠοΥ. 

47. δαϊδ γεὐοίεε. “ Βο]οἱοοᾶ." ᾿ΜΑΙΥ 
οἵ ἃ ἀεδηϊε ουϊουγεῖ οὗ ἰΟΥ͂, 85 51:6 
γΕΓΚ68 43, 49) οὔα ἀεδηϊε τηδηϊοδίδ- 

ΌοΩ οὗ 8 ΤΊΟΤΟΥ͂ Δηἀ ἰονὲ ἰουγασὰβ Ποσβεϊξ. 
ΟομρΡασο 1 ὅ4:). 1ἰ. 1. 

48, δαϊδ γεραγεε.) “ΤΟοοκοᾶ πΡΟ08," 
ἐ.ε. ἢ ἕανοῦσ. (ΟΟΣΏΡΑΓΟ 1 ϑδπ. ἱ. 11. 

ἴοαυ ε“::41.} 11 “Ἐπυπὶ] δῖοι ." 
τείευεηρ, ΔΡΡΑΤΈΠΕΥ ἴο ἴδε οοπίγαϑὶ Ὀθεΐνεεῃ 
ΒΟΥ ὑγεβδεηξ οοπάπίοη δηὰ τἢδὲ οὗὨ ἴῃς πουδο 
οὗ Ἰυανὰ ἥποπὶ νος ΒΠ6 5ρεδῃς." 866 οἱ 
ςἢἃ, 11. 24. 

49. δαϊδ ἄομε 9 "ὁ αγεαὶ ἐδπο..] “Ὁϊᾶ 
οΥ τῶο διελῖ (Ὠΐηρβ, ΟΥὮ, ἐδλσεε ἠῆ, ἴο [ὃς 

56 Απά Μλιγ αδοάς νῇῇῃ ἢεγ 
δῦουϊ (ἢγες πιοπίῃϑ, ἀπά γεϊωγηεά τὸ 
Β6Γ οὕνῃ Ποιι86. 

ς7ὴ Νὸον ΕἸ!βα ει ἢ 8. Δ1]] τίς σΔπις 
τῆδλῖ 58ῆς 8ῃοι !ἀ δὲ ἀεϊϊοτγεά ; δηά 36 
Ῥγουρῆς ἔογ ἃ 8οη. 

58 Απά πεῖ πεῖρῃδοιγε ληὰ ἢοΓ 
σουϑίη8 ἤπεαιά πον ἴἢεὲ [νογὰ ἢαὰ 
βῃενοὰ ἢ ΙὩΕΓΟΥ͂ ἁροη ἢεγ; δηά 
[Π6Υ τεϊοιςεά νυνὶ ἢοΓ. 

59 ᾿Απά ἰϊξ σλπιδ ἴο ρᾶ358, [ῃδῖ οἡ ἴῃς 
εἰσ ΟΔΥ ἘΠΕΥ σδπ)ς ἴο τἰγουπιςοῖβα 
(Ὡς οΠΠ]ἀὰ ; δηὰ ἢ οΥ ο8]1εἀ ἢἰτῃ ΖδςΠΑ- 
Γ25, εν [6 πᾶπιὸ οὗ ἢϊ8 ἐδίδετγ. 

όο Απά ἢἷ8 πιοῖδμιει δηβϑυγεγεά δηά 
βαϊά, Νοῖ 9; Ὀυῖ ἢς 5}4]} ὃς οΔ]16ἀ 
]οδη. 

6: Απά {ΠΥ 8414 υπίο πεῖ, ΤΒογα 

(δοοοτάϊπα δ τὸ δραῖκθ ππίο ΟἿΣ ζ8- 
ἘΒΟΣ8) ἰΟὙδΙᾶδ ΑΌΣΔΙ ΔΗ δηὰᾶ 86 δοοὰ 
ἴοσ ὉΥΟΣ." (ΟΟμρασε 1 ὅ88πι. ἷϊ. 4-8. 

δΘ. αουΐ ἐδγέε πον ΤὨδῖ ἰ5 ἴο 54 
ἘΠΕ] (ἢς ἴπης οἵ ἘΕ]} 1521 Όε ἢ 8 ἀοἸ ἰγ ΣΎ (οοτα» 
ῬΑΙῈ νοῦϑ68 16, ς7), ΟΓ ΥΘΙῪ ποᾶσ ἴἴ. [{ πουϊὰ 
Ἀρροαγίμαδί (ἢ εἰγουγηϑίδησοϑ πδιταῖϊοα ἰη Μαῖϊζ, 
ἰ, 138-24 οοουγτοὰ λῆρον ἴῃς τεϊισγῃ οὗ ΜΑΣΥ 
ἔγοτῃ ΠΟΙ υἱδὶ ἴο ΕἸ] βθοῖῖ. Ηδ δἰυδῦοῃ 
νου ὰ ποὺ θεσοπς κποόνῃ , δηά 86 σοπάιςξ 
οὗ [οϑερῆ, 45 τεϊαϊεὰ 81. Μαίῇδον, 15 
Ὠδίυγα!. [{ πιυδὶ Ὀε «δὐάεά ἴμδὲ 81. 1 
(6116 υ8 (δἰ ΜΑΣῪ “ τεϊυγπεὰ ἴο ΠΟΥ ον 
Βουϑο,".---οὐάοῃεγ (δΔὲ ἴοπὶ ψ ῖο ἢ 5ἢῃς 
ἦᾶτοδα., δηὰ πψεηΐ... ΜΓ} Πδϑῖθ ἢ 1π|» 
τηρεῖν δέϊοσ [Ὡς δηηυηςίδιοη " (νεσβο 39). 
Ἡς διᾶ5 ποῖ γεῖ ἰοΪά υ [πὲ [οϑορὶ δὰ ἰδίκθῃ 

ΙΏΟΙΣ 50}2}}}7 τοςεῖνθοα σχεδάϊην, “βγζοδὲ ὑπἴο Πίπὶ δἰ8 τς (Μδῖί. 1. 24). 
ἸΔΔΥΥΟΪΠ." (ΟοΟΙΏρΑΓο 5, Ιχχὶ, 19. 

δΟο. “"ὠὥῶᾶἭ δὲ νγ΄, ἢ "“Διυὰ Ἐΐο 59-80. ΒΙΒΤῊ ΟΡ ἸΟῊΝ ΤῊΞ ΒΑΡΤΊΒΤ. 
ἸΔΟΤΟΥ ἰδ ππίοὸ οποσδίΐοσ δ ο ΤΟ :018» 
τῖοπε᾽" (οἵ, 88 ἯΘ ἌΓῸ ῬΕΓΠΔΡ8 ἴο “πηῖο 
δοποσδῖΐϊοβδ δὰ μοποσδίΐοβθ᾽") “701 
Το ὉΓ8 δ. ζοδν Ἐ1π)." 

δ1. Τρ ραἱὸ «δεαυεά, (6.1 οἵ “Ξο 
δΒΆΟΟΙΒ δίσου δ ὙῈῈ δὲν δύα; Ἐο 
δοδίξοσοι δ (πὸ δἰᾳπΒ-τοἰϊπἀθὰ ἐπ {80 ἐπ- 
τοιῖϊ οὗ (Βοὶν δβοῦῶσι; Ἐο μπυιίοῖδ δονα 
ΤΌΪΟΣΒ ΤΊΤΟΣ ΓΒΣΟΒΘΒ, δΔηἃ 1ἰΖΈΟΣΝ ὌΡ 180 
Βα, 10. ἨΌΒΟΥΥ ποθὴ Δ41101} Ἐοὼ τὴξ 
κοοᾶ δΐπ κα, δβὰ τἰοβ πὸὶ δοβοί Ἐὸ 
ΔΎΎΔΥ ΟἸΡΙΥ. Ἐν ΒΟΙΡΟΙΝ ἴοσχδοϊ Ηϊΐι 
βοτυδῃῖ, [88ὲ Ἐζὸ ΜΒΔΥ ΣΟΙΔΟΙΔΌΟΣ ἸΔΟΣΟΥ͂ 

δ9. οπ ἐδὲ εἰσδὶδ 44γ.2 Οεη. χυΐ!. 12. 1ἰ 
ὙΥΔΒ ΟἸΒΙΟΠΊΔΙΥ ἴο ψκίνθ πδιγδβϑ ἴο τηδ]6 (ἢ ]]- 
ἄσεη αἱ {δεὶγ εἰγουτπηςϑίοη, δηὰ ἴο ἔδτηδὶοβ 
ΨΏΘη (ΠΟΥ͂ τεσ τγεδηρά. 

εαἰϊ.1 ““Ὃ0ποτὸ 08111π8," ΟΥ “ἾΤΎΘΥΟ 701 
9411118.} 

Θ0, ..}08..1 Οομραᾶτε υεῖϑὲ 12. [ἴ [5 
υἱΐε ὈΠΗΘΟΘΘΘΑΣΎ ἴο 5!ρΡροϑε ἃ βρϑοΐδὶ γενεΐδ- 

ἔδα ἴο ΕἸ ἰϑαθοῖ. Ζδοδδτίαϑ, νο δῇϑοσγισαγαβ 
τοῖς ἴῃ δὴ Οὐ ἃ [ταὐὶεῖ, οδπηοῖ μαννα 
δι] ἴο οοπμηῃυηίϊςδλῖς πε ρῥγεαϊςτίοη οὗ {πὸ 
δηξεῖ ἰῃ ττίς ἴο 18 νἱία. 
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δ ποπε οὗ ΤΥ Κπάτγοά τῃδὲ 8 ςΔ|16 4 
ὈΥ {18 Πᾶπια. 

62 Απά τῇεγ πιδάς εἰρῃβ ἴο ἢ]8 
ἔλιμογ, πον ἣἢς νγου]ὰ ἢᾶνςε ἢίπὶ οΔ]]ςἀ. 

652 Απά ἢς αϑίκεὰ ἴογ ἃ τητηρ; 
ΕὯ0]6, ἀπά ντοῖες, βαγίπρ, Ηἰβ8 πδπὶβ 
8 ἤοῆπ. Απά {ΠῈγ πιλενε]]εά 81]. 

64 Απὰ Ηἷ8 πιουῖῃ νγᾶ8 ορεηςά 
ἱπηπηεα!δίεῖγ, ἀπά ἢβ τοηριις ἑροτεά, 
Δηὰ δε βρᾶζςε, δηά ργδιβοά ὅοά. 

ὄς Απά ἔβα Ἵοάπς οἡ αἱἱ δὶ 
ἀνγεῖὶς τουπὰ δδουῖ τῆθπὶ: δηπὰ 4]]} 
1Πε86 ᾿βαγίῃρβ ψεῖ ποίβο δὐγοδά 
τῆτουρπουῖ 41} τῇς 111] σουπί οὗ 
7υάπ5. 

66 Απά 4]1] {μλεγ ταὶ Πεαγά ἐλέπσι 
ἰλ!ὰ ἐδέπι ἃρ ἰῃ τῆςεῖγ Πελγίβ, ϑαγίηρ, 
ν δῖ πιδῆπεῖ οἵ Ἵῃ]]ὰ 58.411 τῇ 8 ὃς ! 
Απά τῆς «Βαηά οὗ τῆς ],οτὰ νγὰ8 ντἢ 
ἢ]π]. 
6 Απά Πϊ58 ἔδῖμεγ ΖΔο λγ48 νγᾶ8 

6164 νυν τὰς Ηοὶγ ΟΒοβί, ἀπά ρτο- 
ῥδιοεῖεά, βαγίηρ, 

68 ΒΙ]εββεὰ ὁ τε Ιογτά (ὐοά οἵ 

θῶ. »ιαόε “ἰσπ:.1] ΤὭς οδ͵εοςϊ οὔ δε ἔπε 8 
ὙΓΧΔ5 ὈΓΟΌΔΟΌΪ ἴο (811 ἔπε αἰϊεπίίοη οὗ {δε 
αῖδεσ, νου υδὶηρ τνογά8 Ὡς ἢ πρμῖ 
οβεηὰ Ε]Ι]5Ξα οὶ (Μεγεγ) ; οΥ, ἃ8 Ἀθυ.58 54 γ.8, 
ΠΟΥ 4βϑιπ|6 [δὶ ἢς νγὰ8 ἀιγάσγο οὗ ἴῃ εἰγουπι- 
δίδῃςεβϑ, δηἀ ΒΡ Ὀεβρθακ ἢἷ5 δἰ(επίίοη. 

64. δὲ: ἜΝ Εν. ἰδῶ δ ογτοῤθς 
γοῦϑε 420) ἴδαϊ ὉΠ Όη 655 
8βοι 1 οοπεπιδθ υη8} Ὡς ἐπεϊκοκαι οὗ δὶ5 
ψογάς. Ζαραια πιδῖο8 ἴῃ6 ἢχϑὶ υ5ὲ οὗ ἴῃς 
Τοοονογοὰ ἔδου ῦ οὗ ϑρεθςδ ἴἰο γίνε Οοὰ 
Εἰοσγ. 

Θθ5. 4.4 3ξαν, (5. ΤΉΪ5 ἱπίεγγυρθοη ͵8 
ΔΗ ςΙΡαΐοσΥ. ΤῊΣ 800} ἰπ νεῦϑεβ 638-79 ηδἴι!- 
ΤΑΥ͂ [Ο] ον 5 υοῦβα 64. 

ῥὲλ εομπίγγ.} Οομραγο δηὰ 8568 οὔ γεῦϑε 
39. 

Θ7. “4πώ4... Ζαεῥαγίαι, (5.1 ἘἈδρεδίεά 
ἔγοτῃ ὑϑῦθο 64. ὅ66 οἢ νϑῦβὲ 46. 

Θθ8. ,2ον δὲ δαϊδ ἱερά, ἢ “ Νὶδίεὰ " 
15. υϑοὰ ἴῃ [ΠῸ ϑοῆϑε ἰοοϊκδοὰ οἡ Ὑἢ ἔδνουγ. 
866 οΐδ ΟἹ οὗ. ΧΙχ, 4. “Βοοδαθο Ἐθ 
Ἰοοκοὰ Ἡἑλΐἃ ΖΔΥΟῸΣ ὁὩ, δι ἃ τ δὰρθ ΤΟ6- 
ἀοιρύϊου! 9017 ΗΐΒ Ῥ6ΟΡ]0, δηὰἃ τδἱὶβοᾶ 
ὭΡ δὴ ΒΟΙῚ ΟὗὨ Βινδίϊου 79Ὁ01Σ πὸ 1 [89 
Βοιδο οὐ ϑενὶὰ δα δοσνδαιῖ." ὍΤῃο “ΠοΙη ἢ 
18 ἃ ΠΟΙ ΠΊΟΣ 5Υτῖδο] οὗἩ ρονοῦ (ςοιραγα Κ5. 
ΟΧΧχίϊ. 17.) [ἢ τΠ]|5 ολ56 {6 βοσῃ οἱ βαϊνδ- 
[ἴοῃ ἰ8 ἴῃς Μεκϑιδῆ. Απά ἴῃς ραϑὶ ἴδηβε 5 

ΤΊ. ΓΌΚΕ,. 1. [ν. 62----γ6. 

1βγδεῖ ; ἔογ ες παῖιῇ νἱ βιὰ δηά τγε- 
ἀεεπιεά ἢ185 Ρεορΐὶο, 

69 “Απά δπδιὴ γδίϑβε ὑρ δῃ ἤοῦῃ σΡε-ἄνῪ3:. 
οὗ βεαϊνδίίοη ἔογ κ8 ἰη τῆ ἤουβο οὗ ἢϊ8 17. 
δονδηΐ ἢ νι ; 

70 ἘΔΑΒ ἢε βραΐίζες ὈΥ τῆε πιοιτῇ ἃ 7ες. 53. 
οἵ ἢϊ8 ΒΟΙΥ ρῥγορῃεῖβ, ἢ ἢ ἢανς Ὀεδη ἕ ... 9 
βίῃςα (ἢς ννουγὶ ά δερδῃ : 

γι ἼΤμδῖ νγε βῃου]ὰ ὃε βανεὰ ἔτοπὶ 
ΟἿΙΓ δηδη 68, πα ἔτοηι τς ἢδηά οὗ 
411 τἢλι Πδῖς υϑ ; 

72 Τὸ ρεγίογπι ἴῃς πηθῦου ῥγορφεαά 
ἴο οὖς ἔλιπογβ, ἀπά ἴο γεθθεῦ 18 
ΠΟΙγ ςονεηδηῖ ; 

73 Τῆς οδῖἢβ ννῆϊοἢ ἢα ϑυγᾶγε ἴο ἐ σσα. :5. 
ουὖυγ λίπεν ΑὈγαῆδπι, νὰ 

γ7γ4ᾳ ΤΗδῖ ἢς νγοι]ὰ ρσγδηΐ ὑπῖἴο ι.8, 
τῃδῖ νὰ Ὀεὶπρ ἀε]νεγεά οὐδ οὗἩ τἢς 
Πδηά οἵ ουγ δῃθπλ]68 πλῖσῃς δοῦνα ἢϊπὶ 
νυΣῖῆους ἔξδγ, 

γς ἴῃ δο]πεβ8 δηά πρῆίδουϑῃ 688 
δείοτς δίπι, 411 ἰῃς ἀδγ8 οὗ οὐ [1{π. 

76 Απά τδου, ομἰ μα, ὁμαε ὃς οΔ]]οἀ 
(ἢ ργορδεῖ οὗ τῆς Ηρ 68 : ἔογ του 

υϑεά, Ὀδοδιι9ε ἴδ ΠΟΙ οὗ 5] γδοη τγᾶ8 νἱγ- 
[0Δ}}γ} ταϊϑεὰ ὉΡ, ἤθη (πς [σΑγΔὕοη Ὀδολπα 
8η δΔοςοιρ] ι5μοὰ ἕδλοὶ (Οοἀεῦ). 

71. ΤρΡαΐ «υε «“δοιά δὲ “αυεά ,0»».}] “ Β41- 
γδιΐοι σοι." ἴῃ ἀρροδου 1 (ἢ “ Ποτῃ 
οὗ βαϊναϊίοῃ ᾽ ἴῃ υεῦβὸ 69. 

72. 10 ρεγόγρη, Ὁ], {|ογΆ! “1ο ἄο 
ἸΔΘΙΟΥ͂ ἩΪΓῈῈ" (ἐσ. ἴ0 βῆενν ΠΙΕΓΟΥ͂ ἴ0) “ΟἿΣ 
δ 19:5." ΤῊ 15 ἐχρί δηθὰ ΌΥ ἴῃ τοπιδίπαοσ 
οἔ τῆς νεῦϑθ. Οοὰ νου] βἴιονν ΠΊοτΟΥ ἰονγαγὰς 
ἴῃς ραϊγϊδγοἢϑ8, ἰῃ Κοορίης Ηἰ5 σονεπδπί ἢ 
(δεῖ δηὰ βῃενίην ΠΏ ΤΟΥ ἴο [Βεῖγ ἀεβοθηάδηῖβ. 

74. ευἱϊδοιὶ αν  ΤὍὌῆας ροβιοη οὐ (Π]5 
Ρῶταϑε ἴῃ [86 ογἱρίπαδὶ τρᾶῖκος ἴ οπιρῃδίις, ΤῊς 
ΒΡΙΓΙΓΌΔΙ πδίυγο οὗ τῆ6 ἀοἰϊνοεγαπος ἴο ὃς 
Ὑτουρδῖ ΌΥ τς Μεββίδῆ 15 οἰδαῦγ πιλυκοὰ ἴῃ 
(ἢϊ]5 ϑεπΐδηςε. (ΟρΡαγε γογϑεβ 77.709. 

76. 45ν"4 ἐδο] ῬεΥῶρΘ ψὸ οὐφῆϊ ἴο 
τοδὰ (στ ἐξ Β αὶ Ὁ, Τιἅιρομβοηάδοτέ δπὰ Ττὸ- 
ξε}|65) “διᾶἃ ἴμοιὺ 00," σοηίγαϑίηρ δ]5 οὐ 
οὨ]ά (1 ψῆοπὶ Ζδομασίδα ΠΟῪ 715) ὙΠῸ 
16 Μεβοιϊδῇ, [6 “ ἤοζγηῃ οἵ βαϊναίίοη, οὔ νῆοπὶ 
Βὲ [85 ᾿υκῖ Ὀδοη ϑροακίησ. [ἢ ΔΠΥ͂ οδ56 [δε 
ΤΩΘΔΠΙ Πρ, 15 [ἢ 6 5416. 

σδαΐ δὲ εαἰϊεά.] (ΑΟοτηραγε νοῦϑὸ 32. 

δοίογε ἐδε ἥπες οΥ 1δεὲ 71ογάἀ7 ἘΒεῖοσε [δ6 
ἕλεο οὗ Οοὐ (Μ!. 11. αἰ; σοιῆραγε δηά 566 οὔ 
νέτϑε 17). Βυϊ ἸΙΕΓΔΙΪΥ ἃηὰ 5 ὙΠ Ὀεΐοτε 



γ. γη---8..] ΤΟ ΓΌΚΕ,. 1. 

8βῃα!ς ρο Ὀδείοτε τῆς δος οὗ τῆς 1, οτά 
ἴο ῥγαράγα ἢ8 ὙγΑΥ5 ; 

γ7 Τὸ ρίῖνε Κηονίεάρε οἵ 8αϊνα- 
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79 Τὸ ρῖνε Ἰΐρῃε το ἔμεπὶ τῇδε 511 ἐγακρα 
ἷῃ ἀλγκηεβ8 δπὰ 195) ἴῃς βῃδάουν οἔ 17. 

καῖ. σσῸ σ. 
ἀεί, ἴο ρυϊάς οὐ ἔξεϊ ἰπῖο [ἢς ὙΥΑΥ ΖεοΝ. 3. 8. 

2. ἸΟτιν. τίοπ ὑπο ἢ8 ρεορὶς 'Ὁγ (6 γεπιΐίβ- οἱ ρεᾶςε. Μᾶι. 4 

δσω, δίοῃ οἱ τιοῖγ βίῃβ, 80 Απά τῆς ςΠΒ]ὰ ρτενν, ἀπά νναχϑὰ 
ἀξ γ8 Ὑπτουρὴ τῆς ᾿τεΠάοΓ ΠΊΕΓΟΥ οὐ βίγοηρ, ἴῃ βρίτίῖ, ἀπά νγᾶβ ἴῃ ἴῃς ἀε- 
"Οτ ένα ΟἿΓ Οοά; ψΠΕΓΕΌΥ τῆς ᾿άλγδργίηρ 8εγίβ {1} τῃ6 ἀδγ οὗἉ ἢιἰβ βῃεννίηρ; υηῖο 
ἘΣΙΝΕ, ἔτοπι οἡ δὶρῇ Παῖῃ ν]διτοά 15. [5γδοὶ. 

186 ἕλος οὗ (τσὶ, [{ 15. ἱπιροϑϑῖρ]ς ἴο σοϑὶβί 
[86 {Ποοϊορίςαὶ ἱπέογεηςοθ. 

γέβαγε δὲς «υαγ:.7 Οὐοτηρατε ἰϑαϊδῃ χὶ. 1 : 
Μαῖϊ. 11}. 2. 

77. 0 σίυε.} 1.2. ἴῃ οτάογ ἴο εἶνδ. 

ὁ; ἐδὲ γερο] “1π ἴδθ6 χει ββιοη.ἢ 
ΤὮΘ Κηονοάρε οὗ 5δϊναίίΐοη 18 ρίυθῃ ἐπ ἴῃ 6 
ΤοΙηἰβϑίοη οὗ βἰῃβ: ἴῃ [8 ἀοε65 ἐχρογίεηος οἵ 
βαἰ δ οη σοηϑίϑῖ. 

78. Τῥνοιοῦ ἐδὸ ἑεπάον, (9. “ΒΥ τϑϑβοι 
ΟΥ̓ 180 (οΠΟΟΣ ΤΩΕΓΟΥ οὗ οὖσ σοά, ψΒΕΓΕΌΥ 
[86 ἀΔγαβργίης ἤοσὰ οὐ δίχῃ ἀἱᾶ νἱοὶξ πα, 
[0 Βμἷπὸ ὌΡΟΣ ἴδοπὶ [ηδὶ 511 1 ἀδγῖκη688 
δα (Π6 ββδάον οὗ ἀεαῖῃ, ἔπ ογὰϑθσ ἴο 
ἀϊτοοῖι οὔτ ἔδεϊ ἰηίο [πε ᾿ΑῪ οὔ ρεδςθ." Τῆς 
ννογὰβ “ ΟΥ̓ τοᾶϑοῃ οὔ" ἀερεηά, ποῖ (45 Μεγεγ) 
οὐ “16 τϑηγβϑίοῃ οὗ τῇοῖγ 51η5 δίοης, δυζ 
ὉΡοη ἴΠ6 ΠΟ] βοηΐθηςο ἢ γοῦθο 77. ΤῊ ΡΙΗ 
οἵ (ἢ6 Κπον]εάρε οὗ 53εἰ νδίίοη, νος ἢ 15 ἱπ|- 
Ρασῖοα ἴῃ [6 ἔογρίνθηθϑϑ οὗ 5ἰηβ, 15 ΠΟΙ ἀὺς 
το Οοὐ δ ἰεποσ ΠΊογΟΥ. Οὐαἶδβ ἔτος σστδςθ ἰ5 
ἴῆ6 υἱπιδίο ϑοῦγοθ οὗ Οὐγ βαϊναϊΐοη. Απηά ὉῪ 
(τ γα γ “ἴΏ.᾽) (815 τλεγοΥ, 8875 Ζϑοβασί85, 
[86 “ ἀδγ-ϑργίης ἔγοπι οὐ δι ρἢ," [6 ἀάτνη οὗ ἃ 
ΠΟῪ ΟΔΥ ἴοσ [5Υδοὶ δηά ἴοσ τηδηκιηά, βοηΐ ἴο 
15 ἔζοτῃ δοᾶνθῃ, “ υἱϑιίθα 5 (ἔῸγ (ἢ 6 οὗ 
τῆς ρμαβῖ ἴθῆβε, 8686 οὐ γεῖβε 68) ἴῃ ογάεσ (παῖ 
τἮ πῃ βηο," ἄς. ΤΟ ἰδϑῖ νοτάς οὗ 186 
γηῖη (“ἴο ρνυϊάς,; δζς.) Ροϊπί ἴο ἴῃς υἱζοτῖοῦ 
Ἰεςῖ οἵ [6 σοπηηρ οἵ {15 ΤοἸοβίῖαὶ ἄδννῃ ; 

ἃηά {ΠΕῪ 5πὲνν αἵ ἴπε βάπιε {{πιὲ (ῃαΐ [ῃε 
ἰπλᾶροβ ἱπ ἴῃ6 ἐοσοροίηρ οἶδυϑεβ ἅγὸ ἴο Ὀ6 
ππάογϑίοοά οὗὨ βρίγί[υλὶ ᾿ἰσδς ἀπ βρίπίυδὶ 
ἀδυκηο55. 

80. “1κπ4 ἐδε εὐἰἰά χγεαυ. ΟΑὐοιηρατο οἷ. “. 
40, 52. ΤὮΘ ΠΔΙΥΔΕΥΘ ἤΟΙῈ [Δ|κ65 ἰδανα οὗ [6 
Βαριϊϑὲ ἴογ [πε ρῥγεβεπῖ, Ὀυξ Ἰοοῖκβ Ἰογιναγὰ ἴο 
«ἢ. εἱ. 1. 

ἐπ “δὲν 1.2. ἴῃ δὶς ϑρτιῖ, Βυῖ [δε 
διυιπιδη 5ρὶ τς ἰ8 αἴ νγαγϑ το ζαγ δα 45 δ]! υϊεποὰ 
ὉΥ τε ιτίηθ ϑρίσγι, οἵ δὶς ἰΕ 18, 8ὸ ἴο 
5ΡΘΔΚ, ἴΠ6 ςογτεϊδίινα οὐ δῇ. 

ἐπ ἐδὲ ἀφεγ... Νοῖ ἰπ δϑϑβοϊυϊεὶγ τνλϑίς 
δηά ἀεβοτί ρἴίδοεβϑ, δυΐ 'π ἴμ6 {ΠῚΗΪΥ ἱπδδδίϊεά 
ρατίϑ οἵ άπ. “Ὅδε ᾿ήεᾶ ἰ8 [πδὲ οὗ ἃ νἱάς 
οΟΡϑῃ βρᾶςθ, ἢ οὐ τπουΐ δοΐυδ] ραβίυγο " 
(5 , “ϑἰμδὶ δπὰ Ῥαϊθϑίϊπο, Αρρ. ὃ 9). 

ΓΙῸ (δοοογάϊπρ ἴο [86 δηρεὶβ ὑγοάϊςξοη, 
ὙΕΙΒΟ 15} Π6 ᾿ἰγοὰ (ὃς 116 οὗ ἃ Ναζαγίίθ, ργὸ- 
Ῥαγίηρ δἰπηϑοῖ εξ κὸ 8401 ἴπΏ ἴδ6 Αγσδδίδῃ 
νἀ γ658 (Οδ]. ἱ. 17), δηά Ομ βτοδῖοσ ἴπλῃ 
541 ἴῃ ἴῃς ψ]άογηθ55 οὗ [υάδά (οἢ. ἵν. 1), 
ἴοσ ἷς ρτοδΐ νυ σκ,- ἢἰῖ5 ονονηρ υπΐο 
[5γδοὶ," 25 [86 σοπιηπηθησετηθηΐϊ οὗὨ 15 Πλ]η]5 0 
ἰ5α Πέτα οδ θά, ἴῃ οὈνίουβ ορροβι(ίο ἴο διῖ5 
Ῥγουοιβ το γοιηςης. Ὅῆς6 Ῥασίου δῦ ]άοΣ.- 
Ὧ655 ΠΕΙῈ τοίοσγοα ἴο 15. Ῥγο ΔΌΪΥ ἰμδὲ οΑ]]εὰ 
τῆς νυ] άογες5 οὗ [ἀφ α (Μεῖί. 111. 1, βοτο 
566 Ὠοΐ6), ΘΒΡΘΟΙΔΙΥ τῆς στυρροὰ σουη οὐ 
τς ννεβίογῃ 5ῆογθβ οἵ ἴε ᾿εδά δ.4. ΤὨϊ5 
τνᾶ5 ἴῃ [Ππ6 ποὶρῃθουγδοοά οὗ Ἠδοῦτοη, δηά οὗ 
(Π6 ΟἸΠΟΥ βαςογάοίιδὶ οἰ[65 ἴῃ [ἢς ἀϊδιγςϊ,ἴο 
οἤα οὗ νης ἢ (8566 ου νεγβα 39) [ολη δεϊοηρεά. 
Τῆς αιισδίίοη πᾶ5 θη γαϊϑδοὰ τ Πεῖβοῦ [0 ἢ 
ἤοσο οαὴδ ἰῃ οσοηΐδοῖ νὰ ἰῃ6 Β5ϑθῆθϑ, ττῇῦο 
566 ἴο δᾶνα Θϑδ Ὁ 5 ῆθα δϑοείς σοϊηπλυη 165 
ἴπ [15 τοφίοη. ΤὨς Ιά68 15 ορροϑϑά ἴο ἴδε αὐ 
οὗ τ[ἢ6 τοχῖ, δηὰ {μ6 τοδοδίηρ οὗ ἴῃς Εἰ δϑθῃ68 
νγὰ3 ΟΠ ορροβοά ἴο [δαὶ οἵ [δε Βερεϑβι. 

ΑὈΠΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤῈ, οὐ νοῖξβα 1:1. 

1. »ποτέ σεγεῖὶγ δόϊῥουοά.] ΟΥ̓́Σεϊς πεπληρο- 
ορημένων ; ἴδο γεῖῦ πληροφορέω ΟςουΓ8 

ὈΘΏΓΥ ἴῃ ὈΠΌΪ.4] δπὰ ραΐγϑδιίς Οτεεῖς. 
ἴπ ἴπ Νονν Τ οβίδπιθηΐ Τὸ 15 υϑεὰ ὈΥ 51. Ραυ] 
ἔνῖοο ἰῃ 86 δοοοηά Ερίδιϊῖς ἴο ΤΙπιοῖΥ, 
ἵν. ς δηά 17, ὉΠ ΠΟΒΕΠΟΏΔΟΌΪ ἴῃ [86 9656 
“616, ““Δοσοιρ 158." [Ι͂ἢ οι. ἵν. 21 ἴῃς 
Ραϑϑῖνε δοιὶϑῖ οοουγβ ἰὴ [Π6 586η586, “δῺ]} 
Ρεοσβυδάθα,» 50 αἰϑὸ ἴῃ οι. χίνυ. 5. ἴῃ (ὁ 
ἵν. 12 ἴδ τοδαϊηρ δηὰ 86 η86 ἃ΄Ὲ [688 σεγίδιη. 
Ηρτε [Π6 ψ υϊχαῖο τεπάοτβ ἴπε νογὰ οοπιρίεῖξ ; 
ἃπὰ [818 τηοδηΐηρ ἰ5 Δἀορίεα ΟΥ̓Ἡ Οτόπιοσ οτηά 

Οτίπηπη, 845 αεἷἶϑο Ὁ [Ἂυἰπεγ, Εὐταγά, δὲς 
ΜΝ εἴίο, δηά ΒΙοοκ. ΟἷδοΥ οτἰς5 ἴΔΚο ᾿ξ ἴῃ ἃ 
Θ6η86 ποῖ αἰ οτπς 5υ 5 δη 12} }7 ΠῸΠΙ οΟὖγ 
δυϊδογίβοα νογβίοη, υἱΖ. “ΤΠ δοςγοάϊοα," 
ΟΥ ““ 651Δ015Π6ἀ,᾿ 2.4. οοπβτιτησά ὈΥ̓͂ δι γα ενὶ- 
ἄξδηςε. Τδυ5 ἴδε ϑγγίας Νεγβίοη, Τ᾽ Βοορἢγ- 
Ἰαςεῖ, Ευξῆγται8 Ζίκ., ΟἸββδιβθοη, Μεγοσ, 
Ηοῆτηδηη, δηά Ἐ ὅβρεσ, ἰπ ἴῃς ’ διυάίοη υπά 
Κυθκρη, 1876, Ρ. τόδ. Ενναἰ ἃ δοοορίβ ἴῃς 
τηδαηΐηρ “ΠΥ Ὀοϊενεά," ἔογ νος, μον- 
ΟΥΕΓ, Ὧ0 ῬΑ] οὶ ἰ5 ἔουηα ἰη ἴῃς Νεὲν Το5- 
τιηθῃῖ, 
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ἜΑῚ τῆς οπς ἐπε Ὁ Ἂν Αραμ απ δε ὑμῖν 
" “ἈΠΟ ΙρΡ]! ““ ῬΓΠΊΔΤΥ δη 

τδάϊοδὶ πιραπίπα ; οἢ ἴδε οἶδεν, ἰδαξ δυςὶ 
ΘΟΟΟΙΏΡ Ι5μπηεηΐϊ Π45 σροςῖα] γοίεγεηος ἴο [Π6 
ψ}}} οὗ Οοά, δηνά ἴο ἴδε εβεςῖϊ ὑγτοἀυοξά υ 
[δ τπιϊηὰς οὗ (τ διίληβ. ΝΟ βρὶς ΒΏς ἢ 15} 
ὑογὰ ΘΧΔΟΙΥ ἜΧΡργο5865 {Π||8 5δῃδάδ οὗ τηδδη- 
ἶἷῆς. ὙΤΒῈ Οτοκ ΠΑ Ὀε ραγαρῆγαϑθο (ἢ, 

ΟΗΑΡΤῈΚΒ 1]. 

: Αμωριοείμ: ἰαχείλ αἷ τᾶς Κονεαν ὀρεβέγε. 6 
7ΖᾺε παέίυέέν 97 Ολγί. 8. Ο»ε ἀπρεὶ γεδαζείλ 
δ το ἐάε :τἀεῤλφραϊς ; 13 »ιανν εἰπρ 9γαέξε!: 
ἕο Οοά μον ἐ. 21 Οἀγίσέ ἐξ αγωωριοίσοά, 122 
Ἀλέανγ ἬΔΙΝΑ 28 δένεοον απο ἄπηα 270- 
σον οΓ Οἀνγε: 40 τοῦο ἑπεγεατείά ἐμ τοῖ:- 
ἄρνε, 426 ὶ ἐνε 14. ἐρηΗηρῥέε τοὐᾷ “ἀξ 
ἐρείογς, ἐπ αμαὶ ἐς οὐεάέρνεξ ἐο λὲς ῥαγόνίν. 

ΕΛ: ἴ ολπιδ ἴο ρᾶ85 ἰπ ἴδοβς 
ἀδγϑβ, τὲ (πεῖε ψεπὶ ουὔΐ ἃ 

ἄεοτος ἔτοπιὶ (ὐδθβασγ Αυριυβίιβ, τδδῖ 
»ἢ 4}1 τῶὴο νου βῃουϊά ὃς " τΑχοα. ! Ο νυ, 

φνγοΐ, 
2 (διά τι ϊ8 ταχὶπρ' νγῶ8 ἤγβε πιδάςε 

Ψηεη ΟΟγτεπίυβ νγᾶ8 φΌΝΕΓΠΟΓ οὗ 
δγπλ.ὴ 

2. Αῃπά 41] ψγεηῖ ἴο Ὀε ταχϑά, ὄνεῖγ 
οπα ἰηἴο ἢἰδ ονγῇ οἰ. 

ΓΗΑΡ. [11.--1-206. ΤῊΕ ΒΙΕΤΗ ΟΡ ΟΗΒΙΒΤ. 

1. ἐπ δος ἀᾳγ:.1] Τῆς ἰδογίδη σείοσε ἴὸ 
ἴῃς δἰγῖδ οὗ ]οδη 1μ6 Βαρίϊϑι : εἰ. ἱ, 80 ἰ5 
τ οΓεἶγ ΡδρεηςΒεΓς2] κηὰ πες ρΡαῖοιγ. 

ἑαχεά.) ΟΥ᾽ ““φῃγοϊεά," Ὀυϊ ἴον τς ρυτ- 
Ροβς οὗ ἱλχαΐοῃ. Οη ἴδε οεδηβι3 οὗ Ογτεηϊι, 
86ε6 ποία αἴ ἴῃς οπὰ οὗ [5 σμδρίοσ, 

4. Βειδίρδον»".) ὅεε ου Μαῖζξ, ἱϊ. τ. 

, ἥπεαψε Ὁ Οοϊμρᾶγο οἢ, ἱ, 127; 
Εἰ}. 21.11.. Απιοηρς ἴδς [ενν5, δδοἢ ἔαπΙΪγ νγὰς 
τερυϊεὰ ἰο Ὀείοης ἴο ἴῃς ρἷδος βοσὸ 8 δῃ- 
οὐϑίοσβ ῃδά θδθη 366. 

Τἢδθε ννογάβ ἀερεηά ποῖ 
ὯΟΓ προ “ἴο θὲ ἰλχοὰ ἢ 

ΟὨΪγ, δυΐ ὕροη {π6 ψ8ο ἰοη. ΤὮΘ 
Ὠληὶα οὗ ΜᾶδσΥ, ἴδεη, νγὰβ ἴο Ὁ6 δησοϊ θά, ἃ5 
ΨΜ6}1 ἃ5 (δῖ οὗ Βεῖ υθθαπά, Τβὶβ νὰβ ἴῃ 
δοοογάδληος σὰ Ἀοπιδη, ποῖ τ [εὐ ἢ, 
ιἰϑᾶγθ. ΟἸβῃδιβεῆ ϑυρροβϑὲβ ΜΑΙῪ ἴο δδνὲ 
Ὀδδη Ὧη μεΐγο, δηὰ ἴο ἢδνε ροβϑεβδοὰ ἴδιά 
αἴ Βει δε θαι, ον [Πΐ5, πβοννουοῦ, ἴΠοσῸ ἰ8 
ΠΟ 8011 οὗ ἐνάεηςε ; δηὰ (ἢπ ϑυρροκϊτίοη 8 ἴῃ 
ΒΟΠΊΘ τΓέβροςῖβ δὴ ἱπιργοῦαῦὶς οὔθ, [{ 8 τηυςἢ 
τοῦτα ᾿ἰκοὶγ ἴδδὲ τὸ οὐχῆξ ἴο βυρροϑο ἰμαΐ 
[ς οεηϑυ8 ἴοοῖκ ρῥἷδος Ῥαυγ ἴῃ ἴδε ἘΒοιηδη 
δικὶ ΡΑΤΗΥ ἵπ (δα σνήβῃ τδηηεῦ ; ἰυάσλ 
βανίηρ γεῖ εξ ΤΌΣΤΠΔΙΥ ἱμοογρογαίοςὰ ἩΪῈ 
[ς Ἀοσηδη Ἐπιρίγο. 

δ. ευἱϊδ Μαγ 
ΡΟ “νεῖ υΡ, 

51. ΕΌΚΕ. 1. [ν. 1--. 

Ἀ το μὸν 88 Δ.ῖ δοοοιιρ δε ἴῃ δΔοοογάδληςο 
σὰ δ ΜΠ1 δηὰ ργοῃλβο." δΒεεῖκ 25 ἃ 
ἀἰοδοτιδίίοη οὐ ἴδ ψοσγὰ ἰῇ ἢἰ8 σΟΠΙ ΤΠ ΘΠΔΣΥ 
ου Ηοῦ. 1. 2. Ἀδδροσ, 1... οὔϑογνοβ [δὲ ἰΠ 6 
ψογὰ 85 ἢοσὸ υϑδοά πηρ]ϊο5 ἴμδὲ (ἢ 6 ἰΓεδῖθεδ 
ἴο νψῃΐςὶ 81, {υὺΚὸ δ]! υὐδ5 οοαίλίηεὰ ἴγυς, ἴἢ 
ἰηςοτηρίεῖα, δοοουηΐ8 οὗ ΟὖνὍὐγ 1 οτ δ νογὰβ 
δηὰ δςῖβ. 

4 Απὰά Ϊ]οδβερῇ αἷδο ψψεπὲ ὺὑρ ἔοι 
ΘΟ] πες, οὐὲ οἵ τῆς ςἰγ οὗ Ναζάαγεῖβ, 
ἱπῖο [ι|άσϑ8, υπῖο ἔδε οἰ οὗἉ Πανὶ ἀ, 2 7ομα τ. 
νυν ῃἰςἢ 8. ςα]1εἀ ΒοΙ ]εἤαπὶ; (Ὀοοδυδε “Ὁ 
ἢε ννᾶβ οὗ τῆς οι ϑς ἀπά ᾿ἰπεᾶρε οὗ 
νι :) 

5 Τὸ ὃς ἰἀχεὰ τῦϊθ Μάδιγ δι8 
εβρουϑοά υγῖῖε, Ὀεΐηρ; ργεδὲ νυ ἢ ἘΠ] ά. 

6 Απά 80 ἱξ νγῶβ, [πδλῖ, ννἢ]]ε ΤΠΕΥ 
νγεΓα ἴπογο, τς ἀλγβ γεγε δοοοῦ- 
ρδοὰ τῆλὲ δῆς βδῃουϊά δε ἀεὶ!- 
νεγοώ, 

7 Ἀπά 886 Ὀτουρδε ἐστ ἢετ ἢγϑ- 
Ὀογῃ 80, ἀπά τυγδρρεά Πἰπὶ ἴῃ βευγλά- 
ἀΠπρ᾿ ΟΙο μι 5, δηὰ [δὰ ᾿ἷπὶ ἴῃ ἃ πιδη- 
δεγ; Ὀεδοδλυδα ἴΠΟΓς νγᾶ8 ΠῸ ΓΟΟΠῚ [ῸΓ 
ἴῆεπι ἴῃ τῆς ἰηη, 

“:)οιμεα.) ΟΥ “Ὀοϊτοϊμοὰᾶ," ὙΤΠε Ενδη- 
δεῖ δὲ Δρραυ ΠΕ ἱπίεπὰβ ἰο ἱπετρδῖε υεμδὲ ἰ8 
ὕοτε ἀἰδιίπΕ Υ κἰαϊοά, Μαῖξ. ;. 25 (ΟἸβδδυβεη, 
Οοὐεῖ). Τῆς νογὰ ουΐξ ἰ5 οὐ οὰ Ὁγ ἰδῦς 
εὐϊίοτα δηὰ ἰῃ [με οἰάεδὲ Μ388. 

7. "νη πδογπ Οοτήραγε Μαῖίί. ἱ, 2ς, ννῇοσε 
86 ἴτο οἰάοεὶ Μ55 δᾶνε “ον ἰῃ ρίδος οὗ 3γ::- 
δον. Ἐ ΒΆῈ ΠΕΕΠ ΠΕΊΤΕΙ ΠῚ τς ΒΡ Ὁ, τς 
ἴογηῃ ἴῃ 815 δπὰ [86 Ῥαϑβϑδλδο 
ιν ὅκα εβετπαγὴς ἔς πκερες οὐ δες 
οἱ : δυῖ ἴο ϑρεδβκ οὗ ἃ “Βγϑί-θ στη ἢ 

ὈΟΤΏ ταῖς, ἃ Εν Ροβϊἤοῃ νγὰβ δϑείρῃκὰ 
πη ἴ6 αν (ἔχοά. χίλι. 2; χχὶϊ!. 290). Ἐνεῃ 
Ἀδηδη δοϊἀ8 (δῖ ἴῃς νὑτοοῖξ οἵ οὖὗν 1, οτὰ 
θείης ἴπδ ΟΠ οἰ!]ὰ οὗ ΜαᾶΙγ ἃσε οοποεϊυδῖνε : 
866 “1.25 Ενδῃρ 65, Ὁ. 542. 

“ΟἹ... ὦ »παπρ6γ.) Οτ, “α Ὀαῦε ᾿γίηξ ἰῃ 
ἐδε δα βὐ ἢ 186 ννογὰ Ῥχορεῦῖὶν πιο Δῃ8 ἃ πενν- 

; ἐδε ταδηρετς, βυςὶ 25 15 γε Δ 
ἔουηά ἰπ 4 βίαδὶ6. ΤὨΘ ἰπὴ νγὰβ [Ὁ]], Ὁ. τεββοη 
οἵ ἴῃς οοποουζβα οὗ ροορὶς ψῆο μδὰ οοῦῖς ἴῸ 
(6 51:8}} ἰονγῃ οὗ ἼΡΕΙ ΕΊΣ ας [6 5ὅπος 
Ρυγροδε 8ἃ5 [οβορῇ ΔΙ. Οανοόσδ εῖε. 
ἡριβκρεῦαι γειὰ ας πώς δηά 8δη δηςίεηξ ἰγδάϊ- 
οι πιοπιοηοὰ ὉΥῚ [υδιΐϊη Μάγῖγγ τεϊδιςὰ. 



ῃ π [7 
"ἰρ ἀέ- 
«υαἱεῖέε. 

ν. 8---15.}᾿ 

8 Απὰ τἢεῖὸ ψεγα ἰῃ τὰς 5βδπὶε 
ΠΟΙΠΙΓΥ͂ βαρ ογάβ δὐίάἀΐϊπρ ἰπ τῆς 
βεϊά, σα ἐγγαῖς ἢ ονεγ τῆ εἰν βοςοὶς 
Όγ πἰρπῖ. 

9 Απά, Ϊο, ἴδε δηρεὶ οὗ τὰς ,οτγά 
σδπῈ ὕὑροη ἴδδηι, ἀπά (ἂς ρίοιγ οὗ 
τῆς 1] ,οτά 58ῆοπα τοιπά δδους (ἤδη: 
Δηά τον νγεγε ϑογα δίγαϊά. 

10 Απά (δα δηρεὶ 8214 υηῖο τῇ 6 τ, 
Εξλγ ποῖ: ἔογ, Ὀεῃοὶά, 1 Ὀπηρ γου 
βοοά τἰάϊηρ8 οὗ στεᾶῖ 1ογ. ἡνἴς ἢ 58}}}} 

ἴο 41] ρεορὶε. 
11 Ἐογ υπῖο γοιι ἰδ Ὀογη 818 ἐδ 

ἴῃ [Π6 ΟΥ̓ οὗ αν ἀ ἃ ϑανίουτγ, ννϊς 
'6 ΟἸγίβε τῆς [,ογά. 

12 Απά 118 «λα δε ἃ β'ρῃ υηῖο 

[δὲ (86 Ὀἰγῖ οὗ 7658 δὰ οἼσουττοά ἴῃ ἃ 
ΟΑΥΕΤΏ. Α ῬΑΙΈΘΌΪΑΓ σΑυογῃ νγᾶ8 ροϊηϊοά οὐ 
ἴῃ ἰαῖον ἀδγ8 85 ἴῃε βοεῆς οὗ ἴῃς ΝΕ, δπὰ 
ἃ συγο νγὰβ Ὀ0ΠῸ οὐεῦ 1 ὉΥ Ηεΐεηδ, τῃς 
τοοίπε οὗ (οῃϑίδπεπε. Οὗ οουγϑὲ ἴπεβο 
ἰγδάϊ! 5 ἄγε ἱποδρδῦϊς οἵ νοσγιβοδίίοη, διι 
[ΠΟΥ ἰηνοῖνε ὯΟῸ ἱππογεηΐ ργο Δ ὈΠΠΥ. 

8. ἐεεβίας «υαἱεδ, (Θ΄. Ῥαββαρδβ ἔτοπι [δ 6 
Ταϊπιυά ἃ αυοϊοά ψὨϊοΝ 5ῃονν (Ππαΐ (δ 
οΔἸ Πρ οὗ ἃ ϑβορβοσγά ννᾶβ ἰγεδλίοα {ἢ ἃ οεῦ- 
[Αἰ ἀδοτεε οὗ οοπίεπηρί ; {πεῖν (65 ἸΠΠΟΏΥ͂ τᾶ 
ποῖ δαηῖεὰ ἰη οουτίβ οὗ ἰανν, ἀηὰ [ΠΟΥ Τ τὸ 
οἰαβθοὰ τ μεαίῃοηβ. ΤῊ15 βιδίοσηδηῖ, ἢον- 
ὄνεσ, Ὀεϊοησβ ἴο ἃ ἰαΐον ἀδῖθ, ἀπά ῬσοῦδὈΥ 
ἴο ποιηδαβ γδῖμποσ ἴὔδη ἴο Ηοῦγενν βῃορβοσαβ. 
ἢ τὸ ψψεγεὲ οοστεςῖ, 1.15 ἤγϑὲ ργεδοδίηρ οἵ [6 
Οορρεὶ ἰο [πε ροοῦ ψουϊὰ πᾶνε ἃ ἴνγο-[ο]ὰ εἰς- 
ηἰἤοσλποθ. [{ 15 βαϊά ἴπδὶ (6 βοςκβ τνεσε ϑεηϊ 
ουῖ ΔΕἔεγ ἴδε Ῥδββουδυ, δπὰ Ὀγουρδῖ ἰη Ὀείοτε 
δε “ ἔοστηοσ τδιη," ὦ.2., ἰδῖεσ ἴ'ὰ ἴῃ6 δυϊυτηῃ. 
Ἂν ἰοϑείοσ, πουνενοσῦ, 85 οὐϑεγσνεὰ δαὶ τ. δ 
οδῃ ΟΠΪΥ Ὀ6 υπάεοτοιοοά οὗὨ ἤοοκϑ Ξεηΐ ἴο ἴῃς 
ἀϊξίδηϊ ραβίυτεβ. 5111] τῆς οἰϊπιαῖε οὗ 1ῃ6 
υρίδη τεορίοηβ οὗ Ραϊοςίηο, ἰη ἴῃς ἃ οἵ 

 ΜΙΠΙΟΓ, νουϊὰ ποῖ Ὀς ἕδνουγδῦϊε ἴο ἃ Ὀδινοιδς 
υηάον ἴδε Τρεὴ Ξ1γ; δηά ἃ 5ίσοῃρς ἀγγυ- 
τηθηΐ 18 ἴπι8 ἀγαννῃ δραίηδὲ [6 ἰΥδαΠΙΟΏΔΙ 
ἀλίς οὗ ἴε Ναῦνγ, ᾿Ποῖβοῦ ες. 25 ΟΥὗ 
8ῃ. 6. [{ 45 Ὀδεη ἰαίεὶγ βῆετση ὈΥ Ὦγ. Εάθγϑ- 
ἵτὰ [δὲ βἤδερ πεοάεά ἴοσ [δε ἀἰδιν 8δοτὶ- 

ἤς65 ἰῃ ἴῃς ΤειηρὶῈ νεσὰ ἔδα ὭΘΑΓ Θἤ τη. 

9. αν ἰῤομ ἐδερι] ϑυσάςηϊγ ; 85 5. 1π|- 
ΡΙΙοὰ ὈοΙδ ἴῃ τὰ οτἱρίπαὶ ἴσστηβ, δηὰ 4150 ἰῃ 
[δς (ΡΓΟΌΔΟΙΥ σοηυΐπθ) τννοσγὰ “ δεμο]ά.ἢ 

αυεγὸ “ογόὸ αὔ'αἱ4.} [1{ᾧ,ΟΥΆΙΥ, “ Τοατοᾶ 
ἘΠῚ τοδί 7081." 

10. Σεαγ ποί.} (Οοχηραγε οὮ. ἱ, 13, 30. 

ο αἴ] ῥεοῤί..) “1ο 411] Ἐ8ο Ῥ60}]1.0," ἐε. 
ἴο ἴβγδοὶ. Ὑπὸ τνοτὰ Πόσο ἰγαηϑἰδίοα “ ρβεορὶς," 

εν 7:::.---ντ΄ῦοι,. 1. 

ΤΟ ΓΌΚΕ,. 1. 

γου : Ὗς 5Π4}1 βπά ἐπε θαῦς ᾿τυγαρρεά 
ἴῃ ϑινδ ]ηρ ΟΙοῖμεβ, ἱγίπρ ἰῇ 8 
ΠΛΔΉΕΥ. 

13 Απά βυάάεη]γ τπεγε τγὮ8 ψἢ 
ἴῃς Δπρεὶ ἃ πυυετιάς οὗ [Ὡς εάν θη] 
πιοϑῖ ῥγαϊβίηρ (σοά, μὰ βαγίῃρ, 

14. ΟἹοΙΥ ἴο (οά ἰη τῆς Ὠἰρβεβῖ, 
Δπὰ οἡ βαγιἢ ρεᾶςς, ροαΐ ν}}} τονγαγά 
ΤΆΘη, 

Ις Απά ἰξ ολιε ἴο ρΆ38, 48 ἴῃς 
ΔΠρΡ6]8 ὑγεγα ροης ΔΆΑΥ ἴτομλ ἴδἢεηὶ 
ἱπῖο ἤξδδνθπ, {πε ϑῃρρῃεγάβ ϑαιἀ οἷς 
ἴο ἀποῖβετ, [,εῖ 8 ΠΟΥ ρΡῸ ὄνεῃ ὑπο 
Βειλ]εῃεπι, ἀπά δος (ἷ8. ταΐηρ; μος ἢ 
ἷ8δ ΘοηλῈ ἴῸ Ρ488. ψῃ ςοἢ ἴδς ,οτά παῖὴ 
τηλάς ἰζηονγῃ ἀπῖἴο ι|8. 

δηὰ [5 Ηεῦγενν οαυϊναϊοηϊ, ἅτα το ρυ Δ Ὺ υϑεὰ 
οὗ [5.86], ἴῃ ᾿λδις πτόῥρα ἴο (ες α παιίοες ἢ ΟΓ 
ΟεπΏϊεβ, Τα ἀπηουποεπιεηί 5 παιίοηδὶ ἴῃ 
τἴ σμαγδοῖοσ, 88 θοῆς ποθ ἴἰο ποδὶ ἴ 15 
τηλάς. ϑίπχεοη (τεγβς 32) ἔογεθὰνν ἴῃς Ἡ ΔῈΓ 
Ἰτηροσί οἵ ἴῃς Μεϑς δῆ θΠ}. 

11, δαυίοιγ. Τῆς Ὠδπὶθ οὔ εδις 15 ποῖ 
εἰνεη, θυΐ [ἴ5 τηρδηΐπρ ἰ5 τεργεβεπίοα ὉΥ (ἂς 
τνογὰ “ ϑανίουγ " (Βεηρεὶ). 

Οδνμὲ δὲ Σογ1 ὌὍὌῆα ργεάϊοϊοὰ δηὰ 
εἐχρεοίϊοα Μεκϑιδῆ, ἴο ξοσῃ (6 Ε{|6 οὗ “ ΤῊΣ 
Τογὰ ᾿ ἰ6 Ρατεϊουϊλτ!γ ξἰνεῃ ; 58εὲ6ὲ Αςῖβ "1. 25. 
Το ἃ {6 ν 15} οᾶγ, “Τῆς 1, ογὰ " ψουϊὰ ὃς ἴδς 
οαυϊναίεηί οἵ ἴἢε Ὠἰνίπε Νδηῖο, ἀπά ννὲ τηυδὶ 
ἼΡΗΟΙΣ [αὶ 186 1τ]|6 15 ρίνθεη ἴο ΟΠ τοί, 
εἰ ΠΟΥ 48 σεργοϑεπηρ ἴΠ6 ΙΔ] 6517 οὗ [εἰουδῃ, 
ΟΓΥ δεοᾶυδε Ης νν45 οἵ ἃ ϊνίηο πδίυσεα. 

15. α «551 “186 οἱδη," ἐς. [Βαϊ ΤΥ 
νγογάβ ἅτ ἴπιθ, δπά οὗ (Π6 ἰάἀσπΕς οὗ (ἢς 
πευγεῦογη οἰ]. ὙΒῸ υπυκυλὶ δἰσῃϊ οὗ ἃ 
οἸ]ὰ ἰαἰά ἰπ ἃ τῆδηροῦ ννου]ὰ ὃς ἃ 5υῇάεϊεπὶ 
ἴοκθη, ὅε6 Βρ. Απάγεννοϑ, νοἱ. 1. ἢ. 204. 

18. δεαυεμῖν δο51} ὍΤῊς ἈΓῺ οὗἁ δηρεῖς 
ΒΊΟΝ ἰ5 ταργεβεηϊθα ἃ5 ϑυττουπάϊηρ πε 
ἴγομε οἵ σοά: οομηρᾶτε σ Κίηρβ χχπὶ το; 
Ῥ58. οεἰἶϊϊ. 2ο, 2: ; οαϊνη. 2. “ΤὨ5. ἈΓΠΙΥ͂ 
ὩΘνοσ 6 1655 ἀπο ΠςΕ5 ρεδος " (Βεηξεῖ). 

14. χοοά «υἱ}! ἐοαυαγά »ιεπ.}) ΤΙ εχ- 
ἱοη 15. ὈΙΧΉΪΥ 5 ρπιβοδηΐῖ: ἱξ οοιτεβροπάβ 

ΘΧΔΟΙΪΥ ἴο ἴμαὶ ννϑϊςἢ 18 ΔρρΠοὰ ἴο οὖν 1, οτὰ 
Η πιβεὶξ “ἢ τ οτὰ 1 ἀπ ͵6}} ρἰεδϑοὰ, Μαῖϊ. 
1. 17η. Οοἀ 848 φοοὰ ν"}}}] τονγασγ 8 τηθῃ, ἐξ. 
γἱενγϑ [Ποῖ ν ΘΉΓΓΟ ἐμὰ ψραρο Ὀθοσδυδε 
(ΠῈῪ ἀγὲ σεάεειηδὰ ὃ Ηἰς ϑοὴ, ΦΤ}5 ἰβ ἴπ6 
Ἄστονγηΐηρ τοϑυ τ οὗ ἴπ6 [πογηδοη. Οἡ ἴδε 
τεδάϊης 8ε6ὲ Νοίς δἵ (6 οπὰ οἵ ἴ[Βὸ Ομαρίεσ, 

1δ. ἐδε «“δεῤῥδεγάς.) 1|1ΟΓΑΙΥ, “ ΤῸ π.98, 
ΟΥ̓ “89 ΟΡ ΒοΣ 5." 

Υ 
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16 Απά {δεγ ολπιε νγἱεἢ Παϑβῖς, ἀπά 
ἰουπά Μάδλιγ, δηά [|οβερῆ, δηά ῆς 
δαῦε ᾿γίῃρ; ἰῃ ἃ πιδηρετγ. 

17 Απά σψῆεη {ΠῈῪ Πδά 9εεὴ ἐΐ, 
ΤΕΥ πιλάε Κηονγη δὐγοδὰ τς βαγίηρ 
ννἢςο ἢ νγῶϑ τ0]4 τεπὶ ςοηςεγηΐηρ [18 
ΟΠ, 

18 Απά Δ4]] ἔπεγ παῖ Πεαγὰ ἐΐ ψοη- 
ἀεγεὰ δὲ τῆοβε τπίπρβ ὑοῦ ψεῖε 
το] ἀ τπδθηλ ΌὉΥ τΠς 9ῃερμεγάβ. 

19 Βυι Κορὲ 411} {λε8ς τῆ] 08, 
Δἃπἀ ροπάεγεά Ζδφηι π΄ ΕΓ Ὠελγί. 
᾿.20 Απά τῆς 5Περδεγάὰβ τγεϊυσγηςά, 
δἰογσίηρ δηὰ ργαϊβὶπρ (σοὰ ἔογ αἱ] 
ἴῃς τῆϊπρβ τπδὲ {8εγ Ππδὰ πεαγά δηά 
8660, 43 ἴξ γ7ύᾶ]Ὧϑ [014 υπῖο τΠεη]. 

9 6..7.. 21 “Απά ψῇεδη εἰρῃς 4Δ7γ8 ψεγς 
Δοσοιρ 5ῃ6ἀ ἕογ τῆς οἰτομπὶςίϑίηρ οὗ 
1ῃε «Δ, ἢἰ8 πδηῖα νγαᾶ8 οδιἰοά 

19. Βμὲ Μαων)γ.) Τῆς 5]|εηἴ τηοάτπδιοη οὗ 
ΜΑΙΥ ου ἴπ6ϑ6 ννοηάογῇι ουθηῖδ 5 οοπίγαϑιοὰ 
ὙἘῸ [86 ἐλζουπεβ5 ὙΠ ὙγὩ]οἢ τῆς 5δορπογάς 
ἴ6}} {πεοὶγ ἴδ]6, δηὰ τδοὶγ πεῖ ρῃθοισα τεςεῖνε ἵ. 
ὐὐθὴν πρὶ γεΙθ6 951. ΤῊ 5υδ)εςῖινε εἰδίοτιδηξ 
μα5 Ὀεοη τοχαγάεα 85 δη οὐάεηος [πδὲ τὴς 
ιγεῖη ννᾶ5 [ἢ6 τοδὶ δυΐμον οὗ [8ῖ5 ρατί οὗ ἴδῃς 
ΗἰϑίΟΥΥ (ϑες οὐ «δ. ἱ, νεῖ. 5). 

21-,18. ΤῊΞ ΟΙἸΚΟύΜΟΙΒΙΟΝ ΑΝῸ ΒΕ» 
ΒΕΝΤΑΤΙΟΝ ΙΝ ΤῊΕ ΤΈΜΡΙΕΕ. 

ΔΙ, εἰρ δὲ ἀαγ..71 Οεη. χνυιΐ, 12. 

ἐδε ἐδ 5“Ἑ ἐπ δοοογάϊης ἴο [86 τεδά- 
ἴης οὗ ἴῃς Ὀεδῖ υηςῖλὶ Μ95. 

«υδίοὁ «τυ: “0 πανηφά.}) ΟἿ, ἱ. 31. 

22. δὲ ἀαγ-: 97 δὲν ρωγβεσϊον. ΤὮο ἴσῃ 
οἵ ἐκ ἐψάγήτα Ἴ ἀπε εμῃ ὶ εἰνεη ἰπ 
ἴον. χὶ, Τῆς τποῖδοῦ οὗ ἃ πδὶς οἢ]ὰ νγᾶς ἴο 
Ὀ6 υποίελη ἔοὺγ βενεὴ ἀδγϑ, ἀπά ἴΠ6 εἰσουπη» 
αἰδίοη ννᾶβ ἴο ἴδκα ρίδοας οὔ ἴ6 οἰρῃιῃ ἀδγ; 
ΚΕ ΜΚ ἐγ ΤΔΟΙΒΟΥ ννᾶ5 ἴο “ σοηξζίηυθ [ἢ 
τῆς οὗ Ποῦ ρυγσίηρ ἴἄγες ἀπά (ὨΪῪ 
ἀλγ5." Αἱ [6 σοποϊυκίοη οὗ ἴδε Ἔπίτε ρεγοά 
οὗ [ΟΠ ἀδγ8 5ῆε ννᾶβ ἴο ΟἸΘΥ ἃ ἰδίῃ ἔογ ἃ 
Ὀυγηΐ οἴετίηρ, ἀπά ἃ γουης Ρίζοοῃ οὗ ἃ ἴυτίὶς 
ὦονε ἴὸγ ἃ 81ὴ οδενίην. [ ἴπε ΠΥ τνοῖς 
ποῖ τίσ ἐπουρῇ ἴο αἴογὰ ἃ ᾿ἰδιηρ, ἴννγο ἴυττ]ς 
ἄονοβ, ΟΓὁΎ ἴνο γοιπρ ρῥίζοοπβ ψεῖς ἴο ὃδ6 
οδετγεά, (Π6 οπθ ἔογ ἃ θυγηῖ οβοτίην, δὰ τὴς 
Οἴδιεῦ ἴογ ἃ κἰη οὔεσγίιπρ. [ἢ ἴῃε οδϑ6 οὗ ἃ 
ἔεταδὶς οἢ]ἃ (6 Τεγοιηοη θβ σοῦ [ἢ 5216, 
δυῖ τῆς ρεῦοάς οὗ ὑποϊθαπηθϑα ἀπά ρυγίβολ- 
[ἰἴοη νοῦς ἀουδ]οά, [ηϑῖοδα οὗ δεν, 411 [᾿ς 
Ὀθεδὶ Μ55 δηά δλγὶυ υυτίἴετβ ἤάνὸ ἐῤεῖγ ρυγίῇ- 
οδίίοη, ἃ τεδάϊηρ νης ργεϑεηῖβ ϑοσὴς ἀϊβ[- 
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ΟῚ. ΓΕΌΚΕ, {Π. [ν. 16---25. 

ὁ 7505, νἢο ἢ νγᾶ8 80 πδηϊεά οὗ τῆς ὁ Μαι:. ". 
δηρεῖὶ δείογε ἢς νγδ8 σοησεϊγεά ἰη τῃς ἥ" 
ὙΟΠΊΡ. 

22 Απά ψῆεη ἴδε ἀλγ8 οὗ δεῖ 
υγἱβοδλιίοῃ δοοογάϊηρ ἴο τε ἰᾶνν οὗ 
οϑε8 ΨΕέῖῈ Δοσοπρ 5Π.ὦ, {πε 

δγουρῃςξ Πίπι ἴο [εγυβάίεπι, ἴο ργεϑεης 
λέγηι ἴο τῆς 1 ,ογά ; 

21 (48 ἰξ 185 νυγίτεπ ἰῃ τῆς ἴδῃ οὗ 
τῆς ἰμοτά, “ Ενει πιᾶ]ς τπδξ ορεποῖῇ “ Ἐκ. 13. 
τῆς ὑγοπ 881} Ὀε οΔ]1εἀ Ποὶγ ἴο τε Νωω. .8. 
Ι,ογὰ ;) 15: 

24. Απά ἴο οὔξεν ἃ βϑδογίῆςε δοοογά- 
πρὶ ἴο “τπδὲ νυν ἢ 18 8344 ἴῃ τῆς ἰδνν 41εν τα, 
οἵ τῆς [,ογά, Α ραὶγ οἵ τυτι]δάονεβ, ογ ἢ δ 
ἴνο γουηρ; ρίρἜΟΙ8. 

2ς Απά, ὈεΒο]ἀ, τπεγε υγᾶ8 ἃ πιδῃ 
ἰθῃ [6γιβαίεπη, ννῆοβε πᾶηα τυ: 
διηδοη ; δηά τπὰῸ 8λη)6 τΔηὴ τυῶ: 

ουγ, ἀηὰ τυᾶβ ῬγοῦδΌ αἰϊεγεὰ οὐ ἔδπαὶῖ 
δοζοουηῖ, Τἢς τογὰ “πεῖν " νου]ά ἹπιΡ}Ὶ 
(Δὲ ἀυτῆς [6 ἰηΐοτγναι (Πς τηοπηθεῖβ οὗ ἃ 
ΓΆΓΑΙΥ ᾿τετῈ ΠΟΘ ΟΠΔΙΪΥ υποΐοδη, [6 πιοῖβεσ 
ὈΥ ΤοὨΠ] ἀδέγιμ, ἴθ6 ΟἸΒΕΥΙΒ ΌΥ ἀλΠΥ Τοηΐδςῖ. 

ἴο ῥγωσεπὶ δέ ΑἸοίδες οὐεςὶ οὗ ἴδε 
Ἰουγηον ἴο [οτυβαίδπι νγὰ8 ἴο Ῥγεϑεηΐ [πε “μὰ 
(- ἃ βχεὶ ΤηΔῖο) ἴῃ (6 Τερὶθ. Τῆς 
τϑίσυογη τδῖο οὗἩ ΘΥΕΤΎ δρεςὶοβ νγᾶ5 8δογο ἴο 

ἴδε 1,οτά, ἰπ το οΙὙ οὗ ἴμο (εἰν οὗ {πε 
βγϑῖ.θοσγῃ οὗ ἴῃς [5γδο 68 ἰὴ Εκγρὶ (Εχοά, 
Χὶϊ, 29, 30; ΧΙϊ, 2). Βυῖ (ἂς ἤγϑί-θοσγῃ πιδὶο 
ΟΠ 'τᾶ8 ἴο Ὀε τεἀεεσηεὰ ἴογ πιοηεΥ (Εχοὰ. 
ΧΙ, 11515:; ΝΠ. ΧΥΙΠΐ. 15, 16), ἀπά [ἢ6 
ἩΠοὶς (δε οὗ 1, ενὶ νγὰβ τεραγάεὰ ἃ5 μανϊηρ 
Ὀεοη εἰϑμϑυσοε ἴον ἴῃς Βγεῖ-θοσι (Νυ}0. 111. 
12, 11). 

24, 4 ραϊν Ἰιεν. χὶϊ, 8. Νὸ πιορῃοηῃ 
ΒοτεῈ 5 τηδάς οὗ [ἢς αἰϊεγπδῖνε ἰδπιῦ (366 Οα 
ψΟΙ͂ϑα 22), ἴοι τ βοησο ἴ τρις ὃς ἱηέειτοὰ 
[μδἱ 186 ΗΟἿΥ ΕΔΙΏΙΠΥ ετῈ Ροοσ : [Π]158 δοοογάθ 
στ 411 οἴμεῦ ποιῖςα8. 

2δ. δένμιοοπ} ΟΥ “ Βγιαθϑοι (" Βεδυηρ ἢ). 
Χχχῖχ. 13. ϑοπὶς ἢδλνε δἰεηρίεα ἴο 

᾿ΔοπΙΥ 1ἢ15 ϑιπιθο ἢ τς ἈΔΌΌΪ δ πιθοῦ, 
τῆς 5οὴ οἵ Η]]16], ἀπά {πὸ ἕδος οὗ Οδηιλδίιοὶ, 
8 δοοᾶπὶα ρῥγεϑιἀοηί οὗ [ἢ ϑδηῃδαγπι 
Α.Ὁ. 13. Τ 5 8 ἱπηροβϑίῦϊθ. Η}1εἱ δ1π|-» 
86} ϑυτγνινγεὰ τς Ὀἰγῖδ οὗ οὐζ 1] ,ογὰ 5ἰχ 
γεᾶγβ; (6 ϑίπεοη οὗ (ς ἰεχὲ ἰ8 ἰῇ οχ- 
Ὀππὶς οἷά ἃρὲὸ (νεγβοβ 26, 29), ἃπὰ οουϊὰ ηοὶ 
ἢανὰ υπάοτγίλκοη ἴΠε οἶος οὗ Ρτεβίἀδηί οὗ ἴδε 
ΘαΠΒοαΓἢ 17 ΟΥ 18 γΕΔΓΒ ΔΠ’ΟΥ [Πϊἰς; ἢς ἰ5 
Ἰηϊγοάιιοεά ὈΥ ἴ[ῃ6 Εναπρεῖ σι 45 “ἃ πιδῇ ἴῃ 
]εγυϑδίθι," νυ] ς ἢ 5 ΘΟΆΓΟΟΙΥ σοηϑίστεπί τὙΠᾺ 
ἴδε Ξυρροπίξίοη (Ὠαῖ ἃς οοουρίοά δὴ ἱπιροτίδηϊ 



᾿πιΠπ-τ Π Π πὶ τα 1 πτπ -π “-πε τ ὔὩ--ἀ -- 

τ. 26-:-- 35. 

Ἶυβὲ ἀπα ἀενουῖ, νγαϊτίηρ ἔογ τῆε σοη- 
βοϊδτίοπ οὗ ἴβγδεὶϊ : δηά τῆς ΗοΪγ 
Ομ βοβὲ νγἂϑ ὕροη ἢίΐηλ. 

26 Απά ἰξ νγᾶβ γενεδὶοά ὑπο ἢ ΐπὶ 
ὃγ ἴῃς Ηοἷγ ΟΠ)οβι, ἐπδὲ ἢς βῃουά 
ποῖ 8ε6 ἀεδίῇ, θείογε ἢς ἢδά βδεη τῆς 
Ι,οτά᾽ 5 (ἸἾ γίβι. 

27 Απά δε ςάπὶῈὲ ὈΥ τῆς ϑρὶπϊ 
ἱπῖο τῆς τεηιρίε: ἮΝ ννῆση τῆς 
Ρᾶγεηῖβ Ὀγουρῃς ἴῃ (πε ςἢΠ]ὰ [εϑυ8, 
ἴο ἀο ον πὶ δῆεγ τῆς ουβίοηι οὗ ἴδε 

ΒΤ, ΚΌΚΕ,. 1]. 

10 ΕῸὸγ πιίὶπε εγεβ ἴᾶνε 866 πη (ὮΥ 
8 νδιίίοη, 

,1ι ὙΝΒὶςἢ του πιλ8ὲ ργεραγεὰ δ6- 
ἴοτε ἰἢς ἴλοε οἵ 4]} ρεορῖε ; 
ἔν Α Ἰῖρᾷε ἴο Ἰρβίεη τῆς Οεπε]ς8, 

δηὰ τῆς ρΊοιγ οὗ {πε ρεορὶς [δγδεὶ. 
23 Απά |οὈβερῃ δηά ἢἰ8 πιοῖπογ 

ταλίνε ]εά δὲ τλοβα τπίηρβ πο ἢ ἡγεγα 
ΒΡΟΚδη οὗ ἢϊη1. 
ἕω Απὰ δίπιδοῃ δ] εβ86 τῃ6η), ἀπά 

8814 υπῖο ΜδεῪ δἰ8 πιοῖδεσ, Βεμο]ά, 
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τι ῖϊβ εὐλἰά ἰ8 8βεῖ ἔοσγσ τῆς “211 δηά “ 1μἱ. 8. 
τὶ βίηρ; ἀραίῃ οὗὨ ΠΊΔΠΥ ἰπ [βγδεὶ ; δῃά ἔπι. 9. 
ἴογ ἃ βϑῖρῃ Ὁ ΠΙΟδ 8841} Ὀς βρόίβεη 3" 

Ϊανν, 
8 ἼΠεη ἴοοῖς ἢς Πἰπὶ ὑρ ἱπ ἢΐ8 

ΔΓΠΊ5, Δηἀ δ]ε85ε (σοά, ληά βἱά, 
290 [,οτά, ποὺν ἰξεῖεβὲ τπου ΤῊΥ 8ετ- 

γνδηΐϊ ἀεραγῖ ἴῃ ρεᾶςθ, δοζογάϊηρ ἴο 
(γ νογά: 

ἁρλίηβῖ; 
45 (Υεᾶ, 4 εϑνψογά 8|2}] ρίθγος 

τὨγουγἢ ΤᾺ οὐγη οι] 4150.) τῃλῖ τῆς 

οἰ οἷΔ] Ξοἰδέοη, δἰ πουρὴ ΑἸξογὰ οὔϑεγνεβ ἴῃ 
ΟΡροβιίοη ἴο [8 [πὶ Οὐδπι8]16] 15 ϑἰτΑρΡῚῪ 
οδι δὰ “ὁπ ἴῃ [86 οουηῃςΐ!, ἃ Ῥματγῖϑος 
(Αεῖϑ ν. 34); 1 ἰ5 ποῖ βαἰά [δὲ ἢς νγαβ, δῃηά 
ἴῃς ᾿π|ὲ νὰ ποῦν οὗ πίηι ἀοεϑ ηοί [2]} ἴῃ τυ τ 
ἴδε ποϊϊοη [δαὶ ἢδ νγᾶ8, 8 5. θα οὐ ἀοςῖον οὗ 
ἴῃς 1ἂνν; ἰΔ5Εγ, [Πς πᾶπὶς οὗ ϑτηθοη (οῆξη 
ἀρρδαγίηρ ἰὴ (86 Νοὸνν Τοβίδσηδηί ἰη ([Π6 ΌΤΙ 
οὗ δ᾽πιοὴ) νυὰ5 δ [5 {1π|)ὸ Ἔχί γεν σομηπιοῦ 
διηοηρ πε εννβ. 

͵7ωἱ απά ἀξυο!. Α5 Ζαομαγίδα δηὰ Ε|}158- 
θεῖ (οἷ. ἰ. 6). Τῆο ἕοστηοσ ορί πεῖ τοίετα 
ΤΩΔΙΗΥ ἴο ἴΠ6 ουϊνναγά, δηἀ [Πα ἰδιίίοτ ἴο [ἢ 6 
ἱηννατγὰ τε σίουβ οπατγδοῖεσ (ΟἸ5ιδιυιΞδη). 

εομοἰαείοι 9 γαο ὙὍῆδ Ὀγοτηϊβεὰ Μο5- 
αἰδῇ, ἀπά 411 (αὶ ΗἾ5 οοτηΐης 5ῃουϊὰ ἰηνοῖνα 
(οογηραᾶγε τοῦϑε 26). 

ἐδε Ηοῖν Οῥου. “Α φῬγεϊυὰς (ο Ο γι ϑείδη 
ἰηϑρί γατίου, βίπσς [Π6 ϑρίγιὶ (ἀοοοτγάϊηρ ἴο (6 
ενν8) δὰ ἀεραγίοὰ [5γδεὶ δίπος [ἢς 
γ98 “ἴ Μαΐδοδι" (θὲ νν εἰ). 

26. «ὐὑα,: γευεαϊεά.] 
1το]ὰ." 

ἐδε ΖΣογάς Οδνγμ ἢ 1... Τὴ [1 οτάδβ 
Ἀποϊπηίεα ; “ΤΕ Μεβδίὶδι ψθοσὶ [Θμονυδὴ 
ξἰνεβ ἀπά ϑεηάς" (Οοἀε). 

7. ὁγ δὲ ϑρὶγὶ 17 ΟΥ ἐδ, ἐ.6. ἴῃ δὴ ἱπορίγεά 
ὁ ωροα (οοτρασε Μαῖϊ, χχὶϊ, 41; Ἀδν. ἱ. 
10). 

ἔα ἀο, (9.1 ΟΟΠΊΡΑΓῈ γεσϑε5 23, 24. 

28. Τρὲπ ἰοοῦ δὲ ῥδὲηπη} ΟΥὐ “ἼὯΒ98 οὗὨ 
δἰπιδο17 ἢ τοοῖ Βἰ1.᾽ 

49. ποαὺ [εἰ ἐδοι. Βεοδυβα ἢ5 ἀεδίῇῃ 
δεοηδὰ ΠΟ ΠΟΔΓ πᾶ βυΓ6, δίηοθ ἢ μδὰ 
δοοὴ ἴῃς [ον δβ Οἢγιβί. 

ἐδγ τοογ (ΑΟΠΊΡΑΓΟ νεῦβα 26. 

“Ἠλὰ 068 72010- 

80. δστυε “εν. ΒοΒο]ἀ. 

81. δα: 4.11, 1ς ΓᾺ 1Πγ, Ῥτορδιοᾶδι." 
ΤΕ ἴδη8ε ἴο ἃ ἀεβηϊίε πἰειοτίςδὶ ἔδοῖ, 
Οουραγο δηὰ δες οὐ οἷ. ἱ. 47. 

αἰ ρεορ. Ἀδίποῦ “411 189 Β00}188:" 
ἀἰνίἀεὰ ἴῃ τῆς ΤΟΙ] ονπε νογβα, ἱπῖο [6 Οδη- 
{{Π|5 (ἴο Ὑγῇοπι, 85 [ἢεΥ 58 ἰη ἀδγκησββ, [ἢ 6 
Μεββίδὴ τγᾶβ ἴο δ6 “ἃ ᾿ἰρϊ""}) δηὰ [53γδεὶ 
(νόθα “ σίουγ "τῆς Μεβϑίδῃ 5βῃσου)ὰ Ὀς). (οτι- 
Ρατῖς «ἢ. ἱ. 79. 

84. ἐς “ε17 111 γα] “1194. ὃυῖ [δες 
ταθδηΐης δ ΘΟΥΤΘΟΠΥ ἐχργεβϑεὰ ΟΥ̓ ΟἿΣ ψεγ- 
δἴοη, 85 ἰπ ΡΆ], ἱς 17: “ἰ5 ἀρροϊη(ε," ἱπ 
Οοὐ 8 Ῥσγονίἀδηςοθ. 

7] απ γι οΐης ἀραὶ 1 οὖν “1411 
δηοὰ χἰοὶπε οΟἵἨὨ π|81γ," ἐ.“. ἴογ ἴδε (Δ]} οὗ 
ἸΏΔΩΥ ὙΠῸ πον 5ἰδηά, δηὰ ἴογ [ἴῃς τβιης 
ΟΥ̓ ΤΏΔΩΥ ὙΠῸ πον ἰἰς ργοβίσαϊβ, “τμαΐ τῇς 
(που 5 οὗὨ ΤΑΔῚ Βελγῖβ ΤΏΔΥ ὃς τενθαϊθά." 
Το ΟΝ] 'ντᾶ98 ἴο ὃὈς ἃ ἰους δίοηῃς οὗ ςδᾶ- 
ταεῖεσ, οὗ (ἢ, ἀπὰ οὗ ἸΙονε. Οοὐβ ἴγυο, Ὀυϊ 
μἰἀάφη, βεσυδηίβ τνουὰ εππῦγαος Ηἰπὶ; [86 
ΠΥροοε5 σου γεὐεοὶ ΗἩΐπι, ῬχοῦΔΟΙΥ 
(Ποτὸ ἰ5 8η δ υϑίοη ἴο βαιδῇ υΥἱ}]. 14,15" (ες 
ψνεῖῖο). ΤὨυϑ τἴ86 Οἢγσὶ νου ὃς “ ἃ 5ίψῃ 
ἐμαὶ 5841} Ὀδ6 ϑροκοη δραϊηϑβὶ ᾿ (Ης ννᾶ8 Η!τὰ- 
8617 ἃ βἰση ἴο παῖ ρεπεγδίοη, οἢ. χὶ. 30), δῃὰ 
Η!8 1 ἀπά ἰοδομίπρ ψουϊὰ ργοπιοῖς υἱο θη 
ορροϑβιϊίοῃ. Μεγοσ οὔϑεγνεβ ἴδε ἔ]Β] πιεῖ οὗ 
Ὀοΐῃ ρτεάϊςξίοηβ, ἴῃ6 [411 ἰπ 16 8.γῖθε8 δηὰ 
Ῥματίβεοβ, τῆς τἰβίηρ δραίη ἴῃ ρυ δ᾽ ςδη5 δηὰ 
δἰ πποῖβ, δοῖἢ ΚΔΠ]Πς δηὰ τἰϑίης ρα ἰπ 8. 
Ῥαυϊ, οἴ. Κσπ. ΧΙ. ΣΙ, “44. 

856. 7εα, α “«υογ.} ΒΙεοκ ((οἸονεὰ ὈΥ 
ΑἸΟτγ. 3665 ἴῃ τι ἷ5 ἃ ῥγοάϊοτίοη οὗ ἴδε σίσυς- 
εἷς νοι του ὰ ἸΔ Κα ρίδος ἱπ ἴμς πεατί οὗ 
(δε νἱγρίη Μοῖδμοσ Ὀεΐοτο 5η6 νου ]ὰ αἰϊδϊη ἴο 
ρΡετῆεος ἢ ἰπ μοῦ ϑοη; ἱπ [8 οᾶ8ε {πε 
Ραγεπίδοβ5 ψου]ά θεϊοηρ, οἢ εἢΥ ἴο {παῖ Β]οΒ 
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τπουρτδ οὗ ΠΊΔΩΥ Πολγῖβ ΠΊΔΥ ὃς τε- 
γελὶβα. 

46 Απά τπεῖὲ νγᾶβ οὔπς μηδ, ἃ 
Ργορδεῖεββ, τῆς ἀδυρῆϊζεγ οὗ Ῥμαπαυεῖ, 
οἔὗ τπε ἐπῦς οὗ Αδεῦ: 8ηε νγῶβ οὗ ἃ 
στεαῖ ἅζε, ἀπά ᾿ιλά ᾿ἱνεά νγῖἢ δη ἢυ5- 
Ὀληά ϑενεῃ γελγβ ἔσο ΠεῚ ΥἹΓρΊΠΙΓ ; 

27 Απά 8ἢ}ε τοᾶς ἃ υἱόονν οὗ δὐουϊ 
ἔουγβοοῖα ἀπά ἔουγ γεδγβ, νγῃϊοἢ ἀς- 
ραγίεά ποῖ ἔτοηι ἴῃς τεπιλρῖς, δυῖ βεγνεὰ 
σοά νἱῖὰ ββεῖπρϑ πὰ ργδγεῖβ πίει 
δηὰ ἀδγ. 

48 Αμπά 8ῆς σοπιίηρ᾽ ἴῃ (παῖ ἰηβίδηϊ 

᾿πτη θα ϊδίε ΤΟ] ]ονσβ ; ἀπὰ [115 ἱητογργεϊδιϊοη 
19 ΡΑΙΤΥ ἑδτουγεά ὈΥ νυ μδὶ [Ὁ] οννβ, “ τμδὲ [6 
(Πβουρῖϑ οΟὗὁἨ ΤΔΩΥ Ὠελυῖβ ΤΏΔΥ ὃς τονθδὶεα.ἢ 
Βυῖ πὸ ἰ8 τηοῖὸ πδίυγαϊ ἴο ςοηπεςΐ τὸ ἢ 
[86 ἱπιπηοα δίς! ὑγεσθαϊηρ οἶδλιιϑθ. ΤὮ6 οῦ- 
Ροβιὕοη, νος [ἢ6 ρυγε 1 δηὰ ἀοοίγίπε οὗ 
Ἶ]6ϑὺυ8 νγνᾶ5 ἴο δίουδϑε, σου ὰ οδυδε Ὀπίογ Ραΐη 
ἴο Ηἰβ5 πηοίποι 4]50θ. Τἢδ (οχῖ, ΠοΨΕΥΟΣ, 
ΔΡΡΪ1685 ἰη 4} [ἴ5 ἢ] Π658 ἴο [Π 6 πηοηΐαὶ ἰογίαγο 
νὩϊοῦ 5δὴ6 πουϊά οηάυσγε Ὀείογο τῇς ΟΙοβ8 
(]Ἑὁδη χίχ, 25); 80 Βεοηρεῖ, σοάεϊ. διπιθοῃ 
μδὰ τοδὲ ἴῃ ἴδε ρὑγορβεῖβ ([5δ]δὰ 111, 14; 
11}. 12) οὗ ἃ Μεβϑιδὴ ννῆο νγᾶ8 ἴο βυβογ: τὸ 
Ὦενε πότ ἴῆ6 ἢγβὶ ἔογεῃδάονίηρ οὗ [δ6 
Ῥαββίοη ἴο ὃῦ6 οὰπά ἰη 16 Νενν Τοβίδπιοηΐ, 

36. “ηπα.}] ἴπ ἴδς Ο. Τοβὶ., “Ηδηηδῃ" 
(1 845. ἱ. 2). 

ὦ ῥγοῤῥεῖε...} Οὐομηρασε ὑεῖθα 25. ὙὍὙΠῈ 
ΘΧΡΓΟΞΒΙΟΏ ἰΠ1Ρ}165 [Πδΐ 586 νγᾶ8 γεοορηδεά 88 
ἐπάοννοεὰ στ ῥσορῃοῦς κΠ8; οΟἴποσ ὑγο- 
Ῥμεΐεϑθοϑ ἃσὸ πδπηοὰ Ὀοτἢ ἴῃ ἴῃ6 ΟἹ δηὰ {πε 
Νον Τοβίδπιοηί, 6... [υἀρ- 'ν. 4; Αςῖβ ΧΧΙ. 9. 

“ἢ ΟὖΥ “' Αϑδβογ." Αβίπρυΐϊαγ ὄἽὄχδηῖρὶς 
οὗ ἃ πιεπῦεῦ οἵ οὔς οὗ [ἢ Τοη Τ σῖθε5 θείης 
Τουπὰ ἴῃ ἴῃς ΗοΪγ [1,δηὰ αἱ [Πἰ5 ἐροςξ. 

4 α ρφγεαὶ αρε.] [1{|ς|6Γ]}γ, “ ἀναποεὰ ἴῃ 
ΤΏΔΩΥ ἀΔγ5." (ὐοἴηρᾶγο δηά 566 οἡ Ἂἢ. ἱ. 7. 

87. 9, αδοωΐ ζοωμγίζογε αμπά ὕζθωγ γεαγι. 
Ὗνε ἅτε ὈγοΌΔΟΙΥ ἴο τοδὰ “"ππῆο Ζο ΤΒΟΟΣΘ 
διὰ ΤΟῸΣ γ0818," ἰ.ς. οἵ ἀνε. 51. [Κα το- 
ἰαῖοθβ οἵ Αὔπὰ ἰπμαΐ 3Π6 ᾿ινθὰ βϑύθη γϑᾶγβ οὗ 
πιδλυτίοά ᾿ς (ἢδυίης Ὀδθη ΟΠΪΥ οπος τηδετΊθα), 
δηὰ σοπίπηιοαά ἴῃ νιον ποοά ἴο [Π6 ρὲ οὗ 
οἰξἰγείουγ,. ΤΠ 8 δοσοοστάὰβ στ ἰῃς οςοπη- 
τηοη τεδάϊηρ, νΒῖς ἢ 15 ΘΟΙΤ  ΕΥ τεπάεγεα ἴῃ 
οὔ νεγβίοῃ. 

ἐεῤῥατγίεά ποι. ὙὝΠε ννοτάϑβ οὗ 8{. {6 ΠΊΔΥ 
866" ἴο ΠΌΡῚΣ (παῖ 5ηε βργοδά μοῦ ὑὈεά (οσ 
τηδῖ) ἴπ οὔδ οὗ ἴΠ6 οοττίοῖβ οὗ ἴπε ΤοῖηρΙο, 
δηά πιδάο [ἴ Ποῦ βοιης (Οοὐεῖ): Ὀυῖ ἴδ οχ- 
Ὀγοβϑϑίοῃ 'γ ἀεηοῖο5 δεβίάυους δἰϊεηά- 
δῆς δἱ 41} [ἢ βεσυῖϊοϑδ; ς, Αςῖϑ ᾿!. 46. 

51. Ε0ΚΕ. 1. [ν. 36-4τ. 
ζᾶνε τῆδληκϑ ᾿ἰκενσίϑε ὑπο τῆς Ἰνοτά, 
δἃηὰ ϑρᾶκε οἵ ἢἰπι ἴο 411] τῆθαὶ τπδῖ 
Ἰοοϊκεἀ ἔογ γεἀδειαρείοη ἱπ ' [εγυβδίεηλ. 1 οτσ, 

49 Απὰ ψῆοπ {ΠῈΥ Πδὰ ρετίοπμηεά 155, 
411 τη ρ8 δοοογάϊηρ' ἴο ἔπε ἰανν οὗ τὴς 
[οτά, τῆ ῸΥ τεζυγπεὰ ἱπῖο (8|1Π|6ε, το 
τη εὶγ ον οἰ Νδζάγείῃ. 

40 Απὰ τἢς οἢ!]ἀ ρτενν, ἀπά νναχεά 
ϑίΓοηρ; ἱπ 8ρὶπ, ΠΠ|ςδὰ τ τὶ βάοηι : 
δηά δὲ στύλος οἵ (ὐοά νγᾶβ ὑροη ἢϊπι. 

41 Νοῦν ἢ[8 ρᾶγεπῖβ ψεηῖ ἴο [ετυ- 
88] ἐπὶ 7 ΘνεΓΥ γαᾶγ δῖ (ἢ ἔεδϑί οὗ (ἢς Ώκαε. τὲ 
Ῥαϑϑονόγ. 

38. σαυε ἐδαπά: ᾿δεαυμε.} [τ 5 ὑηοοῦ- 
ἰδίῃ τπεῖποῦ (ἢ6 νογὰά ἴδι.5 ἰτγδηβίαιθά, τ ἢ 
ςοηίδίη5 ψΠ1π 561 (86 ποὔοη οὗ ὦ γεηβοῦσε, 
18 ἴο Ὀ6 οχρίαἰποά ἱπ γεΐεσγεηςο ἴο ἴδε νγογάβ8 οὗ 
ϑιπιθοη, ἴο δ ῖοῖ ἴῃο56 οὗ Δηπᾶ ἑοττηϑὰ ἃ βογῖ 
οὗ απιϊϑίγορῆς (ουγ ἰγληβίδίογβ δανθ δηάδθᾶ- 
νουγοά (0 ἐχρίοβ8 [15 ποῖοῃ ὉΥ ἴδῃς ᾿πϑογίοη 
οὗ “ΙΙΚονν]56.}), Οὐ ἩΒΕΙΠΟΥΙ, 845 966 Π|8 ΤΊΟΤΕ 
Ργοῦδαῦϊο, [6 ποσὰ 15 υϑοά Ὀεσδυϑε ΟΥΕΤΥ͂ 
εἰνίης οὗ [ληκα 15 ἰῇ δῆβννεσ ἴο [86 Ὀ]6551} 68 
ἴοσ ψνἰςἢ (ΠδΔΏϊ5 ἅγὰ ρίνεη. 

ἰοοξεά ὃν γεάορριοπ.) ἴθηῖο ἴδπεπὶ το 
((π [εγυβαίεπι) Ἰοοκοὰ ἴὉΓ, οὐ οχρεοϊεὰ 
τοἀοιηρίίοη. ἀοιρασε δηά 8εὲ Οἢ τεῖδα 25. 

89. αἱ ἐδίπρ!, ὙΕΥΒΕ5 23, 24. 

409-52. ΟΥΒ ΤΟΚῸΒ ΟΗΠΘΉΟΟΡ, Υ̓ΟΌΤΗ, 
ΑΝῸ ΝῪΊΒΙΤΥ ΤῸ ΤΗΕ ΤΈΜΡΙΕΕ. 

40. ἐδ εὐ σγεαυ, ὦ. Οὐοπὶ οἴ. ἱ. 
8ο, ἡ ἤΕΓΟ ᾿υ5ῖ [Πς ϑδαπὴς ΤῊΣ 15 «ὐὰ οὗ τς 
Βαριϊϑι. ὙΤῊῈ ψογάβ “ ἴῃ βρίγις " (ἐ. ς. “ ἷ5 
βϑρὶ γι," 866 οἡ ςὮ. ἱ. 80) ἅτε οπιϊι(οὰ Ὀγ [,2ςἢ- 
πλλῃη, Τἰβοδβοηθδοτέ, ἀηὰ Ττοερεῖ]εβ, τ ἢ ἐξ 
Β Ὁ [,, ἀπά βοπὶῈ δηςοίεπί νεγβίοημβ. ὙΠΕΥ 
816 ἔουπά ἴη Α, ἰῃ 81] οἴπενγ Μ55, δῃὰ πΊΔΗΥ͂ 
γουβίοηβ.Ό Οη ἴδ6 οὔδ δαηὰ {ΠΟΥ ΤΏΔΥ δᾶνε 
ςγορί ἱπίο (ης ἰοχὲ ἔγοτῃ οἷ. ἱ, 8ο: οὔ ἴῃς 
οἴδοσγ, ΤΠΟΥ ΠΙΔΥ δᾶνα Ὀδοη οτϊ πε οὐ ἴπ6ο0- 
ἰορίςδὶ σγουηᾶθ; Ὀυΐ 866 νεῖβο 52. ἴῃ ἴδ6 
Ρᾶββᾶρε ἰαϑῖ τείειτεά ίο, δηά ἴῃ (18 (ἢ νὰ 
τοϊδίη κἴὴ βρίγι  .), 8ῖ.- υκ6 βρεᾶκβ οὗ ἴῃ6 
ῬΕΤΘΩΙ δηά πιοταὶ ἀενοϊορπιοηί οὗ ἴΠ6 δοη 

ΤΏΔῃ. 

ξΤαεε ῳ Οοά.] Οοιήραγε Ϊοδη ἱ. 14. 

41. «υοη.}1 ἘἈΔΙδεΓ “ποοᾶ ἰο 50." Τδε 
Ἐνδηρο δὲ ἀθβοσιθθ5 (ποὶγ παδιτυδὶ ρῥσγαςςο. 
ἴη τῃ6 οᾶ86 οἵ ἢ, [15 νγὰβ ἃ τηδῖίοσ οἵ 
οὈ]σαϊοη (Εχοά, χχιϊ, 17): ποῖ 50 ἴῃ {πδῖ οὗ 
15 ιθ. Βυῖ δοοοτάϊην ἴο ἴῃς (επεῖβ οὗ (ὃς 
βοῇοοὶ οὗ Η!]}ε], ννγοσλθπ επί ὑρ ἴο ἴῃς Ῥά59- 
ονοῦ, (μου ποῖ ἴο {86 οἵποῦ το ἐεϑεναϊς, 
αἰϊοπάδηος οὐ στο νγϑβ Οὔ ΚδίΟΣΎ Οὐ πιδὶςϑ. 



ν 41---47.} 

42 Απά ψβεη ἢς νγῶβ τσεῖνε γε Αγ 
οἷά, ἐπα νγεῆζ ὑρ ἴο [εγυβαϊθ πὶ δἴζοσ 
τὴς ουβίοηλ οὗἉ τῆς ἐελϑί. 

43 Απὰ ψῇῆδη ἴπὲγ Ππαά [6]1εὰ 
ἴῃς ἀλγβ, 88 ΠΕῪ τεϊταγηθά, τῆς «ἢ ]ἀ 
]εϑὺ8 τἀγεὰ δεμϊπὰ ἱπ εγυβαίθαι; 
δηὰ Ϊοβερῇ δηὰ δἰβ πποῖδογ κπεν ποῖ 
οΓ 1. 

44 Βυι {δεγ, βυρροἌίηρ; Ηἷπιὶ ἴο 
ἤανε δεεη ἰῃ ἴῃς ΠοπΊρδηγυ, γγεηῖΐ ἃ 
ἀλγ᾽β Ἰουγπεγ ; δηὰ {ῃ6γΥ βουρῆς Ηἰπὶ 

40, ἱἐκυείυε γεαγ.] Ατοοης ἴδε ἰδίεγ 
]εν8, ᾿τ νσᾶ8 συβίο πη ΥΥ ἴογ ἴΠ6 πλλ]65 ἴο σοπὶ- 
Τιθηςς Πεὶγ δἰϊεπάδπος δὲ {πῸ (ἢγοο στοαῖ 
[εϑεϊναὶβ, δηά (πεῖς τεχιυΐαγ οὔβογνδηςς οὗ σογα- 
ΤΑΟΠΪΔ] ἰανν δ [ἢ18 ἄρα, δ νυ ΠΟΥ ΜΕ ΓΟ 
οδ]]οὰ έης δαϊίογαῦ, ἐφ. "' ϑοῃβ οὗ (ἢ ἷαν.» 
ΤΒαο οονοθηδηΐ γεϊδιίοῃ ἴο Οοά, ἱπίο τὶ ἢ ΠΟΥ͂ 
μαά θδθη δάπι(εά ἴῃ ἱπέδηςγ, νγᾶ8 σοπβοϊουβιυ 
τ δ ϑοὰ δηά [Δκθη υρ αδἱ [πδὲ ἂρό, ἰῃ ἃ ΠιΔΏΠΟΣ 
Ἰν Εἰς ἢ μὰ ἅΓὰ δεϑὶ δ0]6 ἴο υπάογϑιδηά ννῆθῃ 
ἵνα σοηοίἀεγ (ἢ6 ροβι[οη οὗ Οοπῆττηδίίοη ἰηῃ 
(ἢς6 ΘοοΠοΙΩΥ οὔ ἴδε ΟΠ τ βιίδη Ομυγοῦ. ΤῊ 
Ἰουγηογ, ἴπϑη, οὗ ουγ ϑανίουσ νὴ ἢ15 ραγοηΐῖβ 
ἴο Ϊεγυβαίθπι, νγᾶ8 Ὧο οδϑυδὶ δυεηϊ: ἴὸ ννᾶβ ἃ 
δι 80] οσυηη οςοδϑίοη, τοραγάθα ὈΥ ἴΠοπὶ δηὰ 
ὃγ Η πὶ 88 λυ κίηρ ἃ οὐ ς2] Θροςἢ ἰη Η («5 ̓ξ. 
ΤῊ ψννἢ0]6 ὨἰϑίοΥΥ ἀετγῖνος δ ἀϊ ΠΟῊΔ] πηραπίην 
ἔἴτοπὶ {Π1|8 σοηϑίἀεταϊίοη. ὟΝ σϑη 4150 ἴδιυ.5 
Ὀεϊζεῦ ὑυπάοτγείδηά ὑγὯγ [815 βίηρ]ο ἱποϊδθηΐ Πᾶς 
Ὀδθη 8 ηρ]εὰ ουΐ ἔγοπι ἃ Ἰοηρ ρεσίοάἀ οὗ {μἱ γί Υ 
γοδ 8, ἀπ δίοπο ρυῖ οὴ σεοογά, 

2 εν «υεπὶ ῤ.}1 ΑΡΡΑΓΘΠΕΥ τὸ βῃουϊὰ γτοδά 
δηὰ ἰτδηβίδῖς “"ὙμθῈ 807 Ῥθπί πρΡ (8Δη- 
οἴδμον γοδάϊηρ, [658 ϑυρρογίθα, νου] δ6 πιοσὸ 
ἀἐροϊνυν ρεῦτε “ὝοΣ [807 ὝΘΙ6 5019 ὮΡ: 
αἴ [παῖ νν ὶς ἢ ψγὸ βᾶνε δάορίοα τυίτἢ ΤΊβοβοη"» 

ἀογῖ ἀπά Ὑσεξε 65, ἱτὰρ 165 [πδὲ ἘΠΕΥ͂ ννεηΐ ὕὉ 
δοοογάϊηρ ἴο πεῖν οὐντι τεζυϊαγ ῥγδςῖςο) δο- 
ϑοτάϊηρ ἴο 1809 οπδίομι Ο7 [80 7ο0δ8εοὶ 
διυᾶ ΨἘῈΘ0Ὼ [807 δὰ 7018110ὰ ἐδο Δ γ8᾽ 
([δε δεύεη ἀδγβ οὗ ἴδε Ῥαβοΐδὶ ἔεαδῖ ; Εχοά. 
ΧΙ, 15), “Ἐ86 οὨὲϊὰ 7666," ὅτε. 

438. ὕοεῤδ απά δίς »ιοέδεγ. ἢ Ῥοτθδρβ τῦὸ 
οὐρῇ ἴο τεδὰ “δὲς βῬδχζοπξα." Τῆς τεχῖ ΠΙΔῪ 
πᾶνε δϑεη αἰϊεγεά οἱ ἱπϑοϊορίςδὶ στουπάϑ. 

44, οοηηρ απ. Α ΟΟΙΏΡΔΗΥ (48 [Π6 οτὶ- 
εἶπαὶ ννογα ἱπιρ 165) οὐὗὁἨἁ Ρεγβοης {γανο!]ης ἴἰο- 
ΒεοῖΠοΥ ἴοσ τηιζυδὶ ῥγοϊδοϊίοη : ἃ σἼλζαυδῆ. 
ϑυς ἢ ἃ ὈΟΑΥῪ οὗἁ ἴγάνεῖ]οσς σοὶπρ ἰοροῖδοσ ἰὴ 
[δε 5δπιὲ ἀϊγεςιίοη, ψουϊὰ οὗ σουτϑα οςοηϊδίη 
ΤΏΔΗΥ οὗἉ {Π6ῚΓ “ ΚΙησίοΙκΚ δηὰ δοαυλδιπίδποο. 

ὦ 44»): ΕΡΕΓΜΣῚ ὙΤΠΕΥ οοπίηυςα {δεῖς 
ΤΟΌΓΠΕΥ 85 [ὯΓ 85 ἴῃ ἤγβί πιρ ἢ 8 τεϑ!ηρ-Ρίδοο, 
Ὅν Πεγε ἴΠΕΥ πιδάς δυγε οὗ βμάϊης [6βὺ8 ἀιιοης 
τπεῖν ἐγ εηάϑ. 

46. καὔέεν ἐῤγὸε (αγ..}1 ἴΐ 8 υοσδείοποα 
ἩΠΟΙΠΟΙ ννὰ ἄγε ἰὸ υὑπάετβίδηα [πδὲ [βορὴ 

5.1. ΓΌΚΕ,. 1. 

διποηρ ἐῤεῖγ ΚιμϑίοΙκ δηάὰ δοσχυδίηϊ- 
Δηςα. 

45 Απά νῇεπ ἴδεγ ἰουπά ἢιπὶ ποῖ, 
ἘΠΕῚ τὐγηδά δδοῖκ ἀραίη το Γεγυϑβδίεηι, 
βθαΚίηρ, ΠίΠΊ. 

46 Απά [ἴ ςδης ἴο ρΡ488, παῖ δἴζεγ 
ἴἤτες ἀλγβ8 {πεὺ ἰουπά ἢϊηι ἱπ πε 
τεηιρὶα, δἰτείηρ ἴῃ τῆς πηϊάβε οὗ τῆς 
ἀοςίογϑ, οι Πελγίηρ, [ἢ θπι, δηα 85Κ- 
ἵηρ [δηλ 4φυαϑίϊοηϑ. 

47 Αμπὰ 4] τῇδῖ μεαγὰ ἢϊΐπὶ σγεγα 

δηὰ ΜΑΥῪ ψεγε ἴῆγος ἀδγ5 ἰῃ βεαγοὶ οὗ [6505 
δῇοσ {πεὶῦ τοῖυγη ἴο [ογιβάϊθπι, οὐ τ ποῖῃεσ 
ἴῃς ἢγϑὶ ἀδγβ ἰΟυγΠΕΥ δηά ἴῃς ΟΔΥ οὗἉὨ {μεὶγ 
Τοῖυγη ἴο ογιιβαϊοπὶ ἀγὰ ἴο ὃς τεοκοθα ἃ5 
ἔνο οἵ ἴθε ἴἄγος ἀλγ8 (50 Οτοίίιιβ, Κ αἱπδὶ, 
Οοβίεγζες, Οοάε), ογ, 5 Ὲ}} νυν παῖδε (δε 
(ἄγ ἀδγβ ἂς ἴο ὑε οουηϊοά ΠῸπιὶ ἴδε (ἷδγ 
1ιδὲ Ηδς νγῶβ. τι] 80 (δαῖ ἴῃς ἀδγ οὗ Ηἰξ 
Ῥαγθηΐϑ᾽ τοΐυσῃ ἴο [ογυδαϊοη νν}}} οουηΐ ἴογ 
ΟΠ6, ἀπά Ης νγὰ8 ἰουπάὰ οὐ δὲ ϑεςοπαὰ ἀδγῪ 
αἴονγ {δεὶγ σεΐϊυση. Τα ϑεςοηὰ δου να 
566 Π18 τηοϑὲ ργοῦδὈϊο : ἰΐ 15 αἰ ΒΠςΌ] ἴο συρροϑὸ 
(αἱ (ΠῈῪ ψουϊὰ πᾶνε Ὀδδη [ἤτθὸ ΟΥ ὄυθη 
ἵνο ἀδγβ ἴῃ [εγυβαίοτη τ δουΐϊ ἰοοκίης ἴον 
Ηϊμὰ τὴ (6 ΤοσηρΙο. 

ἐπ δὲ ἐερεβίε ἴῃ οπε οὔ με οουτί5 πη 
ἴδε Ξδογεά ῥγεοιηςΐβ: ῬΟΥΠΆΡ5 ἴῃ ἃ πϑυμαξοσυς 
Ὁ ΟΝ βἰοοά ἴῃ ἴδ δαϑίοεσῃ ρογίίςο, δηὰ ἴὩ 
νυν Ὠοἢ ἴδε ἀοςίοτβ ἐχρουπάοα ἴῃς 1ἃἀνν. [6505 
Ἀπ 56 ἢ σΟΠΕΠΌΔΙΥ ἰδυρῆξ ἴῃ ἴῃς Τερὶς 
(1Ἑὁδὴ χυΐ!!. 2ο). 
“πη ἐπ ἐδὲ νεδεὶ 9.7 ἐδε ἀοείογ..1ἢ τ Ὧδ5 

Ὀδοη ἰηΐογτοὰ ἔτοπι {Π15 βἰδίειηεηϊ (πδῖ (ΠῸ 
1οδοθοῦβ οὗ 86 1,δὺ ἰγεδίοἀ οὖὐ [ογὰ 85 
οηθ οἵ (πεῖὶγΓ οὐ θοάγ. Βιυῖ 8 ἰοη 
ἵγνὰ5 {πᾶ οὗ 4 ᾿ἰθάσῃοῦ ἐς δὲ [δ 6 οὗ Α 
τε οῦοσ, βεοκιης ἔοτ ἰμϑιπιςίίοη, δηὰ (Ἐς 
1 ὉΥ ἰῃΠ]ΟΪΓΥ, 85 νγ38 σιιβίοΙ ΔΓ δπιοηρ ἴῃς 
Ηδφδτγονβ. ἰπϑίδηςεβ οὗ συςῦ ᾳυδβι η!ηρ, τὴ8 
θεὲ ἕουπὰ ἴῃ ΘΕ ἰγαςῖ οἵ [86 Ταϊπνι 
ΗΠ ΠἸεὶ, ἰοη ἃ νεγ οἱ πιδῃ, ττᾶ8 ἴδ ζὸ- 
οογηΐθοά μοδὰ οὗ ἴπο Ἄοδιοῦ ϑοῃοοὶ, δηὰ νγᾶβ 
Ο3ρ6Θς Δ} 7 αἰπιϊηριυ ίϑιο ἔογ 8 βσιςὶ δά- 
Βογθῆοθ ἴο τα! 004] ὑγῃςῖρ]65; ἱπ ἢ15 
ϑοῆοοὶ ἴδε υἱτηοϑί ἀείοσοησε νν88 οπ)οϊηθά 
ὈΡΟΏ 41} ἰδεάσθεῖβ. ὙΠεῖς ἰ5 ἃ ἰαίεγ Βδθ- 
Ὀϊπῖςαὶ ἰγδαϊξίοπ, [δαὶ Ὀείογε (Π6 ἀδδίὰ οὔ 
Οδμλλ} 16] βϑομοΐδατα δἱοοά, δηὰ αϊὰά ποῖ εἰῖ; 
δυῖ (18 18 πεϊά ὉΥ ἴδε δεϑῖ ογς5 ἴο ὃς 
νους ἐουπάδιίοη. Αἱ {Π1|8 Οὖγ 1, οτα 8 
βγβῖ ἄρροδγδηςε 848 “ἃ δοῇ οὗ ἴπε [,νν, Ηδς 
ἄλγε δΔῃ Ἔχδιρὶα οὗ (οΔοβδθ!θηθ58, Δηἃ θδγῃ- 
δϑίῃδθδ ἰη (86 ϑϑάσοβ ἔοσ ἴσυῖϊ, Ηἰ5 41.68- 
Ἐοπίηρς ἀουθι|ε55 οδυδοὰ βου ΟυΒ ῬΟΓΡΙΕΧΙ 
(ο ἴῃς Ποείοτβ; δῖ 81. 1υἱκεβ οὐ]εςῖ 5. ἴο 
Ρτεϑεπῖ ον 1 οσὰ 885 ἃ ρετγίεςϊ τηοάεὶ οὗ ἃ]]} 
τοϊδῆνο ἀυίο5, [πο 85 (ἢγουρδουξ Ηἰδ 16. 

ὀοΐδ᾽ δεαγίηρ ἐδόρε, σμά σεξίηρ ἐδόγε σκδϑ- 
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ϑῖοη δηθὰ δὲ ἢἰ8 υπάειβίδηάϊπρ Ὧπά 
ἈΠΒΥΨΕΓΒ. 

48 Απάὰ ψῆεπ {πεν 8δὺνν Πίηι, {ΠΕῪ 
ΕΙῈ ΔπγηλΖεῦ : ληά ἢ8 πηοῖθοῖ 85 ἀ 
πηῖο ἢΐπι, δοη, ΨὮΥ δαβῖ ἴδοι τἢι8 
ἀεαῖς νυ τῇ τι8 ὁ ΒΕ μοἰά, τὴν ἔδυ Πεγ δηά 
Ι[μᾶνς βουρῇϊ τῆ66 ϑογγονγίηρ. 

49 Δμπά ἢε 8ἰἀά υηῖο τε, Ηονν ἰ5 
1 τῃδῖ γε βουρῇξ πε ἡ υνῖβι γε ποῖ τῆδῖ 
Ιπιυβῖ δα ἀδουῖ ὨΥ ΕΔΙΠοΓ 8 δυδίηεβϑὶ 

ἐο.. Ἧδς ϑουκῆϊ ἴο δηΐλγρε ΗΪ5 κηον]εάρε 
οὗ Οοὐδ 1,νν, ἀπὰ δὲ (6 βλπιὸ {ἰπὶς ἐϊ5- 
Ρἰαγεὰ {, [ἡ (δε ἈδὈθίηϊςΔ] τηεϊμοά οὗ ἰη- 
βίσυςτίοῃ, [ἢς ἔθᾶςῃοῦ ρυΐ ἃ (256 ΟΥ ἃ Ῥγοῦ οση 
Ὀεδγίηρ οὐ ἴδ6 ἱπίεγρσγεϊδίίοῃ οὐ Ὡρρ οδίοη 
οὗ ἴῃς [,ὑδῃνν ἴο δε 5οἰνθὰ ΟΥ̓ 88 ρυΡρ 115. Ὗνὲ 
δᾶνθ ὀχλμαρίοβ οἵ βιιοῇ Ῥγοῦ επι5 ἴῃ ἴΠ6 σΔρ- 
οι φυεπίίοως Ρυΐ ἴο ΟἿἦᾷ 1 οτὰ ΌὈΥ ῬΒΑΓθοο9 
δηά δλάάιοοες (Μαῖί. χχίϊ, 1ς- 46). 

48. δοη, «εὐ, 5.7 ΑΑ ἴεπάογ δηά φεπῖ]α 
τοῦυκο. 

Ὁ) Μαἰδον.) ϑ80)6 ΤΩΔΥ ποῖ γεῖ πᾶνε Γα- 
τοδιεὰ ἴο Ηϊπὶ ἴΠ6 πιγϑίειυ οἵ Ηἰ5 ὈΙΠᾺΕ ; 
Ὀυΐ (86 οχργεβϑίοη νου] ὨΘΟΟΘΒΑΓΪ Βᾶνο 
Ὀεδη υβοά [ἢ ϑρθδκίηρ οἵ [υβερῇ. 

40, Ηοτυ ἡ “ Ἰδαὶ γε “ομρδέὲ ἢ ΟΥ 
“ἼΤὮγΥ ἀϊὰ γ0Ὸ 6001 π|81}" 

ἀδόομ κ} Ἑαϊδεν: διωίπε. ΟΥ ΚἸὰ ὮΥ 
Διο Σ᾽ 8 Βοτ60.) ΤΏ ἴοχὶ Μ|1] Ὀδᾶγ οἰ ΠΕΣ 
τοοδηϊηρ. ὙΠδῖ οὗ ΟΌγ νεγβίοῃ 15 δάορίοα ὉὈΥ 
Οοϑίεγζοο, δηκὶ ἀρΡρΑγΘΉΪΥ ργείειτεα Ὀγ σοάεῖξ, 
πονοτ ἢ  εβ5. ἴῃ οᾶοἢ ᾿ᾶ56 1} ἃ τεΐεσγεηςς ἴο 
ἐδε αὔαὶν: οὗ ΗΪβ Ποάνεηγ Βαίμοῦ νυ Ὡς ἢ ννοσὸ 
{ταπεδοϊοὰ ἰῃ (ἢς Τεπρῖίθ. ΤΏδ ἰοςλ] 5ἰχπὶ- 
Βοδίίοη 15 ἴδίκεη ΟΥ̓ ἴῃς ϑγτίας δηὰ Αττηθηΐδη 
τεγβίοῃ, ΟΥ̓ Οτίξεμ, Εὐϊμγτηίυ5, ΤἸεορΕγ]δςξ, 
Οτοΐυ5, Ηδιμτηοηα, Κυϊηδί, Μεγετ, ΕἸ] οοί, 
ες Μνεῖϊε, ΒΊεοκ (θυῖ, ἰῃ τῆς οδ56 οὗ [πο ἰΔ5ὲ 
ἴνο, νιπουζ δϑοϊυζεῖὶν Ἔχοϊυάϊπν [ἢ οἰΒοτ). 

5.Τ. ΓΌΚΕ,. "1. [ν. 48---- 2, 

50 Απά {ΠῈῪ υπάετοτοοά ποῖ (ὃς 
ΒΑΥ Πρ ἡν ἢ] ἢ ἢς βραΐίκα ιιηῖο τΠ 6. 

51 Απὰ ἢς μψεῆῖ ἀοχῃ ψἢ 
ἴδηι, ἀπ ολπὶς το ΝδζΖασγεῖῃ, δηά 
νν»8 ϑιι]εςε υπῖο ἴπ6πὶ: δυῖ ἢΪ8 
τλοῖμοῦ Καρὶ 411 {Π 686 ϑδγίηρϑ ἰῃ Ποῦ 
Πεδγί. 

52 Απά 6818 ἱπογεαϑοά ἴῃ νυϊβάοηι 
Δηά ᾿βίδίιγε, δηά ἴῃ ἕλνουγ ἢ (σά 1 Οὐ, ἀκε. 
Δηἃ πλλη. 

ΤΏΙ5 ἰ8 ΡΓΟΌΔΟΪ [6 ἴσχυε οδς : ΠὮ ἔο ονν5 πλοϑῖ 
ὨδίιΓΔΑΙΥ οἡ ἴδ6 ῥγονίουβ φιεϑίοη : δηὰ ᾿οπ- 
Ρᾶγε [οδη ἰϊ. τ6.0 Τῆς τοῖο οὗ [6515 πδὰ 
δα ἀγεβϑοα Ηΐπὶ 85 “ ϑοη᾽" (τεγϑέ 48), ἀρρϑδὶ- 
ἴῃς ἴο Ηἰς5 Π]14] τεϊδίίοη ἴο ἤθσϑεὶ: 586 μδὰ 
οὐρῇ βροόοκεϑη οὗ [βορὰ 48 ΗΪΐβ ἔδίμεσ. Τὸ 
[815 ἢ6 δῆϑνν ΠῚ 4 5 1ρ ἢ τους οὗ τὸ- 
δθυξκο, (δὲ {ΠΕΥ Πδά ἠουηὰ Ηΐπι πη Ηἰ5 ΕΒ Βοτ 8 
δουϑε, νβετε ἃ 50η οὐξῇϊ ἰο Ὀ6. Ηρ» η 
(΄ ΕἸη].᾿ Ρ. ςς6) ς8}}5 αἰϊἰεηξίοη ἴο {πε παϊυταὶ 
ΨΑΥ ἴῃ ν Ὡς ἢ 81. ΠυΚκὸ ἤγβι γοσοῖτβ ἴῃς ττοσγάβ 
οὗ Μδϑγυ, δηά ἴποπ εἶνεβ ἴπ6 ἀϊδίηςξ ἀδοϊδ- 
ταϊοη οὗ οὖγ 1 οτὰ Η:πιβεὶ τας Ηἰ5 ἴσιο 
Εδίδμοσ 15 Οοά. 

δ]. ευα: “μδῥεο!.) Ἐπεη αἴτογ (ἢ [1] γεοοξ- 
πὕοη οὗ Η[ἰ5 τεϊδίίοη ἴο Ηἰ5 ἤδδνθην ἘΔίποτ. 
ΕἸ1|4] οδεδάϊοηςο, [6 ἑουπάδίοῃ οὗ 41} τεϊδνε 
ἀυε5 (5.6 ποῖος δῦονθ), τγᾶβ [8 ἐχοιρ  βοά 
Ὀγ οὖξρ Μαβῖεσ ἀυσίηρς ὈΥ ἕδσ [86 ἰδΔγροσ ροσ- 
ὕοη οὗ Η!.5 116, 

δὲς νιοῖδεῖ ἀερὶ, 4.1] Αοζηρασγο δηὰ 5εὲ οὔ 
ΥΕΙΒΘ 19. 

52. “4π4 7932ὲπἡὦ ἱπεγεα σε.) (ΑΟπηρατα τεῦϑα 
40, οΤΟ, 85 δοσο, θυὲ [658 ἀἰσθ ς ΠΥ, τῆς 
Ενδηροὶ σι ἀοεοογῖθε5 ἴΠ6 ἱπιο]]θςίι2] ἃ5. ννοὶὶ 
8ἃ5 16 ΡἈγϑῖοδὶ ἀενεϊοριηοπὶ οὗ [655 ἴῃ Η!ς 
Βυπιδη ῃδίυτο. ΤῊ ἰεχί οοηϊΓυζεϑ ἃ νεῖ ΠΥ 
ἀύζυπιοηί ἴο ἴδε ἀοςείγίπε οὗ ἴῃς τεδιῖν δηά 
Ρεπεςάοη οὗ ΟΠ τσ! 5 ΠυπΊΔΏ ΠΥ 

ΑὨὈΘΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤΕῈΘ οὨ νϑῖβϑ6β8 2 δηὰ 14. 

Ὧ, ΟΝ ΤῊΕΞ ΟΕΝΒῸ8 ΟΡ ΟὙΚΕΝΙῦΞΒ.--- 
ΤΠὸ ἰδίοδὶ ἀἰβουϑϑίοηϑ οἡ [8 υοϑι]οη ΔΤ6 
ὉΥ δεΒΌγευ, 1874, “ΤΠ Θογθιοἢ ἄδγ πουῖζαβί. 
Ζεῖτεαβοδις πο Ῥ. 262 ἴο 21 5, δηὰ Ὀγ ὟΝ ἰοβείου, 
ἴῃ [86 ’' διυάϊ!οῃ υπά Και κοη,᾽ 1875, Ρ. 535 ἴο 
549, ἍΠΟ δά ργευϊοιιϑὶν θεαὶ ἢ ἰς ΠΥ 
ἴη 5 " ΟΒΣΟΠΟΪοΟΣΊΟΔΙ ϑυπορϑβίβ, 1843, δηὰ Ἰἢ 
Ηἰ5 " Βειίγάρο,᾽ τιδ8όφ. ΑδοΙὶο 4180 885 δὴ δὖϊθ 
τονίονν οὗ δελιῦγου 5 οσκ ἰῇ ἴπὸ ὁ ΤΏοοΪο- 
ἔπε Αὐυδτίλιϑο τ, 1874. ΤῊς βυδ]εοῖ μ25 

ΤΊΟΓΕ ΟΥ̓ [685 ΔΙ ἰγοδῖεα ὈὉΥ Η ϑοῆκο, 
ΚΟΒΙΟΓ ἰπῃ Ηογζορβ “ Ἀ6.]- ΕΠπογοϊορβάϊο;,᾽ 
ὟΝ εἰβζάοκο ἰῇ ϑοθεηκοὶ 8 “ ΒΙ061-1, Ἔχίοοη, 

ἩΠΡοηΙ ἃ ἱπ 15 “ ΖοιιϑοδΝ ΝΣ τυϊβϑοη- 
ομδδ] δος ὙΠοοϊορὶθ, 1870, ΡΡ. 151 ἴο 167 
Εὐταγὰ, Οαϑρασὶ, 1,εννΐη, ὁ Εδϑιΐ ϑδςσίὶ,᾽ δῃ 
Ζυπιρί, “245 Οεδυτγίϑ)αμν ΟὨγϑιὶ, 2..ὄ ΤῊΣ 
γεᾶσ οὗ οὔῦγ 1 οὐδ Βιγιδ,, 1869; δηά, οὗ 
οουγϑε, ὈΥ 411] ἰδλῖθ οοτηπηοηϊδίοιβ οἡ 81. [υΚ6. 

ΤΙὸο αιιεβέοη 5ἰλπά8 ἴῃ 8: [ΒΡ ι5 5ἰδίο8 
(δῖ Ογτγεπίαβ, [ἢς Ουἱγἰυ5 οἵ Ὑδεϊζι, 
4 Απη.᾽ 1]. 48, σαπὶι ἰο Ϊυάεδ 85 [προ ΓΔ] 
ἰεγαῖε, ἀπά (μαΐ ἴῃ (ΠπῸ γεᾶσγ Α.Ὁ. 6 οσ 7, ἢ 
οοιηρ! εἰς ἃ ορη888 οὗ ἴδε Ρεορίε : " Απ χυῖ!. 
1.1, ςἔ. Ἰονσίη, " Ε. 8. ὃ 1021. ὙΤδο δοσυγαοῦ 
οἵ (}ϊ5 Ξἰαϊοιηθηῖ 15 ποῖ ἀϊβρυϊεά. Ὅἢς οοτω» 



51. ΓΠΌΚΕ. ΠΠ.ἄ 

Ρἱοϊίου οὗ [6 ᾿θδβιιβ ἰοοκ μίδοας δῦους ἴεη 
γεολῖβ αἷγ οὖὖν 1 ογ 5 Ὀἢ. δῖ, Γυκο, οὐ 
1π6 οἵδε μαηά, ςοπηοοῖβ ἃ σοηδυδ τεῦ 
Ογτεγθηΐϊυ5 ἘΠΕ (δε Ναινγ, δηά δεϑεγίβ [δὲ 
ἱϊ τοοκ ρίδοα ἰῇ οοωβεηυεῶος οὗ ἃ ἄἀεςτος οὗ 
ΑὐχυΞκία Οπδδγ, μὲ (6 ψἢ0]ς νοῦ] ά 
βῃοιυ)ά ὃθς ἰαχεά. Τὸ [815 ϑενεγαὶ οὐ)θο! οῃ 5 
ΑΕ ΤΕΙΕῸ, νυ ἢ δανὸ ἴο ὃς οοπϑίδεγορά 5ερᾶ- 
γδῖοιυ. 

τ, Ὗμι Β0ΟΒ ἃ βεῃεγαὶ ἀεογες νγὰβ ἰϑϑυεὰ 
αἱ 4}} 15 ϑαϊὰ ἕο δὲ ᾿ἱπηργοῦαῦϊθ. Βυῖ δε δεῖ 
ἀοεβ ποῖ γεοδὲ ψΒΟΪΥ οὐ [6 δι βου οὗ 
ϑῖ. υκΚ6. Αὐυψυπίυϑ νγᾶβ δρεςῖλ!γ ἰηϊετεϑίςα 
ἴῃ [86 οεηςγα ἰβδιίίοη οὗ Ἀοιμδη ρονγεσ; δηὰ 
τ 15 Ἄχρυοϑϑὶν δίδτιηοθὰ ΟΥ̓ ϑυϊάα8 (58. ν. 
ἀπογραφὴ) παῖ μὲ δαορίοἀ πηολϑθυγεβ ἴῸΓ ἃ 
μιν ν ὐμὲ τερϑαδοη οὗ ρῥεΐβοῃβ δηὰ ρῖοὸ- 
ῬΕΙ͂ ὑσπουΐῖ ἴμε ῥγουϊηοεβ. [ἴ 16 γι 
[δὲ ϑιιϊάδς 81. 1υΚο 5 το ἴῃ δ΄5 πιϊπὰ, 
δυῖ ἰξ 15 ποῖ [688 οεγίδίη [δὶ ἢς ἀεγίνοὰ ἢ 5 
ποθ ἐρις ἀ: ἀδωτ: εἰκῇ ψρυδρόμς ττρρ να ἢ Αυ- 

ι.5, ἴΏ Ιά Ὀυΐϊ οοπιρὶεῖς δα 
δρμς τυ Βοῖο ορὶσθ, τ δῖο ἢ δὰ Ὀδεη τας 
ὭΔΚοη ΟΥ̓ [υἱϊ08 Οαϑατ. Α (ἢ δοοουηΐ οὗ 
[δ ἰδζοσίοδ! ουϊάξησε ἴοσ δυςἢ δὴ οὐἀϊςοῖ ν}}]} 
δε ἰουπάὰ ἱπ ὙΝν!εϑείεῦ ; δΒεγε ἰξ ΤΊΔῪ διυβῖοε 
ἴο 5ἰαϊε [δαὶ ἰϑιογίδλης, ἀσομαοϊογιϑῖς, δηὰ 
)υγδῖα,7 οὗ ἴδ πἰγμοδῖ δυϊβοσ, σοηουγ ἰη 
ταδιηἰδϊηΐης ἴα Δοσυγάοῦ οὗ ἴδε δβιδιεπιθηΐ. 

ἃ. Το ποχί φυσδίοη 18 ννῃεῖδβογ, δα υδι εἶεν 
ἴδε ἔλοϊ οὗ δυςἢ δὴ οὐϊοϊ, τ ννου]ὰ δε ἀρρ]}» 
ΤΟΔΌ]6 ἴο ἴδε Κίηρόοιη οὗ Ηοτοά. δοβδῦγσεγ 
δοϊά5 ἴα Η 83 ἃ Ἀοχ ϑοαΐύυ5, ψουϊὰ 
οῖ ὃὈς βυδ]εςῖ ἴο 5υςὶ δὴ ἰηαϊνηϊγ. Τὸ 188 
16 ΔΏΞΝΟΙ ἰ8 οοιηρίεῖε. Ενοη Βδὰ Ηετγοά, 
δὶ [πὸ πα ἰῃ αφισϑίοη, πο] ὰ (ἢ ροδίθοη οὗ 
ἃ Ἀσχ ϑοοίυβ, Αὐγυπῖυβ τσ πί ἤᾶνε οσγάογοά 
ἃ ορηϑι8. να ᾿ἰθάσγῃ, ἥοσι δὴ ἱποϊάοηῖδὶ 
Βοίϊςε ἰὴ Ταςϊζυϑ,  Απη.᾽ Υἱ. 42, [δι [ἃς Δδχ 
ϑοείυ5 οὗ Οδρρδάοοϊα βυδπιδἀ ἴο 4 οεηϑυ3 
δοιῖα ΕΠΙΓΓ γοδιβ ἰαῖεσ. Η Βονγενοῦ, 
Βιδὰ ἔοχίεϊ[οἀ ΠΙ8 τὰηκ 88 ἃ Κδχ ϑοςίυ8, ἢ οὐἢ-" 
ϑεαυεῆος οὗ διί5 ϑυρροτί οἵ Απίοῃγ. ἊΑἰΐϊεσ 
[δῖ ὕσης δὲ παὰ [ἢς [πἰθυῖοῦ ροϑίοη οὗ 4 
Ἀοκ Απιουδβ, 8 Ἐ{π|6 δι ἢ δὰ 8. βρεςίαὶ 5ἰρ- 
Ὠἰδοδηςο, ἱπιρὶ γος τεξϊοσαϊίςοη ἴο ἴῃ γδηκ οὗ 
κίηρ (τεδυκιιζυ8), Ὀυΐ ΒΙΓΡΙΥ 85 ἃ πιδίίοσ οὗ 

ΩΔ] ἕλτουτ, ἰῃ δϑο]ιῖε ῃάδηςς ἘΡΟΩ 
[86 Μ11 οὗ 186 Επηρεγοσ 9 Βυΐ, πιογθουοσ, 
μανίην ἱπουττοῦ τἰς αἰδβρίοαϑισε οὗ Αὐρυδίυδ, 

2 8ὲες ἽΝ ἐβεῖες " Βεϊϊτᾶρςε,᾽ Ρ. 
Ἧ Θανίρηγ, Ησθοῦκε, ΚΕ. ἘΠ ΙΘΟΩΙ, Ῥεΐεγβδη, 

ἰ, δὰ οἴδεῖβ ἅσγα πδῃιοὰ Ὀγ ἮΝ ἰεϑεϊοσ, 
. Βεϊϊτᾶρε;,᾽ Ρ. 51. 
Σ ΤΏΙ ἰ5 ποῖ ςοποϊυκῖνο. Τα ροδί(ίοη οὗ ἴ6 

ζὰ οοἶδῃ Κίησ δἱ [δὲ τας ἰ5 ηοΐῖ οεγίδὶ ἢ. 
ὅεε Αδετϊς, " Το] ορίβο!ς Οὐδιία]βο τίῆ,᾽ 

1874, Ὁ. 668 {. 
ἰώ «Απῖ, χνὶ. 11, 8. ΤΟ τογὰξ διὰ 

χρη οϊς, Αὐυρσυδίυ 5Ξαγ5, πάλαι χρώμενος αὐτῷ 
φίλῳ, νῦν ὑκηκόῳ χρήσοται. ΤΏ οδηἰίτε ἀ6- 
Ρεπάεῃος ὑροῦ Αὐυρφυείυς ἰδ τερεαῖοα γ ποϊοεὰ 

ἰὼ (εκ γεδῦ ΒΟ. 7, ἢδ τεοεϊνε 4 ἠοϊἱβοβέϊοη 
ἔἴτοια ἴπὸ ΕἸροσοῦ παῖ Πεηςοίοστἢ ἣς που ὰ 
ὃς ἰτερϊεςα 85 ἃ διιδήεςϊζ οηἱγιῇ 7}υάπα τυᾶβ 
ἰἰϑδὶς ἴο {ἰθυῖε ἔτοιι ἴΠε τίτης οὗ "15 δυδλιρα- 
ἄοῃ ὈΥ ῬΡοῃρεΥ. ΤῊΐβ 5 ἴῃς οὔδεὲ νυ 
811 βυδήεςξ πδίίΐοῃβ, [6 ΟὨἹΥ Ἔχοερίίοη θείης 
ἴμαῖ οἵ δοπλεὲ ὙΠΟ ἡγεσὲ Ἐχετηρίθα 5ἰ ΠΡ ΙΥ οἱ 
ἴδε ἐτουπὰ οὗὨ {μεῖς Ρονεγίγ (βάρβαρα ἔθνη 
πενιχρὰ καὶ ἀκερδῆ, ΑΡρίΔη, Β. α. ν). Αο- 
μϑϑ αν μα ἴο Αρρίδῃ, ΗἩ ογοά, γβο νγδδ Ῥϑευ  ΟΥ5}Υ 
Ῥιοσιγσαίοσ, ννγὰ5 τηδὲς κίῃς ΌὉγ Απίοωγ, δυΐ 
διὺ]οςξ ἴο 8 5εςἰδὰ (εἰδυῖϊε. ἡ Νὸο εἰδηρό ννᾶϑ 
τηδλάς αἴεγννασάβ; δὰ ἃ οὔδηρε Ὀδεη τηδάςδ, 

υ5 νου] πδίιγα! γγ μᾶνὸ τεοογάδαά ἰἴ; 
15 5:͵οηςς, ἴῃ ἕδεϊ, 15 Δηὴ ονάεξηος οὗ ἰ[8 σοη- 

ἰηυλησο, [ἴ τὴλ τορδιθὰ 85 οοσίδϊῃ 
[δὲ [Ἐς εἀϊςῖ οὗ Αὐυρυκίυβ Δρρ]εὰ ἴο [2 8, 
ἴῃ [πὸ πιο οὗ Ηεγοά. [{ 15 ἔυγ ΠΟΥ ρσοθδὺϊς 
[δἴ, οη τϑοοϊνίπρ Ἔχργαβ88 ἱπιϊπιδιϊοη [παι 1ΐ 
τυου]ὰ Ὀς ἀρρ!οἀ, Ηετοά ψου]ά δί οποὶ ἴδκε 
ΤηΘΑΘΌΓΣΟΒ ἴῸΓ Π5 ἜΧχθοι 108. 

ΤΒε ποχὶ αιεσίοι ἴουςδοβ [86 σοπησσίοη 
δεΐνεεη [Π15 τοχίβιγαϊίοη δἀηὰ Ογγεηΐι, οΥ 
Ουϊτπίυ8. 

ΑΙΙ αἰ ου Υ πνουϊὰ ὕες τεπιονεά, ἱἢ δος 
τοπάεγηρ Ῥχγοροβοὰ Υ̓͂ ὙΝΊ!ἐβοϊοσ, δηὰ ἀθ- 
ξεράςὰ νἱἢ ρτεδὶ Δ} Υ ἴῃ ἢἰ5 ἴσος {τελι965 
θη (δε δβυῤδ͵]οςῖ, σοιϊὰ δ6 δήορίεὦ. [ηκϊοδὰ 
οὗ “νν»ᾶ8 ἤγει τηδάθ βοὴ Ογτοηΐβ νγὰ8 Ο0- 
ΨΕΓΠΟΥ οὗ δγγίδ, πε (τδηβίδίοβ ἴδ ράββϑδρο, 
γνΒ ἢ Βα φεσορίβ ἰηϊδοῖ, ἢ .5, “’ θείογτε Ογτο- 
9 νγ͵ὰ8 Οὐνοσποσ οἵ ϑγτία." ὙὉὍδὲ βίαΐϊο- 
τηοηῖ οὗ 81. υκὸ νου] ὃς εἰοαγ, ἀηὰ ἴο [6 
Ροίηϊ. “ὙΤὮΒ οεδβυβ πιυῖ ἢοῖ Ὀ6 οοηξουηάεοα 
ψῖὰ [δδὶ τ Οἢ ἴοοὸῖκ ὑΪδοθ ϑοῖο ἴθ γ6βγ8 
ἰδλῖοσ, σβεη ΟὐυΣτίη ἴοοῖς ροβϑεϑβίοῃ οὗ 
]υάχᾶ 85 δῇ ἀρραπᾶξε ἴο δγσίδ, οἵ μι οἢ πα 
νν28 Οὐνογηογ." 

οὈνίουβ. [ἰ δϑβϑυπηοβ (4) [Πδΐ 
πρώτη, βγεῖ, ἰ5 υϑοά ἴῃ [86 9εη56 οὗ προτέρα, 
Ὀδείογε: ὑπ Ὁ) [δδί Πὸ ξονοσηβ (ἢς ἰδίην 
νγογάβ, τοῦ ἴἢ6 τοβου του Ἱὰ Ὠλίιγα! Υ 
ἴΚε ἴο ὃὈ6 ἴδο φεηϊνε δυϑοϊυϊο. (σὺ ΟΥ̓ [6 
υϑᾶχὸ “ ἢτϑῖ, ἴογ “θείοις, [ἄγοο ἱπδίδησοβ 
ἅτε ἰουπὰ ἴῃ [οΠη ἰ. τς, 3ο:; χν. 18; δηὰ 
ΕΥ Ζβοῖς, οα οι. 11. ᾿. το αὐτο Ῥδϑϑᾶψεβ 
ἔτοη «ἊΑἸδη, Αἰδεηξυβ, ΟΠ γγϑβοβίοπι, 
ψ Ποῖ ἅγα οοῃοϊυϑῖνα 85 ἴο 5 8δΠ1155 0} {γ. 
νυ οβοῖεσ οὔδετνοβ ἴπαΐ ῥμ]οϊορίδίβ οὗ (86 

ὉΥ ΠΟΙΕΡΟΙΡῚ ἀνὴρ ὑπ αὑτῷ πεποιημένος τὰ 
πάντα. νη, ὙὯῸ αποῖοβ ἴῃε [ΌΓΙΏΕΓ Ρᾶ53- 
βαρε (“ Ε. 5.,᾽ Ρ. 169), 181η.κ5 τ1Παὶ ἴ86 ἀδοζθα 
ΤΑΥ͂ αν ὈΘΟΏ ἰδουοὰ ἴῃ οοπβεαιδηςς οὗ τὰς 
ἘπΠΙΡΕΙΟΥ 5 ἀἰβρίεβδυγε ; ἴδ ἸΏΔΥ ΟοΥδ ΠΥ οα 
[δαὶ δοοουηῖ αν δε δηοσοσα ἴῃ [π058---ΟΥ 
ταθηδοοά, 
4 ΑΝ εβοῖοσ σθονβ δὶ ΘΟ ἢ γοΥ το ἰσγερυθξθηῖβ 

ἃ 5κἰδίοιηθηϊ οἱ [οβερῆυβ, Αηἰ. χνυἹ]!. ἦ δ᾽ ψὯΟ 
ΤΕΔΠῪ δβϑετί5 ἴἢδιὲ ἴῃς ἀουλϊηίοη οἵ οἴδυς, 
ψὶτὰ [5 Ἰατρα ἰπυῖΐοβ, ψγῶβ αἰϊδομβοὰ ἴο ϑγσία, 
ὅ6ς “ ϑιυάίοη υ, Κι Κοη,᾽ 1875, Ρ. 541. 
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δἰ ῃοσὲ δυ ΒογΥ, ϑοϊιδηιδηη, ἃ. Οσυγίίυς, πὰ 
Ἐνταϊὰ, Βοϊά ἰξ ἴο ὃς ΠῚ Ῥοβδιῦα ἢ 
τδδῖ πνυδῖς ἢ τ ἀρ ρίεά. (ὁ) Αὐυἴδο- 
ΓΙ ἰ5 αἰδο δἀ ἀμοεά ἴοσ [6 σςοηϑεσυςζίοη οὗ ἃ 
ραγι εἰρία] οἶλυθε αἴοσ δὴ δάϊεςϊινε οὗ ἔπηδ 
ἴὼ ἴῃς οοτηραγαίίνε ἀερτοο, βυηςίεηῖ, ζὸ ΤΠΑΥ͂ 
Ὅσο, ἴῃ ἃ οᾶ86 ΠΙΟΝ ῥγοϑοηΐβ πἢοῸ οἴδοσ αἰ Ἐῆ- 
οὐ, Ὀυϊ ΒΑΓΟΪΥ 80 1ῃ διιοἢ ἃ Ξἰδίοσηθηϊς 85 
(δδὲ οὗ ουὖγ τεχί, 

ΎὟΠΟ δβδεοΐθηοο, ἱηάοε, νψὰ5 υπάδεταιοοά ὉΥ͂ 
811 ΘΑΥΓΪΥ τι οΥ5 ἴῃ τνμδὲ 5 ΟΕΓΙΔΙΩ 5 οὔ- 
Υἱοιιϑ δηὰ πδῖἴυγαϊ τηοδηϊηρ. ὍὙΠ6 δηοίοπῖ 
γΕΥΒΙΟΠΔ ΣῈ ὈηΔηϊτηου8. [υδἰῖη ΜΑΓΕΥ͂Σ τοίοσα 
(νίοθ ἴο (86 ράβϑβαζο, δηάὰ δρρεᾶΐβ, τ βεῖ εν 
τί ΒΕ οὐ ηοΐ, ἴο ἴδε ἈΚ οσηδη τορίϑίεῦβ οὗ [86 
οεϑυ8 οὗ Ουἱγηυ5β. Ὗς ΤΑΥ͂ αἀἰπηηῖα5 [6 
αὐϑδὶ χὐξο τ οἵ Νν τεβεΐϊεσγ, ποῖ, ᾿ηἀθοά, 85 ἴπλ- 
Ῥοβϑίθϊὶθ, Ὀυϊ σοΣΔΙΏΪΥ 85 ἱσηργοῦδθὶο. 

ΊἿνΟ οἴοῦ εχ Ὀοη5 ᾶνὸ ΞΒΌ ΟΌροΣ 800» 
ροχῖ, δηὰ σε οἱ ἘαΌΔΙΠΥ 585 βοίοτγ. 

Ννὲ τοταυκὶ ΒΘΑΓ ἴῃ τηϊη ἰδὲ οεγίδίη ἔλεϊ 
(αἱ 881, 1υκςο τείειβ ἀἰϑεης ΠΥ ἴο τπς οδηϑυς 
οὗ Ουἱγίηϊυ5 ἰῇ ἷ5 στοροσί οὔ Οὐδπιδ 6} 8 
ς , Αςίβ ν. 17. ΤὮΙ8Β 15 δάμη το ὉΥ 
δοδύγεσ." δι. 1ὐκὸ [Πότε βἤεννβ ἴπδὲ ἢ6 νγᾶ5 
ν6}} δοαυδίπιεὰ πῖῖ (ἢς εἰτουπιϑέδηςοβ. οὗ 
ῖμ6 δηγοἰπηοηῖ, ἩΒιοἢ νγ88 [6 ἰτημηοεϊ δῖα 
οδυϑε οὗ ετεδί ἀϊδίυγῦδησοβ, βυς ἢ δὲ μῸ ΚΗΘ 
αἀϊά ποὶ οσοσυῦ δὲ (δαὶ πιὸ υὑπάεγ Ηεοτοά ἢ 
Ηε οουἹὰ ποῖ τπεγείοτε μάνὸ οοπέουπαοα [86 
ἵἴνο εἐνεπίϑ: δυΐ ἰπδαησοῦ 85 8 τοδεῦϑ 
του δὲ τπηοϑὶ ἔλη}}}12Γ τὰ (86 ἰαίοτ οηρ, 
ὙΠ ἢ πιδάς ἃ ἀδορ ἱπηργεβϑίοη οἡ {πὸ τηϊπὰ 
οὗ 41}, ππλυκίηρ ἃ Ἅϑαῖς 8]. οὔδηρο ἴῃ [6 σοῃ- 
ἀπίοη οὗ [ὃς Ηδεῦτγενν ΡΕΟΡΪΟ, ἴἰ τγὰβ ουυϊου ϑγ 
ἰσωροτίδηϊ ἐμαί ὃς 5Ξῃου]ά χοῖδσ ἴο ἰξ ἱπ᾿ στὸ - 
οοσάϊηρ ἃ δ᾽ π}}}Γ ἰγδηβαςίίοη οὗ ἔν [6538 1πγ- 
Ῥογίδηςο ἴο ἴθ Ὡδίϊοῃ. 

Νοῖ 1686 ἱπηρογίδηξς ἃτζε ἔνο νοῦ ψὩΙΟΝ 
81. {κε ΒοΓα υ965, πρώτη, “73, γ: ,) ἀπὰ ἐγένετο. 
ΤΕς νογὰ Ἅ" ἤγβε᾽ ἢδδ5 890] {6}]}} ΠΟ 56η86, 
1655 ἰξ τεΐεῖβ ἴο ἴἢες ῥγεοθάϊηρ βοηίθῃος, 
ται κί 50ΠπΊ6Ὲ ΡΕΟΌ ΙΓ ἴῃ ἴδ τερίϑιγδιίοη, 
[Π6 τηοβί οὔνίουϑ ρεου ὩΥὙ δεηρ (δὲ οὗ 
οοηΐταδί. Ακαΐη, ἔπ ννοσὰ ἐγένετο, “ἴοοῖκ 
Ρίδος,᾿ ΟΥ̓͂ΥΤ.5 ολττὶοα ἰηἴο οτος, 5 ποῖ δαυΐϊ- 
γαϊεηΐ ἴο ἦν, "ντῖ8, ἴδε ποτὰ τνιιιοῖ 51, Πυκὸ 
νου παῖυγα γ πᾶνς υϑεὰ πδά δΒὸ ἰηἰεπάοά 
ἴο 847, ἴδὶρ ψγὼ8 ἴδ6 χορ ϑισδίίοη πηδος 
ΟΥγσϑηϊυδ. 

Ίη ἴα ’ Ζεϊίβομυία. ΝΣ τ βϑομϑο δ ἢ] οἢ ας 
Ὑπεοϊορῖε,᾽ 1876, Ρ. ὅ76' 

ἡ ΤΉΙΣ 5 δὐοχίι Υ Ἡοϊζπιδηη, “Ζ. ἢ νν. 
ΤΒοοϊορῖε,᾽ 1873, Ρ. 90. 
 Ηδὰ τδς οεμϑυβ ἰαΐκοη Ρἷδος δοοογάϊηρ ἴο 

Ἐοιηδῃ ᾿ΔῸ δδο τηδη ψουὰ παν Ὀδε τορίβ- 
ἰεγοὰ, ποῖ ἴῃ ἴδε ρἷδος Ὑοσα ἢ6 δου] σὰ- 
βἰἀεα, Ὀυϊ ἴῃ (δαὶ σοῖο μ6 ψχὰς ἃ οἰϊΐχζεη 1 
ἱξ ἰοοἷὶς Ρίδος δοοογάϊηρ ἴο 7ενγῖϑ ουπίοπι, ἰΐ 
ψουὰ πᾶν Ῥδοη ἴῃ φοπηδοῦοῃ Δ ἂς ἰτῦ6, 
δὰ ἔλγαῖγ, ἰο ψὩΙΟΝ Βα Ὀεϊοηροά ; [μὶ5 ἴῃ [06 
ςλ56 οὗ Ἰοβερῃ πουϊά ἰῃνοῖνε ἃ ᾿ουγηευ ἴο 

51. ΠΌΚΕ, 1]. 

ΤΏ δεηϊοποό, 48 ἰξ δίβηάπ, [6115 υ5 (πὲ (ὨϊΦ 
τες ϑυαοη “ἴοοκ ρμΐδος, οὔ ἍὙΜ͵Ππ οοιη- 
ρἰεϊοά; Βγεῖ (5ε6 ἔυγίμοῦ οη) τ βοη Ογτεπίυ5 
ν85 ΟὐνοτοσΣ οὗ ϑγγῖδ. ὟΝῈ πᾶν ἴδυ5 ἵν 
ϑἰαϊεσηεηίθ. Αἢ εὐϊςξ τυῶβ ἰββυθὰ ΟΥ̓͂ Αὐυ- 
ξυβίυϑ: ΠὁἮ νγ͵ἠὰ8 αδιτιεὰ ἰπίο οἴξδος ὑπάοῦ 
Ογτεπῖυβ. δῖ, Γὺκε παῖρθξ οὗἨ σουγϑθαε Βᾶνε 
βαιά “(5 νᾶϑ ποῖ ἴΠῸ δησοϊπιεπὶ ὑπάοῦ 
Ογτγοηΐυ ;᾽ δῖ [πὶ νου ἃ πᾶνο ρίνεῃ ἃ ὙΓΟΠΡ 
ἱπιργοβδϑίοη ἴδε δηγοϊπιεπίὶ νγᾶβ {παὶ τ Π]ςἢ 
Αυρυπίυβ Πδὰ ςοπιηδηδεα. 1, οοκὶπρ δὲ {Π6 
δἰδίοσαεης ἰῃ ἴῃς ᾿ρνς οὗ ἔβεῖϊβϑ ἢ ἩΠςἢ 
᾿ητο} ΠΠροηΐ τοδάεῖβ οὗ 51. Πυκεβ Οοβρεὶ τυπῖ 
Βαανα ὈδΘΏ ΨΟΠΟΓΔΙΪΥ ἐπ 2, τὲ πᾶνε [818 
οὈὐνίου ἐχρίδπαίίΐἼοη. ΤὮς ἄδοτεο τοδί ἑοστῃ 
τονγαγβ [86 οἷοβε οὗ Ηογοαδβ σγεῖρτι (πδὶ 4}} 
(ὃς τῆθυ δίαίοβ οὗ πὸ Ετηρῖγο 5βουϊὰ 
δὲ δυδ)εοϊοά ἴο 8 τορϑίγαϊοη. Τδαὶ οὐϊςί, 
85 6 δαῦε 5366, Δρρὶεὰ ἴοὸ [υάπᾶ : ἴ νγᾶϑ9 
Ὠοΐ αἰδουδεγεά. Ηοτοά μδάὰ ῥγευ ουϑ τὸ" 
ςεαἰνεά 4 βεύεσε Ὑγαυπηρ, δηαὰ νγὰ ΤΑΥ͂ ὃὉ6 
ἀϑϑιγαὰ [Πδὲ τηο 9065 ΈΓΕ δ οπος ἴάκοη ὉΥ͂ 
Ἀϊπὶ ὈΓΟΡΑΓσαΐοιῦ ἴο ἃ σοριϑίσαϊίοη. Ηογοά 
ἴδυδ βεουγεά Ὠ1πΊ56 1 ἀραῖπϑὲ ἴμῈ οδεγρο οὗ 
ἀβἰογαῖῖγ. Βυῖ δε δὰ {ΠῸ δίγοηρεϑὲ ροββί]ς 
ΤοΆΒΟΩΒ ἴο ργενοηΐ [6 δοΐυδ] δοσοιρ ϑητηοηΐ. 
Ἠς ντὰβ νγὰ}} ἀνγαστὲ οὗ [δ6 σοϊϊρίουβ δηὰ 
Ραϊτϊοιςς ἔδεε ἢ 05 οὗ ἢ͵5 5βι δ]εςῖ8, ψ Ὠ]Γ ἢ ἴῃ ἔδοῖ 
οδυϑοά ἃ ἑοστηϊ άδοϊς ουὐΐρυτγϑι ἤθη (ἢς τορὶ5- 
Ὀδιίίοη νγὰ8 εἰεςῖϊεα. Η!8 ἱπηἤυδηςς δὲ οσηο, 
τπουρὰ [ἴ δὰ ὕδθη ἴῸΣ ἃ ϑεδϑοῦ ἱπιραῖγοα, 
ψννῶϑ ἂαἱ ἰμδὲ ἴπη6 5υηςϊοηξς ἴο ϑεουγε δἰίθη- 
ἴοπ ἴο ἴδ τεργεϑοηϊδίίομβ τ ϊοἢ Π6 τηϊρῆϊ 
διιάγεβα ἴο Αὐρυβῖιβ: ὈΥ πιλκίηρ Βἰτηβοῖ τὸ- 
βροηϑῦ]ς ἴοσ (ὃς 8.}}} διηουηὶ οἵ {δυΐϊὸ ἢς 
σουιϊὰ 5ᾳνὲ Ὠιπη561 το ἀορταδάδἝίοη, ᾿ηἰ9 
Ρεορὶε ἴτοτῃ ἃ Ἵὐοὶ ἰηϑυϊῖ, ληὰ ἴπῸ ΕΤΊΡΕΓΟΣ 

ἃ ἀδηζεῦ ἴο ψὮΚΏ Αὐριυπῖι5 νγὰ5 5ρὸ- 
ΟἾΔ βϑεηεινε, [πδὲ οὗ δὴ ἱπϑυττεςίίοη ἰῃ ἃ 
ΘΟΥΠΌΓΥ δειστεά ΟΥ̓ τεϊϊρίουβ ἔδεϊηρβ. Τῆς 
Θχεουθοδ νγᾶβ {πογείοσε, ποσί ΡγΟὈ ΔΌΪΥ, ροϑῖ- 
Ροῃμοά, ΠΟΥ ττόῖε ΔΩΥ (ΟΣΠΟΥ δίορθ ἴλκοη 
0Πη}}} [υάπα νγῶ8 τοἀυοσοα ἴο ἴδε 5ἰδῖε οὗ ἃ 
Ῥγουίηοδ οἡ ἴδε ἀεξροδιοη οὗ Ατοδο δα. 
Το {πὲὶ8 ἐεχρίδηδίίοη ἴἃ 18 οδ᾽οςοϊεα ἰδδὶ 

πρώτη “ ἄτι" 15 ἰΔΚΘ 845 δαυϊναϊοπὶ (ο 
πρῶτον ; ὉὈαὶ ἃ 5᾽’κῃϊ τηοαϊδεδίοη ἰῃ ἴδε τεη- 
ἀετῖης τλοεῖβ (ἢ 6 ἷς 8] αἰ ΠΌΝΟΥ, δηὰ 
Ἰοανοβ 6 86η986ε ἰπίδεῖ. “ΤῊ]5 αὶ ἃ ἢγϑὲ δῆσοϊ - 
τηθπῖ νγ͵ὰ8 οαττίοα ἰηΐο εἴδςϊ νση ΟΥγοηἑυ8 

ΒΘΙΒΊΘἤοα, ψΒιοῖΐ πουϊὰ ἤάγα Ὀδοῖ δὲ οὔσα 
πἀὐηάοτγίδϊεςη, ᾿ἴ Ἡοτοά, 85 ψὰ ᾿ο]ά, ἰβουοα οτάστς 
ἴος ἃ τορϑσδῦοῃ οὐ γεοοϊνίηρ ἴῃς ἄδοτεε οὗ 
ΑυσυΞῆι. 

8 Τῆς μοξίουῃ οὗ ἰ(ἣε οτὰ αὕτη ἴῃ [δὶς 
βεηΐθῶος ἰδ ΞΟΠ αῖ ρος. 81. ΓυΚὰ ροπα- 
ΤΆΪΪΥ ῥἱδοες αὕτη δΔίϊοσ ἴῃς ποῦῃ ; ἢεγα ἰξ ὑτε- 
οεάες ἴἢ6 ποῦ, ΤὨῖ5 ἰάϊομι δ ΟἿΪΥ 865 τ ὨΘΏ 
δε Ὑῖϑῃιεξ ἴο τηδεὶς ἃ Ξἰδίεηγεηϊ δ5 δῃιρδδιῖς ; 50 
ταὶ [Δ ταεδηϊηρ σουἹὰ Ὧς, “45 ἔοσ {πὶ5 σερὶβ- 
ἰγαϊίου, ἃ ἄτβὶ οἷς, ἰὰ ναδ οοταρὶ]εἴοα;,᾽ ἄτο. 



5Τ. ΓΕΌΚΕῈΕ,. ΤΠ. 

Ὑγἃ8 Οὐγεσγοῦ οἵ ϑγγίδ." Σ 6. ἰπουκὰ ςοὨ- 
τετρἰδίοά, δηα δοίυ}}} }7 ρῥιερασοὰ ἴστ᾽ ὑπάεγ 
Ηετοά, ἰξ νγὰβ ποῖ οοιηρίείεά, ἔοσ τεΆβουβ 
Αἰγεδυ οοπείάετεά, ὑπ} ἴῃε πη οὗ ὄγτε- 
τυ. 
ΤΟ τνίονν, πο ἰ5 ΔΟΌΙΥ ἀοίεησοδ ὉΥ 

ΚΟΒΙον, Εὐγαγὰ, δηὰ οἴμουβ, ἀρρθᾶτβ οἡ {6 
γος ἴο δε δειἰϑίδοίοσγ. ΟΥ̓ ἰαῖθ, βονενεσ, 
Δ ΠΟΙ͂ΠΟΣ 5ο]υπίοη 8.45 οιηὰ οα 
ΤΩΔΗΥ͂ οοηβιἀογδῦϊς ϑομοἶδτβ Ὀοΐ ἴῃ Επρίαπά 
διά ἰῃ Οεεῆδηγ. 851. ΓὺΚ6 ἰ8 συ ρροβθοά ἴο 
τοῖεγ ἴο ἃ τε 5ιγαζείοῃ πεδίον ἰοοῖὶς ΡΙΔςδ, 89 5 
αϑϑυπηοα, πιο ΟἸΓΙηἶ}.8 νγᾶ8 ἢτϑὶ ΖΟΥΕΣΏΟΓ 
οὗ δγγίδβ. Ὑπὸ ἕδοϊ (δὲ Ουϊπηἶιδ αἰ! ποϊὰ 
(μὲ οδῆος ννίοα ἀρρεᾶῦβ ἴο δε ο5ιλ Ὁ} 15Π 66 ὈΥ͂ 
ἃ οομδέηδίίοη οὗ ποϊεοϑ. ἘΕἰτβϑὲ, Τδοϊζυ8 
βἰδίοβ (6 Απηδὶς, 111..43; αὖὖὐ᾿ο, 774) ἴμδὲ Τίθδε- 
τίυβ ἀδπιδηάεά ἃ Ρυδὲϊς ἔππογαὶ ἴοσ Ουτπηῖι5, 
οὐ {Π6 ᾳτουηάβ πὶ δ6 δά Ὀεδη ἃ ἐϊ1511η- 
ξυϊϑῃεοά 8ο] ἴον, ἀπά (δῖ αἴἴοσ ἢϊ5 σοηϑβιιϊδῖθ 
δε δὰ αἰἰαϊποάὰ (δ6 δοπουΐβ οὗ ἃ ρυδ]ὶς 
{τυπιρἢ ἔῸΣ ἃ Υἱοίουγ οὐοῦ [Ὡς Ηοτηοάδηθη- 
565 ἴῃ ΟἸΠςΔ. Ηδς πικυϑί ἰδετείοσε δὲ {Ππδῖ 
{πὶι6 πᾶν ὕδθη [π|ρ6Γ]2] 1,οραίς ἴῃ ἴπῸ ὑγο- 
ΥἹΩΟδ, ἴῃ ΟΒΕΙ τοσὰβ ΡΟΥΘΥΠΟΣ οὗ ϑυτίΔ. 
ΤΙ δυοοεβϑ, τ] Οἢ ΓῈ ἴο ἃ ῥΓΕΙΟΙΒ 
ρΡεγίοα, ἰ8 αἷδο ποιϊοθὰ ΕΥ̓͂ ϑίγαῦδο, 110. χὶϊ. 
6, ς, ϑεΕρομΑΪΥ, ἴπ Δα γεᾶσ 1764 ἃ ἔτὰρ- 
τηοηΐ οὗ ἃ ϑθδρυϊοῦγαὶ ἰπϑογ ρίοη, ΠΟῪ 1ῃ 
ἴ Μυξου οὗ ἴῃς ΜΝ δίίοδῃ, νγὰ8 Ἰουπὰ ἴῃ 
16 Τίρθοσ. [{ οἰδίοβ (δὲ [π6 ρεΐβοῃ, ίο 
ΠΟΘ ΠἸΟΙΏΟΙΥ ἴἰ τῦδϑ ἀοάϊςαιοά, νγὰ8 Ργο- 
οοὔβυϊὶ οὗ Α58ϊ|4, δηὰ [ῃδὶ ἢθ6 τυᾶϑ ἐτυΐος ΖΟΥΘΥΠΟΥ 
οὗ ἴδε ἱπηρετγῖαὶ ῥσγουηοε οὗ ὅϑὅγγιδ δηὰ 
ῬμορηϊοῖαΊ. Μοπιηθοη, Μοτγίναϊο, ἀηὰ οἵδμοσ 
Ειἰδίοσίςδὶ εὐἶτς5 οὗ (6 ὨΙ;μοβΕ δυῃουγ, 
μο]ά (δὲ [1Π6 ρεζβοη ἴδυ5 αοϑιρηδίθα τγᾶϑ 
ΟυϊτηίυΒ. ὙΠῈ ἀδῖς οὗ ἴδε ἤγβί δρροϊπί- 
τηθηΐ, ἀσοορίηρ [ἰ 45 Δ1}1 Ὀυΐ ςεγίδίῃ, ΔῪ ὈΣ 
(85 ἀείεττηϊπεά. Ηδὀ ννᾶβ Ἴσοηϑι] Β.Ο. 12, 
δηᾷ (05 αυλὶβεά ἴθ ἴῃς οἴἶοθ. Ὗνε Βηά, 
Βονγόυοσ, ἰμδὲ δῇσο τῃαϊ ἀδῖθ {ποτ τοτα 
ἴῆγεο οἴ οῦ βουεγηοῖβ, Μ. Τιῦυ5, Ε. δοηζίυ, 
ϑαϊυγη πηι, ἀπά Ρ. Οὐϊηοῖ υ5 νάσγυβ, ὉὉΡ ἴο 
ἴδ Ιαξίεν Δ] οὗ ἴπ6Ὸ γοαγ Β.ο. 4. Ουἱτπἰ 5 
ΤΩΔΥ Πᾶνα ὕεοη ἴση δρροϊπίεά ; δι ἢδ τηυϑὲ 
μανὸ Ὀδδη τϑοδ θὰ ἀδουΐ Μιάβυτητο ΒΟ. 2, 
σθδη ἢδ νγὰβ8 ϑ9εἰδοϊθα 45 τηοηΐζον οὗ (δία 
Οαβαγ." [{ 5 (Ββογείοσε ροβϑϊδὶς (Πδί ἃ γε ρὶδ-: 
ἰγαϊίοη ὑπο ἢἰ8 δυϊποΥ Υ μανὸ Ὀδεη 
ποιὰ νι ίη τμαὲ ἰηΐοτναὶ, ἀπὰ {ἢ 90 ἰμδὲ 81. 
[αὐκὸ ΠΥ πᾶνε τείεσσεα ἴο ἰΐ 85 ἃ ἢγβί στο χὶϑ- 
ττδ[οη. : 

Τὸ {δὲ5 1 15 οὐδ)]εςϊεά δὲ ὀνεη δϑϑυπην 
{πδὲ Ογτεηΐι8 ννὰ8 Οὐνεσηοῦ οὗ δγγία ἰῃ Β.0. 
4, ἴι νουϊὰ δὲ βυθϑεχιοπί ἴο ἴὴ6 δι οὗὐ οἵ 
οὖν [ογὰ, νης ἢ 1 ουσὶῃ ΡΪλ0 65 ἰῃ Β.Ο. 6: δῖ 
ἐταηίοα {ΠῸ δοςυΓΔΟΥ οὗ ἴῃο ἰαιῖοῦ ἀδίθ, τὰ 
ΤΩΔΥ ΔΏΒΥΟΥ, 88 θείοτο, (μδῖ δῖ, ἔυΚὸ ἀοεδ ποῖ 

580 [πος {νε ὀεοζεε οὗ Αὐρυδέυδ, δῖοι ἀεῖον- 
τχιηεά (δ6 ἴῃς ἰδ [υάκρα, νγὰ8 ἰβϑιιοά, 
δυῖ [δὲ τὴϊβ ἤτθι οεῆβιιδ (δι ρηδίο) νγᾶθ 
οὐστίεὰ ἱπίο εδοϊ υπάεγ (γτγοηΐυ. 

ΕἸζδον οὔ ἰογεχοίηρ Ἔχρ δηδίομδ 5069 
ἴο τροϑεῖ ἴδ σβαγγε οὗ ἃ τηϊβϑοίδίοσηθηξ οὐ [ἢ 6 

οὗ δὴ Ευδηρεῖϑὲ γἢο 15. Ἔβρεοίδ! Πῦ σαΓΘ- 
Ἰ ἴῃ 4υοϑεοηβ οὗὨ σοῃ[ΕΠΠΡΟΓΔΑΓΥ ΟΠ ΓΟΠΟΙΪΟΡΥ. 

ΤΠ6 ΤΌΣΕΣ 866 Π|8 ἴοΟ δοςοσὰ οὐ πὸ ψῃοΐο 
ἴΏΟΓΕ σοΙΏΡ εἴν ἢ παῖ νγ Κηον οὗ {πε 
το δ 5 πῃ ΗεοΙοῦ, [υάπα, δηὰ ἴπῸ 
Ετὰ ; δη ψ (ὃς ἰδεὶ ἴπδὲ οἠδ τερὶ5- 
ἰγαῦοη ΟὨΪΥ ὑπάον Ωγ π|08 ἀρρθᾶγβ ἴο ἴδγα 
δε ΚΠΟΥΨΏ ἴο ΕΑΣῚΥ ΨΥ ΕΓΒ. 

14, χοοά «υἱ] ἐοευαγ ὦ »ιεη.}] 'ΓᾺΪ5 18 ἃ οοτ- 
Τοςῖ τοηθογίαν οὗ [πε σοοεϊνεα ἴοχί; Ὀυΐ ἃ 
τελαϊης, 5 ΠῚ αἀἰβογεπὶ ἴῃ τηρδηΐϊηρ, μ85 
Βδθη ἰδίου δάἀορίθα ὈΥ̓͂Τ οΥοδὶ δαϊοΥβ ; ἴῃ- 
βίεδα οὗ εὐδοκία [ΠΟΥ πᾶνε εὐδοκίας, ὶ, δ. 
“ ονγαγ8 τρθ οὗ ροοὰ νυ}. Ὅς οχίοσηδὶ 
δυάδος δίαημα δ: ἴῃ ἕδυουσγ οὗ εὐδοκίας 
[δὲ ἴΟυΓ ΡΠΏΓΙΡΑΙ υποϊδὶ Μ595, δ, Α, Β", Ὁ, 
ἴδε Ψυϊραίε, ἴῃε οἷά 1,δἴϊπ, ἀπά τῃς Οοιδίο, 
ὙΓὨΙΟΝ 18 ἀογίνοὰ ἤο ἱξ, δΔηά [πὸ 1 3 η 
Ἑδίβεγβ. [ἢ ἤδνουγ οὗ εὐδοκία 8}} οἴμοι Μ59, 
ὈΠΟΔ] δηὰ οὐυγβῖνο, 411] οἵδον οἷά γογβὶο 
ἱηοϊυάϊηρς ἴΒς Μειιρδῖιο, τς ἴῃ ἀουδῆδι 
ΤΟ ΡΒ Ο50Δ}}}7 ἃρτεὸβ ψἢ} τ[Π6 Μαίίοδη, 
δῃὰ “πο νὶ γυηδηϊηου8 ουάθηςε οὗ [86 
Οτοοῖκ Εδίδογβ, ἘΠ Δη Δ ΒΟΥ τοῖα ννῆἢϊο ἢ 
ἴδετε 15, οσ οὐὶ ἴο Ὀ6,ηο ἀρροδὶ].᾽ (ϑεγίνθηςσ. 
Τῆς ράϑϑαρε αυοϊοά ἔγομλ ἰγεησξευβ, 11]. 1ο, 
41, ἃ8 ἕδυουσγίηρ εὐδοκίας, οἡ ἴπ6 ΟΟΠΙΓΑΙΎ 
ῬτΌΥΕΒ {πὲ Β6 γεδά εὐδοκία, “Ουἱ 800 ρ[45- 
ταδί, δος οϑὲ δοιηϊηΐρυβ, δυδπὶ ὈΘΏΙΡΏΐ- 
(λἴεπι 841υ118 ἀ6 σϑἶο τηϊϑῖῖ," ΤῊ5 γοαυΐγοβ 
εὐδοκία - αἰνίπα ὈΘΏΪΡΏΪΥ, ΟΥ̓ σοτηρίδοθηςθ. 
Οτίρθῃ, ἀζαϑίη, 5 εἰϊδαὰ 1ῃ βῃυρροσί οὗ εὐδοκίας; 
δυΐ [Π6 ραβϑβαρο, ὑγϊοἢ τγῈ ΟΥ̓ Κπονν ἔτοπὶ 
7εγοπιθβ τεγβίοῃ, ἀοεβ ἢοΐῖ ὕδασ οὐυΐ (δ6 
δϑϑευίοη. Ηδ υ8ὲ5 ἴΠ6 δχργθϑϑίοῃη βαχ Ὀοης 
νοϊυηίδ8, τυ! οἢ ἸῺ ἕδοϊ ᾿πῚρΡ}165 πὲ Βα Ρυῖ 
εὐδοκία ἸῺ ΔΡροπιίίοη σὰ εἰρήνη. [ἴῃ Βοιὴ 
(8368, ἃ58 ἃ ἰεραγηοὰ ἔγεηά, Ὠτ. ΚΑΥ, οὔβοσνοβ, 
ἰξς 15 1πὸ αᾳιοϊδλἑ!οη ὥοϊα ἃ [,Δἰη νογϑίοο 
ὙἘΟΒ συ 565 ΟὈΒΟΌΓΙ. 

15 τὲ βδεῆϑεὲ ἴπι183 βΞυρριθὰ γεγο αἵ 4]] 
καὶ ἰϑίδεῖογυ ννὸ τοῖῃϊ δοᾳιυΐθβοο ἴῃ ἴπῸ σοπογαὶ 
γογαϊοὶ οὗ οὐ Δ] βομοίδγα, δῖ (ἢς οὐδ ΟΠ 5 
ΔΓΕ ᾿ΠΒΌΡΟΣΑΡ]6. Τῆς πεν τεδαϊηρς “ υἱίουγ 
ΤΏΔΙΒ ἴα τὐγιβηηςδὶ διτδηροιηθηῖ," δηά 15 
ΒΟΔΓΌΘΙΥ ἰης6}} 1 10]6. “ ἸΤοιναγάβ πιθη οὗ ροοά 
ψ}} ηοΐ Ὀφδοη οχρ δι ηθά, 50 845 ἴο Ὀσίηρ 
ἴξ ἰηἴο δοοογᾷ στ ὈΠΌ]1ςα] ἰοαςδίης  ἰηδίοδά 

ΔΏ δηηουποριηδηΐ οὗ ροἷἶλά (ἰἀΐηρ8 ἴο δ4]] 
τηδηκίηα, κυ 48 ἴδε Ῥδυϊηο ουδηρο σὲ Βᾶ5 
(ες δρεοΐαὶ ἀβρυν ἢ οὗ τοοογάϊης, ψγὲ ἤπά ἃ 
Ἰιπλϊ δου το ὯΟ ἴννο οοτητηοπίδίογβ ἄστθο 

5 Τβε δυϊποιϊίοβ δὰ γίνε ὮὉΥ Γεσίῃ, “ Ελϑ ϑδοσὶ,᾽ Ρ. 132. 
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ἴῃ ἀοπηΐηρ. Βογηοδηη ρδίη (ϑ.ῃ οἷ ἴῃ 
[,οᾶπ2), 845 δβενὶ [δὶ ἴΠ6 σοπείγυςίίοῦ 
ἀνθρώποις εὐδοκίας, Ὠονγενοῦ ἐχρ δἰποά, ἀοα65 
ῃοῖ δοοοσὰ στ [ἢ6 ἰδνν8 οὗ 16 Οτεεῖκ ἰδη- 
ξυδρε, ΟΥ ἢ (δ6 ὑδᾶρε οὗ (6 Ν᾿ Τ. Εοτγ 

ΟΗΑΡΤῈΚΝΒ ΠΙ. 

: 7Ἅε γεαελέκρ απο δαρίέεηε ο7, σά " τῷ ἀξ 
ἐεείένιον οΥ Ολγὴ, 20 2 δοα ἐριῤνίσονείλ 
φάη. 21 Οάγμΐ δαβέϊαεά, γεκείνείά ἐεεέῤ»»» 
,3)ὉὈΚονε ἀδαυόε. 23 726 ἀρ, αμκα ρεπεα ον 97 
Οἀνγέεί γονε οσεβὰ μρισαα:. 

Ν ΟΥἿ ἱπ τς βἤδεπί γεᾶγ οὗ 
ἴῃς τείρῃ οἵ ΤΊ θεπυ8 ὕσεβεγ, 

5Τ ΕΥΚῈΕ- 1Π|. [ν. 1---2. 

8 0}} ἀἰθουκδίοη οὗ ἴδε φυοβίίοη 5εὲ6 ϑεσίνεῃοι 9 
ς Ἰπιγοἀυςοη ἴο ἴδε ΟτΌςΔΙ ϑιυάν οὗ (ἃς 
Νον Τοδίδπιθηῖ, οὐ, 2, ἢ. 513 8.6ᾳ. Ὗς 
μᾶνα ὴηο διεδίδου ἰη τεϊδιπίηρ ἴδς τεοεϊνεὰ 
ἴοχὶ τὰ [5 ἡδίυγαὶ ἱπίογρσγοϊδιου. 

Ροπείυβ ΡιΪλῖε Ῥεὶπρ ρονεγηοσῦ οἵ 
]Τυάκε, ἀηὰ Ηετγοά θεῖηρ τεϊγδγοῇ οὗ 
Ο]ες, πὰ ἢἷ5 Ὀγοῖθεῦ ΡΠηΙρ (εἰγάσοὶ . 
οὗ [Ιτυγᾶᾶ. δπά οἵ τῆς τερίοη οὗ Ττὰ- 
σδοηίτίβ, πὰ [,γ8Δηΐ48 τῃς τεγλυ ἢ οὗ 
ΑὈΙεηε, 

2 Αππδϑ ἀπά Ολδίδρῇδβ θείη τῆς 
Βίρῃ ρηεβῖβ, τὰς ννογὰ οὗ (ὐσοά σλπὶς 

ΟΗΑΡ. 111.---1-20. ΤῊΕ ΜΙΝΙΒΤΕΥ͂ ΟΕ Ϊοὴν 
ΤΗΕ ΒΑΡΤΊΙΒΤ. 

ἐδε δ ξωῥῳ γεαγἢ ΤῊΝ ΤΔῪ 
Ὀ6 τεγαγάεα ἃ5 [6 [ὈΓΙῺΔ] ορεηίης οὗ 81. 
1μυκε 5. ΠἰβίοΣΥ (σοπιραγε Μαῖϊ. 111. 1; Ματκ 
ἱ, 2). ΤΕ ργενίοιιβ πδιτδῖϊνς ννὯβ ὈΓΟΌΔΟΪΥ 
δυρρ εὰ ἰο [86 Ενδηρε ϑὶ ἰῃ ἃ πλοῦς ΟἹ 1655 
ςοτηρίεῖθ ἕογηι (9866 οη «ἢ. ἱ. 5). Ττυς ἴο 
Ἦϊ5 ῥγοϊδβϑίοη οἵ δοουγαῖίς δηά ογώθυ πλΓ- 
ταῖίνο (οἰ. 1. 3, 4), υκς Βερίης ὈΥ οἰνηρ ἴῃς 

ὮΟΗ ἔοττῃβ ἴῃ6 2εγηρέηΣ ὦ φμο οὗ Ἀϊ 
σοπξίηυοιβ ὨἰΞίΟΥΥ. 

ΤὨγουρδουΐ 1015 Οὐοβρεὶ δηὰ ἴπθ Αςῖβ 8ι. 
[κὸ δῆσννβ [δι 6 νγδβ ἔτι αν τ] [ἢ 6 ἢ15- 
ζοσίοδὶ ᾿τογαΐυσγο οὗὁὨ ἢ15 ἀζθὸ.0 ΤῊ]8 [45 Ὀδεη 
Ψν6}} ϑῆστσῃ ὈὉῪ Ἀδδβρεσ, "διυάΐίοη υηὰ Κιαὶτ!- 
Κοη,᾽ 1877, δηὰ [ἴ ἰ5 1{Πυϑἰγαϊοά ΌὈΥ͂ ἃ ςοηῖτο- 
Υ δοη ϑοῃῦγες δηὰ ΗοϊΖηιδηη, ἴῃ 
[ἢ “ Ζεὶιϑο ΠΕ ὦ νν. ΤΒοοϊορίθ, 1373, 1876, 
δηάᾶ 1877, ἴῃ ἰαϊῖοῦ Δ5βοσίης, ἴΠς ΤΌΓΠΛΟΣ ἀδ- 
Ὡγίης 81. ΓὐκΚο᾿5 ἀσρεηάεηος προ [οϑερἢι5. 

Π6 οοἰηεσίάδηςε5 Ὀείνψεοη ἴπ6 ἔψψο ῥγους [Βαϊ 
Δ,ο688 ἴο ΠΟΠΊΠΊΟΩ ϑουγοθβ οὗἁ 1ἰη- 

οστηδιίίοῃ ; [86 ἀἰνοσροηοοβ δπονν {Πεῖγ ἰηά6- 
Ρεπάδηος οὗ οδοῖὶ οἵἴμεσ. ἘἈρδηδη δο 5 [παῖ 

ὙΝΈΓΕ ΟΟΠἰοΠρογασ65 ἃἰ Ἀοπιο, ἀηά ὑτο- 
ὈΔΌΪΥ σοπηςροίοα ἩΪῈΝ (6 τηοθοῦβ οὗ [ἢς 
Ἡετοάϊδη ΆΠΜΪΥ ἀνε ]ηρ ἰπ (μαὲ οἰ. Α 

ἴου8 τἱενσ, δυῖϊ οπα ᾿ς δἤεννα (ἢ6 
ἸΟΡΓΟ 55 Οἢ τΔὴ6 ὕρο ἴπ6 πιϊπὰ οὗ δη ἃ0]6 
“ἶῦς. 866 “1.65 Ενδηριοβ,᾽ Ρ. 2.6. Ἀξεηλδη 
ἀοε5 7υδᾶςε ἴῃ ἰδὲ τννοσὶ ἴο ἴῃς Ὀεδιὴγ οὗ 851. 
[ὐκο᾽5 δῖ γ]6, 566 Ἔβρεοδι]ῦ ἢ. 283. 

Τιδεγς σαν Αὐγυπῖυ5 ἀϊοὰ Αὐρ. 19, 
Αὖὖο, γ67, βανΐπρ, ποινενεσ, δϑϑοςίαιο ΤΊθε- 
ἐννέα τες τωνὰν. ἴῃ [06 πηροτγίδὶ αἰ, ὃυϊ 
ΟἿΪΥ 30 ὮΓΣ 85 τεξαγάεὰ ἴῃς ὑγονίποοβ δηὰ 
διτηΐεα, ἴογ ἴνὸ οὐ ἴῃσοας Ὑεαῦβ ὑγουοιϑὶγ. 

(ΟΠΒΟαυΘΠΕΥ ἴῃς δίς ἴῃ (ἃς ἰεχὶ ψ1}} 2} 
ϑοιμονδποῖα θεϊνοοη [86 γεᾶγ5 Αὐὖὐα, 779 δπὰ 
γ82. 

Ῥοπικε Ῥὲϊα!..1 8:ε ποῖς οὐ Μίιί. χχνΐ. 2. 
ΤΕΣ ΕῚ Ῥτγοουγαῖοσ, υπάεν ἴῃς Ῥγοοοῦ- 

οὗ ϑγτίδ. 

Ἡεγο] ΤὨμ5 15 Απίρᾶϑ, ἃ 5σοὴ οὗ Ἡετοά 
τῆς Οτοδῖ, δηὰ ὑγοίδενς οὗ Αγοδβείδυβ. 866 
ῃοίς οὐ Μαῖί. χὶν. Ἱ.Ἅ 

Ῥδ 9. 80 οὗ Ἡετγοὰ ἴδε Ογαοαῖ ὃγ Οἱεο- 
᾿ξ (1Ὀβερῃ. “ Απὶ.᾽ χνὶϊ. τ, 3). Νοὶ 86 
ΠΡ παπηρὰ ἴῃ Μαζκ τὶ. 17. 

Ιγχα Ατεξίοη οὐ (δς που -ἐδϑίοσῃ 
δογάοςϑ οἱ Ραϊοβίπο, ἰη ἴῃ ἀϊγεοςίοη οὗ Ὠ 2:λ85- 
οἰι5, ἐογνίηρ ἰζ5 πᾶπις ἔγοτῃυ [εΐυγ ἴῃς δοὴ οὗ 
ΙΞῃπιδοὶ (σε, χχν. 15). [1 15 511} οδ]δά 
Ε]» εἰ ύγν. 
Τραεδομ.} Α ἀϊθιτίοῖϊ ἴο [6 εαϑὲ οἵ 

[τὐγχὰ, Βαίδησα, ἀπὲ Οδυϊοηπιὶς, θογάεγιης 
οὔ ἴδιο ἀεϑειί. 

ζμαπὲα.. ΤΉ μβοτν νγὰ5 ΠῚ 
ἀοποεάληϊς οὗὨἨἉ 16 ἶἷ γελπὲδϑ, κΚίηρ, ποῖ ἴ6- 
ἴγασγοῖ, οὗ Αὐιεηο, τὸ δὰ ὕεεη 

ΌΥ͂ ΟἸδυάϊιυ5, Α.Ὁ. 4αι; [οϑερἢ. 
1το. ΤΒο οχιδίδηοε οἵ [Ἀ18 1 γεδηΐϊδο μδς Ὀδεη 
ἀοηϊοά - δυΐ ἀχρτοδ8 τιοποη οὗ ἴδε Τοείγαγοι 
1 γϑαηΐλα 5 πιδός ὑὈοῖὰ ἰῃ ἴδε οἵ 
]οϑερῆυβ υ5ὲ ᾳυοϊεά, ἀηὰ ἴῃ ἃ οοπίεσα- 

ΤΑΙ ἱπβουριίου ἴουπῃ δὲ ΑἸα; δεὲ 
Βοεονα, ΟοΙυδ ἰηβοσ. τς. πὶ. 4521.᾿ 
Ἀδηδη τηρηϊίοηβ τι ἰϊ5 ἀδηϊδὶ 85 8 ἱπείδησε 
οὗ εχασρεγαϊίίοη, δηά γεΐεγα ἢἷβ8 σεβετβ 
ἴο ἴα “ Μέωμι. ἀε ᾿Αοβά. ἀε5 ἴωβοσ. 

εἴτε ἰὰ ἴῃς « Μίβαίοη ἀδ Ῥμξηίεῖὶς,᾽ Ρ. Σι6 σᾷ.ἢ 
ὙΠΟΓΟ, Πονενεσ, Ἀκηδη ἀϑϑυμηε8 [δὶ 



ε Μαῖι. 3. 

τ. 4---8.} 

ὑπο [οδη ἴὰς 8οη οὗ Ζδοδαγβ ἴῃ 
τῆς ν»Ἱ] ἀογη 688. 

4 ΖΑπὰ δες ολπιε ἱπῖο 411] (ες 
σΟΙΠΕΓΥ ἀῦουξ [οτγάδη, ργεδοξίηρ ἴδε 
δαριτίϑπι οὗ Γερθηΐϊδπος ἔοσ ἴδε γεπιῖ8- 
δίοῃ οἵ 8118 ; 

4 ΑΚ ἰξ ἰ5 πυεϊξεη ἰῃ τε ὈοοΚ οὗ 
τῆς ννογάβ οὗ ἔϑαιδϑ (ἢς ριορδοεῖ, γε 

6 ἃ ἵεαἱ, 0. ἱπβ; ἈΤΉς νοῖςς οὗ οης οστγίηρ ἴῃ ἴ 
3: Ἰὰ ἐγ ς88, Ῥγεράγε γε τῆς νγῪ οὗ τῆς 

Ι,οτά, πιαῖίκε ἢ 8 ρδ(}}8 βίγαίρῇἢξ. 
ς Ἐνετῖγ νδίϊεν 5141} δε 6]1εὰ, ἀπά 

[,γ58ληϊ28, ῆοῸ ψγᾶβ8 ρυΐ ἴο ἀδδίἢ ΌὈΥ ΑὨΙΟΩΥ͂, 
Ὑ4ὰ5 ΤΟΙΓΑΣΟς ; [Ὁ 15 οἷοᾶσ ΠΌστ (ὃς δοοομηξ 
οὗἨ [οβορδιδ ἴδδὲ ἢο νγᾶ8 Κίηγ. [Ι͂ἢ ϑοῃοη κα 
ΒΙιθο]-ἰοχίροη, 2. νυ. ΑὈι]Θηο, ἘΠ 15 ἕδςξ 18 οἰοασὶ 
δον, δηὰ ἴἢς Ιἀο ἘΠΥ οὗ ἢς ΤΕείγδγοδ νυν] 
[πὸ 1 γοδηΐϊδα οὗ 81, [κὸ ἰ5 53. {ἰ5[λοῖΟΥΥ 
651 Δ0]}193816ἀ. δε «'5ο ὙνἸεβοῖοσ ἴῃ [86 δηά 
εὐϊθοη οὗ ἨεγΖζοξβ “ Ἀε4]-Επογοϊορϑάϊε. 
δι. ΓὺΚὸ 08 σίνεβ ἃ οοπηρίοῖε νἱενν οἵἉ 4]} 
δυῖμουε5, βου δηὰ δος ἐοἰδϑῖίς, ΠῚ 
(πΠ6 ἀϊδιτιςῖΣ ἴο νος οὐγ ἃ,οτὰ δ τη 5ΤῪ 
ΜΔ5 Τοηῆηοα, Ὅς ΤΟΊΓΑΓΟΒΥ οὗ 1.γϑ8δηΐδβ 
ΤΩΛΤ 5 [86 ἐχίσγεσηθ [ἰπγ1ξ ἴο [6 ποτ -ολβί, 

“δ έϊεηθ. Οὖ (ἢ6 ἀϊκιγιςῖ οὗ Α11Δ. ΤῊ]5 νυὰϑ8 
ἃ ἴονῃ 5ἰ[υλιεὰ δὲ ἴῃς ἴοοϊ οὗ ἴῃς ΑΠΌ θδηι5 
ΤἈΏΒΟ6, Οἡ [5 δλϑίογῃ 5:66, δρὰ ἴο 86 ποεῖἢ- 
τεϑὶ οὗ Πϑδηλδϑουϑ. 

Δ. δείπρ ἐδε δὲ γε. Οτ᾽ δοςοσζαάϊην ἴο 
ἃἢ [Π6 πιοϑὲ ἱπιρογίδηξ τηδηυϑογιρίβ, " ϑοὶπς 
180 ΒΖ Ὁ »εϊοδι," [Ι͂ἢ {ΠΘΟΙΥ, ἴδογε οουϊὰ 
δε υῖ ΓΕ πὰ δυο, Απηδϑβ πδὰ δεϊὰ [ῃς 
οἢῖοε, δηὰ Ὀόεη ἀερτνεά οὗ ἰ Ὀγ Ναϊετίυ5 
Οτγδῖυβ, Ῥ.αῖο 5 ργεάδοδϑβοσ, ὴο διδὰ ͵50 
Ὠοτηϊπαῖοα δηὰ ἀοργίνοὰ ἰπ τυγ ἔουγ δἰρὰ 
ΡΓοσίβ, Οδίδρμδβ, ἴ[8ε ργοϑεηΐ δἰρῇ ῥγιοϑβῖ, 
ν ῬΓΌΡΕΙ Ὠδῃθ ννᾶβ Ϊ νγ5 ἴῃς 
βοῃ-ἰηοἶανν οὗ ΑΠηΔ5 (5μα ΧΥΙ. 11). ΑΠπηδ8 
νν85 ῬΤΟΌΔΟΙΥ τεζαγάθα ὈΥ (ἢς ρδορὶς 48 (πὸ 
τοὶ δῖγῃ ῥγίεβί, ἀπά 45 δανΐης ἾΓΓδ. 
βυ]ΑΣῚγ ἀερτῖνεά. Ης οεγ Δ ΪῪ ἐχετοῖβοα στεδὲ 
᾿Ἰηθυσηος ἀιυτίηρν ἴδε ρῥγεσϊποοά οὗ (δίδρὴδϑ 
(}οὁδη χυϑ, 12.524). ΤΉ ]5 15 ΡΓΟΌΔΟΙΥ τῆς ἴσὺς 
οχρδηδίίοη οὗ (ἢ ἰηχυ δῦ Ἔχργοβϑίοη ἤοῖὸ 
τλὰδ υ86 οὗ Ὁγ 51. 1ὺκ6, Ἀδηδη ηοίο8 ἰΐ 45 
ἃ ὕδοε οὗ οοἰποίάεηοε Ὀεΐνοοη τῃ6 (Ὠἰτὰ δηὰ 
ἔουγίΒ φοδρεὶδ; “ΚΝ. ]. τς" ξαἀϊου, Ρ. ς22. 
1 πιυϑὶ ὕες δἀάεοά ἰμδὲ 81. {υκὸ φοπιεννῃδὶ 
ΥΔΙ65 ἢϊ5 ἔογῃι οὗ σχργοϑβίοῃ δῸπι [Πδὶ πδάς 
086 οὗ ἴῃ τεϊδύοη ἴο τῆς ϑεςοιιΐλν ροϊεηϊδία 
τηδάθ πηοεπίίοη οἵ ἰῃ νεῦβε 1:. [1 5 ποῖ 5 πρὶν 
“Απηδ9 δηὰ Οδιδρ[δϑ δείηρ ἱρὰ ρεοϑὶ,᾿" διῇ 
Φἴη τΠ6 δἰγῇῇ ργιεβιδοοὰ Απηᾶ85 δρά 
Οδίδρμδϑ," γεῖ 950 ἰδμαΐ ἴῃς ζῇ ρῥγίεϑε ἰ8 
βροίδῃ οὗ ἴῃ (6 5ίηχι αν ηυμηδογ. 

δε «υογά οΓ Οοά εανι τρ0.}1 ὙΈς ϑοϊεπιη 
ἴοστηυ δ οὗ δηπουποίπρ ἃ ὈΥΥΠΕ ΟΟΙΏΠΊἢϊ- 

5Τ. ΠΌΚΕ. [Π.. 

ΣΥΘΙΥ͂ πιουηϊδῖίη δηά ἈΠ 51.211 Ὀὲ 
δγουρμς ἰονν ; δπὰ τῆς ογοοκεά 582]] 
δε πιδάο βἰγδίρῃῖ, δηὰ τς τοιρἢ ννγᾶγ8 
«λα.} δέ ταδάδ βϑιμοοίῇ ; 

6 Απά ἃ]] βεϑβ}ι 83118}} 8ε6 τῆς 8αἷνδ- 
το οἵ σοα. 
 ΤΉςη βΑἱά ἢς το τῆε τυϊοτυάς 

τπδῖ σδδης ἔογ ἴο ὃς θαρεΖεά οἵὨ Πΐηι, 
“Ὁ ρεηπεγδίίοη οὗ νίρειβ, νγῆο ΠΑΝ “ Μαιε. 3. 
νγατηοά τὸν ἴο ἔεε ἔοπι ἴῃς ννυγδίῇ 7 
ἴο ςοηα 

8 Βπηρ ἔοσἢ {πογείογε ἔγι τ ἔγγοτ- μοῦ "ΑἹ 

οδίίοη τδάθ ἴο ἃ ριορδποῖ (ςοιραγε τ Κίηρβ 
ΧΥΙ ΟΣ; [6γὶ ἱ, 2; Ηοϑ. ἱ, 1). 81 1υκὸ (λυ 
Ἀξτοοβ ψἱ 851. Μαζὶ ἵἴπ στεργεβοηῖην τἢς 
Δηπουποοιηθηῖϊ ὈΥ [οδὴ ἴΠ6 Βαριϊϑὲ 45 [86 
Ὀερὶπηίΐηρ οὗ ἴδ ψοβροὶ-ἀΐηρ8. ὅδ66 ποῖδ οὔ 
Μεικὶ 1 

ἐδὸ αυἱάεγπε..1 Οοἴηραγε οἷ. ἱ, 80. 
δι, Μαῖίζδεν (ἰϊ. 1, ννῆοσε 866 ποίθ) 5475 
ΤΆΟΣΟ ΡΑΓΠΟΟ]ΑΤΙΥ, “τῃς  Πἀογηοβ5 οὗ [υἀπ2," 
ἐς. ῬΤΟΡΟΙΥ [Π6 θάττοη δηά {Π|Π]Υ ρμεορὶεὰ 
σΟΥΠΙΓΥ πᾶσ ἴἢ6 τνοϑίσττι 58βοσε οὗ ἴ)6 ᾿εδὰ 
8.8. ἴῃ 115, ἀρραγεηῖν, [οἤη ᾿δὰ δβρεηΐ ἴδ 
γεδῖβ οὗ ἢἷ5 ἰοὴρ τεϊγουηοης, Βιυῖ 8[, υὑκς 
[615 υ [ῃαἱ δ ννεηΐ ἰηἴο 8}} [με σουπίγγ δδουὶ 
]Ιογάλη: ἴς αγίὰ ρὶδίπα δρουΐ ἴδς τοι οὗ 
(Βὲ ]ογτάδη. (οπρασε ἰοβη χ. 4οβ. ΕἸ} 41 
Βαὰ ἂρ Ὁ εαυλὶ συάδάδηηοβα, [ΤῸΠῚ 
δεγοπά ἴδε γδ]εγ οὗ ἴδε ἰογάδη (τ Κίηρϑβ 
ΧΥΙ͂;. 1). 

8. ἐδὲ “ου ΝΜ" αδομὲ 7ογἄα»". ΤῊς οχδςῖ ἐχ- 
Ῥιεβϑοίοη ἔουπάὰ ἴῃ (δε Γ,ΧΧ᾽ νεγβίοῃ οὗ σβη, 
ΧΕΙ, το, ἕο " 411} [ἢ ρἰδίη οὗ [ογάδη." 8. [ὁπ 
(. 18, 29) δρεδκβ οὗἨ ἰοδη 85 Ὀδρζίηρ ἴῃ 
Βεῖθδθαγα (οὐ Βεῖμδη:8), θεγοηά [ογάδη.᾽ 

4. Τῤε οἷος, (ϑ'..1 ἰ5αϊλῇ χ]. 3. Οοπιραγε 
Μαῖ, ἐϊ. 4; Μασῖ 1. 2. 

δ. Ετνε υαἱ,) Αἀάεὰά Υ 51... [κςὸ 
δίοῃς το [5δἰδῃ χὶ. 4, 5. 

“τἰγαὶσ δι.) Οτ, ἃ85 ἯὙῪΠ ῬΤΟΌΔΟΪΙΥ οὐγς ἴο 
τεδὰ, “ἰπῖο δίσαϊ μι γε. 581. υκο 1Δγ5 
δρεςϊαὶ [π6 οὐδίδοϊεβ ἴο δὲ δη- 
σοιπίογοα ΟΥ̓ ἔπ Ῥγοδοθοῦβ οὗ [86 Οοβρεῖ, 
δηὰ Βα '58 ̓ δγοῆ!] ἴο ᾳφυοῖς (πὶ ρατί οὗ (Π6 
ΡΙΟΡΒΘΟΥ τ μῖο ἢ ἀθοίδγοβ ὕ6 υηϊνογβα ΕΥ̓͂ ΟἹ 
{86 βαϊναίίοη οἴετεά ἴο τηδηκίηά. Βοίῇ ροίϊηϊβ 
ἅΤῈ Ἑοπαγαοϊογδιὶς οὗ ἴπ6 Ῥδυϊπο Οοβρεϊ, δὰ 
παὰ ἀουδῖ1655 Ὀδδη δι ΓΟηΚΥ ἱπὶ οη πὸ 
τηϊπά οὗ ΤΒεΕΟρΡ 5 δηὰ ἢ 5 ἕο ον ἀϊϑοὶρ 65. 

1. Τδεη ταἱά δε.) 1.1τοΥᾺ 7, ἈῸ δδἰ ἃ 18 919- 
ἴοτο," 581. {υΚὸ 5οἰάοτα υ865 (8 ςοπηοοην 
ραττίοϊς ; δπὰ ἰξ 15 ἱπέεσγεά (ὈΥ ὟΝ εἰ558) [πδῖ, 85 
ιἰυα], Ὧ6 ἴοοϊκ ἃ ΠῸΠπΙ ἃ Αἰ βον άμεῖ Ὀεῖοτε 
Βίπι : ἃ γτειᾶσκ ποΐὶ ]ουΐ ἱπιροσγίδησε ἰπ 15 
Ὀρασΐηδ ὕροὴ 81. [νὑκὲ᾽5 πιοϊβοὰ οὗ Τςοπι- 
Ῥοβιτοη. 

δὲ »ερ ἐμ.) ΟΥ “ ςτοναδ." 81, Μαί- 

331 



332 

(ὮΥ οὗ τερεπίδηςε, ἀπά Ὀερίῃ ποῖ ἴο 
ΒΑΥ ὙΠ γοιτγϑεῖνεϑ, να ἢᾶνε 
Αὐγδῆδηι ἴο ομγ ἔδι μοῦ: ἔογ 1 54 γ 
απῖο γου, Τμδὲ (ὐοά 18 «δὶς οἵ τπεβε 
βἴίοῃεβϑ ἴο ζαϊϑα ἃρ οἢ]άγεη υπἴο 
Αδγδμδπι. 

9 Απὰ πον αἷβο ἴπε ἂἀχε ἰβ8 [δά 
πηῖο ἴμε τοοῖ οὗ τῇς ἴγεθβ: δνΟΤΥ͂ 
ἴ66 τΠογεΐοσα νῆσος Ὀγηρεῖ ποῖ 
ἰογἢ ροοά ἔγυϊε 18 δύση ἀοννη, δηά 
οαϑῖ ἰηῖο {πε ἤτε. 

51. ΕΌΚΕ,. ἢΠΠ. [ν. 9--ἰν. 

δὰ ἢς τἢδὲ Δι ἢ πιοδί, ἰεῖ ᾿ἷπὶ ἀο 
ΠΚονσίβε. 

12 ΤΠεη σᾶπὶς 480 ρυῦ] σλπ8 ἴο 
δὲ ὈαρίζΖεα, ἂπὰ βαϊάἃ υπΐο ἢϊίηι, 
Μδβίεσ, ννῃαῖ 3}.4}} ννε ἀο Ὁ 

12 Απά δε 58α]4 υηῖο ἴμεπὶ, ΕἰΧδοῖ 
ΠΟ πιοῦὰ ἤδη ἴπδζ νυ ς ἢ 15 δρροϊηϊοά 
ου. 

᾿ 14 Απά τῆς 5ο]άϊεγβ ᾿ἰκεννῖϑε ἀς- 
τηληἀεά οἵ ἢίπι, βαγίης, πὰ ψῆδῖ 
802}} ννε ἀοὺ Αμπμά ἢς 84:14 πιηἴο θυ, δι 
ἴμεπλ, "Πο νἱοίεποα ἴο πὸ πιᾶῃ, ἐπ αν. 
ΠΕΙΔΟΥ δλοσι8ε 4ηγ []5ΕἸ} Υ; ἂηὰ ὃὲἊ ΤΟΤΡΕΣ 
οσοηΐεηῖ νυ (ἢ γοὺγ ἔνγαβοβ. Ι Οτ, ἐπ 

10 Απά τἢς ρεβορὶα δβίκβα ἢἰπι, 88 γ- 
ἱηρ, ἮΝ Βδῖ 8}8}} νγε ἀο τπεη ὸ 

11 Ηε δηβϑύεγει δ δηά δι τἰηἴο 
δ ὶ . διελέπεν. 
ΤῊ τεαι, ὅς τῆλε μδῖἢ ὕνο ςοδίβ, ἰεῖ 15 Απά 48 ἴῃς ρεορὶς νγέγε ἐΐῃ 1 οὐ, κταν 
120853,. ἢ πηρᾶγὲ ἴο Ηἰπὶ τῆδε Πδῖ ποης;; εχρεοίδιίοη, ἀπά 811] ππεῃ ᾿πιυβεὰ ἴῃ λει 

{ΠΕ} 54Υ5, “Ἰηδηγ οὗ {πε ῬΉ ΑΓ 8668 δηά 586- 
ἀυςθο5᾽ (Μεαῖ(. πὶ. 7). ὙὝΒοθῈ νεῦα σερσο- 
βοηίδίϊνε βοοϊίοηβ οὗ [πε [Θνγβ Ρθορὶθ, ἴῃ 
ὑνῇοτι [δεῖ γ ΤΟΥ Δ] 5ῃὰ δηά 5 (οη ἴδε 
οὔθ μδηά), δπὰ {δεῖν δν}] ἤεατὶ οὗ υπηῦο] 6 (οη 
ἴῃ οἴμοῦ) ἀρρεαγϑὰ ἴῃ {πεὶγ ϑἰσοηροϑὶ ἄδνο- 
Ἰορυλθη. 

Β. δεγὶπ μοὶ. [ηριοδὰ οἵ 8.1, Μαιίονβ 
“ερίπᾷ ποῖ, 851. [ὐΚὸ νάγῖο5 [ἢ 6 ἸάἸοπι 5115 ΒΕ]Υ, 
υιδίης δῃ ὄἘχργεβϑίοῃ ΨὨϊοΝ ΟΟΟΌΓΕ τ 
4ΌΕΠΕΙ͂Υ ἴῃ {815 Οοβρεῖ δηὰ ἴπ {με Αςί5 ([οσῖγ- 
μα {ἰπ|6ὲ8 δ᾽ ορεῖῃοῦ); πεγα ἰἴ 18 διιρῆδί!ς, 
ὙΑΤΏΪΩς ἴπΠ6 ρδορὶς δραϊηδί ΔΥ δίίειηρί δίἱ 
τεϊίδπος οὐ [μοῦ πδίϊοηδὶ ργίνιθοθβ. Οομ» 
Ῥαᾶγὸ [οδῃ Υἱῖϊ. 331-58; ΒΕ Ομι. ἰ. "7-29. 

«υἱπ δία γομγεοίυε:.) 8. 1Π|ρ|165 δὴ ἰη- 
νγαγὰ σοηπυϊίδίίοη, 80 ἴο βρϑᾶκ, στὰ (ἢ 6 
᾿οατῖ, οὐ! ΠΕ ἢ 4 νἱενν ἴο αυϊεῖ (Βοπη- 
ϑοῖνθβ [ουςῃίηρ ἴδε ἀδηροῦ οὗ Ἰυάρτηηεηΐ : ἃ5 
Ομ] άγοη οἵ Αργαῃδπὶ {ΠΟῪ ἔδ]ῖ δεουστο. Ευθη 
ἴῃ ἰογτηεπί ἴΠ6 τίς τὴ ἄρροϑϑὶβ ἴο “" Εδίποῦ 
Αδγαβαπα " ἴον τγε]εῖ, οἢ. χνὶ. 24. 

10. ἐδὲ ῥεοῤί.. ΟὖΥ γτδίποσ, “Ἴδὸ του] εΐ- 
τπᾶὰφΦε6," ΟΥ ““Ἄσγτοννάβ," βροΐθη οὗ ἴἢ νεῦϑο 7, 
ἱῃο]υάίηρ, οὗ οουγβο, ([ἢ6 ῬΒατγίθοοβ δπὰ 526- 
ἄμιοθθβ, ΟΧΡΓΟΒΒΙΥ τηεηίοηθὰ ὉΥ 81. Μαίδον, 
88 γΟργοβοπίηρ ἴδε γτεϊρίουβ ποσὰ οὗ ταὶ 
ΟΔΥ, Ὀυϊ σοπϑιβίϊηνρ τηδί ΠΥ οὗ [π6 στοαῖ υκ 
οἵ (δε ῬΡεορὶθ. ΤῊϊ8 ᾳφυοϑίοη, δηὰ ἴποδθο οὗ 
[6 ΡυὈ]οδη5 ἃπὰ βο]αΐϊεσβ, ἅἄγθ δου ασ ἴο 
δῖ. υκο. ὙὝΠΕΙΕ 5 ἃ πιδυκοὰ αἰδεγοηςς θ6- 
Ὀνοοη ἴπ6 Βαρ 518 δῆϑννοῦβ ἴο (ἢ6 ϑουθσαὶ 
οἶδλϑϑοβ. Εδοῖ πιδὴ 8 ϑβιιδ᾽θοϊθα ἴο ἃ {τἷ8] οὔ 
ἢ15 Β' ΠΟ ΓΕ (σοτραγε οἷ. χυ ὶ, 22, 22). ΤΟ 
Ρεηϊζεηϊ ννῆο ἐχοσγοϊβοα ἃ ἀδβϑρίβεά δηά οἀΐουβ 
γοσδίίοῃ, 15 5:10 }} (οΪἀ ἴο ἀο Πἷ5 ἀπ ἴῃ (παῖ 
γοοδίομ, δηά ἴο γεβίϑὶ [Π6 τεπιρίδίοηβ [ηςΐ- 
ἀεηΐαὶ (ο ἰϊ. 

11. Τα ἤγβί δῆϑισεσ ἰ8 ρεπογαὶ. [{ 1πσ]- 
οδίοβ 186 ὈΥΙΠΊΔΙΥ ἀυτγ οὗ ΟμαγΥ ἴῃ ἃ οοη- 
ογεῖς δηά ργβοῖίοδὶ ἔογπι. [{ 18 οπϑ οὗ ἴδε 
Ῥᾶββαρεβ Βοεϊά ΒΥ βοπὴξ ἴο ἰηδ᾽οδίε ἴῃ ραγίβ οὗ 
[15 Οοβρο δὴ ΕὈϊοηΐϊΐε [οπάδηςγ, νι οὶ σου ά 
Ὀ6 αἱ νατίδηςς ψ ἢ 81. Ρδ}}5 ἰςδομίηρ, δα [ἃ 
ἰ58 6556 ΠΕ} }7 ΟἾ γϑδῃ, ῃ0 πηεγε ἴοϑὶ δρρ] θα ἴο 
Ῥγοίδβδβοσβ δῃηά δυροοσίίεβ, θυῖ ἃ ἤγϑξ Ἷοηάϊ- 
κίοη οὗ δἀπιϊϑβίοη 1πἴο [Π6 Ἰηχάομι οὗ σοά. 

12. «υδαὶ “δαὶ! «ὐε ἐο ἢ (Οοπιράᾶτγε Ας[8 ἵ, 
27: ΧΥΪ. 10. 

14. δε «οἰάδίεγ.. ΟΥ “τῆδη εηραρεὰ ἴῃ τι" 
ἸΆΓΥ 58ευνῖος.;ἢ παῖ ϑοϊ ἀϊοσβ ΠΟΥ ΨΜΈΓΕ, ἰ5 
υποογίαϊῃ. ὙΠΕΥ πΙΔΥ μάνα Ὀεθη ἴπ (ἢ 56Γ- 
νἷςε οὗ ΗἩετοά Απεραβ. Βυΐ [υάπα νϑ ὕονν 
δηποχοὰ [ο ἴῃς οπμηδη ργονίηςς οὗ ϑγγίδ, ἀπά 
να πᾶνε ἘΣΔΙΊρ]65 οὗ Ἀοπηδῃ 50] ἴθ γβ σοπηηρ 
υηάογ [ον 5 δηὰ (5 σα αιοηΈ} 7) ὑπάοσ (ἢ γί5- 
τἰδη ᾿ἰηβυδηοο8, ἰπ οἷ. Υἱῖ. ς ; ΑςἴΒ χ. 2, 7; δηά 
(φγοῦδθὶγ) ῬΆΠΙΡΡ. 1. 13. 

ο οἱοΐεπες. ῬΥΟΡΕΤΙΥ, “ 5,δίκα υἱοϊγ," 
ἰ. 4. “ Ἑχίογί τῃοηεν ὉΥ͂ ἱππη! ἀδί!οη.ἢ 

15. “πῶ α: δὲ ῥεορ..ἢ ὝὍΤὮς “ ροορὶς" οἵ 
15γδοὶ, ζεῆογαῖγ. “ὙΠΕΥ δὰ ποῖ 85 γεῖ 50 
ολγηδὶ ἃ ῃοὔοῃ οὗ {πε Μεβϑβίδῇῃ ; ἔὸσ ἴβεσὸ νγῶ5 
ποίδίηρ οὗ ουϊννατὰ Ξ5ρίεπάουν δουΐ [ο ἢ; 
ὨΘνΘΥΠ61658 (ΠΟΥ επίεγίαί πο [π656 πουρ 5 
δῦοιϊξ Πἰτη" (Βεηροῖ). 81. 1υκο, γ 80 γεραγβ 
ουνθηίβ ἱἰπ οοπποχίοη ψἱ ἢ} {Πεῖγ ΒΙβιογοδὶ 
οδυϑ68, 8 [6 ΟΩΪ οὔς οὗ ἴπ6 5 θορίολὶ 
Ἐνδηο σα τ ῆο πιοπίϊοηβ ἴπ6 ροριυΐαῦ ἐχροο- 
(Δίίοη δῃά νατίουβ βδυγιηΐϑθβ ουστεηΐ σΟΠΟΟΓΏ- 
ἴῃς ]οδη δἱ τἢ]15 ροΐηῖ. Ὑδυ8 [πε ἀφοϊλγαῖοη 
οὗ τῆς Βαριἰ5ῖ, γεοογαάθά α]50 ε ϑί. Μαίδεν 
(Μαῖι. ᾿1. τα, 12), 18. ἐχρ]αίη ὙΥ τς [Κε. 
δ. [οδη, πονγενοσ, γοϊδίοβ (ἢδί (ἢ6 δῖ ννὴϑ 
γ᾽Ξιοα ΕΥ̓͂ ἃ ἀορυϊζδιίΐοη οὗ Ῥετιοϑίβ δηά 1, ουε5 
ἔτοπι [εγυβαϊεπι, ὑνῆοβα σηαυΐγῖο5 ΕΑ (δα 
δᾶπια ὄοχρεοϊδιίίοη ([οὁδῃ ἱ. 19-28). 



ς αι... 3. 
ΙΣ. 

ν. 16--22.] 

τ-πεὶς δελγίβ οὔ οδη, ψποῖθεσ ἢς 
ψνεῦε τε ΟὨἨγβῖ, ογ ῃοῖ ; 

16 Ϊολη δηβνγεγοά, βαγίπσ υπίο 
ἐδεηι 411, 1 ἱπάεςεἀ Ὀαριῖζε γοῦ υῖτῃ 
νγΑῖεῦ; δυῖ οης τηΐϊρπεεγ τπᾶη 1 
ςοπιεῖῃ. τἢς ἰδίςπεῖ οὐ ννῆοβε β88οεβ 
1 λτὰ ποῖ ννοΓὮΥ ἴο υπΐοοβε : ἢς 58}2]} 
ὈαριῖΖζε γου ἢ τὰς Ηοἷγ Ομοβῖ 
δηὰ νυ ἤτοα : 

17η Υ οβε ἕδη ἐς ἰῇ ἢ]5 παπᾶ, δηὰ 
ἢε ν»}}} ταγουρηϊν ρυγρε 8 ἤοοτ, 
ἃπὰ 11} ραῖῃογ τὰς εἰ χα ἱπῖο ἢ 8 
ξάτπογ; δυῖϊ τῆς ΤΠδ ἢς ν}1}} Ὀωγῃ 
ψγ ἢ ἢγα ἀπαυδηςσῃδῦϊδ. 

18 Απά πιληγ ΟἾΠΕΓ {Πΐπρ8 ἰδ ἢ 18 

160. «υἱὴδ' «ὐαίογ.] 851, Τὐκδ υ865 [πε 58π|6 
ἔοστη ἃ8 δῖ, Μδυκ, ποῖ “ἴῃ νναῖοσ " 85 δῖζ. 
Μαδῖον μᾶ5 1, θυῖϊ “νὰ νναΐοσ, 88 τῆς 
᾿πϑίγυη δὶ τρθϑηβ: ἴδε Ὸ εχ 0ἢ 5 
ΕΧΡΓΕ589 ἀἰβεγοηΐ δβρεςῖβ οὗ ἴπε βδπιὸ (γυῖῃ. 
ΓΤ ΔΟΒπιάπη δα 5, “ πηΐο σορεηΐδησε ἢ (ἔογ α 
.(Ὠ)); ὃυῖ 186 τοδαϊηρ πηυϑὲ ἤᾶνο Ἴσγορῖ ἰη οὐ 
οὗ 186 ρᾶγ8116] ραββδρθ ἰη 81, Μαίίζβεν. 

.18. “κά για" } οὐδεν, 8.1 Ῥυορεγῖγ, “80 
809 Ργϑδομοᾶ ἱπὰθθᾶἃ ΣΙ ΔῚΥ ΟΥΒΟΣ ὑδὶπ 8 
ἴο ἴ8): Ὁ ῬΦΟΡΙΘθ, 885 80 οχμονίθα {801}; 
δυϊ Ἡοτχοὰ, 80." ΤΤΠο ψογὰ Βεσο, δηά ρϑη- 
ΟΥΑΙΪγ, ἰταηϑίδιοά “ργθᾶςῖ," ὈΓΟΡΕΟΥΙΥ͂ ΤηθΔἢ8 
“0 ρῥγοοϊαϊτη ροοὰ ΕἸ ηρ8;" ΠΟΙΟ 1{ 566 ΠῚ5 
ἴο Ὀ6 υδεά ννἱῖδ 4]}3ΐοη ἴο {π6 ργοοσϊδηγαίίοῃ 
οὗ 6 Μεοβϑίδῃ αἰ νναγ8 ἰητοϊνεά, οὐ τγείεγσεά 
ἴο, ἰη ἴπε Βαρε5ῖ 8 ἰοδομίηςρ ()ε Ψνεῖο). 
ΤἼΗΘ ἴοπϑαε ΠΟΤΟ υϑεα ἱπλρ|168 ἴῃς Βαρξ5:8 
Ββαδῆυδὶ Ῥγδςῦςα. 

ἐδὸ ῥεοῤ᾽κ.7 1.2. 15τϑεῖ; σοτηρᾶτε δπὰ 8εῈ οἡ 
ἙἈ, ἰἰ. το. 

10. Ἠεγοά.} ΑΠΕΡΑ5: 566 οἡ γϑῖβε :. ΤῈ 
Βαρι 5815 ᾿πιργϑοησηθηΐ 18 τηθπίϊοπθα ὈΥ δῃ- 
Εἰεϊραϊίοη. ὟΝ πᾶνὸ πέσε ἃ βισἰκίηρ ᾿πδίδηοο 
οὗ ἃ οβισγδοίεγιβιὶς οὗ 81, 1 κο᾿Β δίγ]ε, νυ Ὡς ἢ 
[88 ὈΘΘΏ ΡΓΟΥΪΟΙΒΙΥ ηοίδα, ΥἱΖ. ἢ15 Ἔχίγοπια 
Οὔτε ἴο δνοϊά σερϑιἰοἢ58, δηὰ ἴο 5ᾶνὸ βρᾶςε 
ΌΥ ςοἸἰϊεςηρ, ἃηά σοπάεηβίηρ ποίϊϊςε5 οὗ οοῆ- 
πεοίεά οἐνρηΐβ, Ηες ἴδι.5 οἶεᾶσβ οἱ (Π6 Ὠ]ΞἴΟΥΥ͂ 
οὗ [οδηὴ ἴθ Βαριϊϑῖ᾽ 8 ρΡΌ ]1ς τη ΠΙ5ΈΓΥ, θεΐοσε 
6 ΠοΙη πιο Πο65 (ἢδί οὗ ουν ᾿ογά. ὙΠ Εσε ἰ5 8 
τηλιϊκο δηῖ 6515 Ὀεῦεεη ἴῃς ργοδοδίηρ οὗ 
ξοοά Ἐἀϊηρ8 δϑοουϊ δα ἴο ἴδε Βαρισὲ ἴῃ (ἢ 
Ῥτγενίουβ υεῦβε, ἂπά [8 διε πετὸ στεϊδίοά 
(Μεγεῦ). 

δὲς δνοίδεγρ δὴ... 1,αἴς οαὐϊογβ ομιΐζ 
“ῬΏΠΙΡ ἢ σὰ τς ἵνο οἱάεβὲ Μ58, διυὲ ἰΐ 
158 ξυρρογίοα ΌΥ οἴδεῖβ οὗ δίκῃ δυϊδποσῖγ δηὰ 
ΌΥ δηςίδηϊ γογϑίοῃβ. [{ 8 ἰῃ δῖ. [Κςε᾿ 8 51}}6 

51 ΚΕ. 111. 

«χβογίδτίοη ρῥγθδοῆςὰ ἢεῈ υπῖο (δὲ 
Ρεορὶς. 

19 “Βιυι Ηετοά τἢς τεϊγλτοῇ,, Ὀεΐηρ᾽ 4 Μαιι. 14. 
Τερτονεὰ ὃν πίηπιὶ ἔοσ Ηετγοάϊδθ ἢ18 ὁ" 
Ὀτγοῖδοσ Ρηΐιρ᾽ ννίς, ἀπά ἴοσ 411] {πε 
αν! τῆς Ηεοτοά δά ἀοπο, 

20 Αἀάεὰ γεῖ τ} 8 αῦονς 4]], τῃδὲ 
ἢς 5π|ῖ ᾧρ [οῆη ἰῃ ῥγβοη. 

28 Νον σψῆδῃ Αἱ] [6 ρθορΐε νὑγεῖα 
δαρεΖεά, “ἰϊ οᾶπης ἴο ρᾶ88, [ῃδί [68118 “ Μαιι. 3. 
αἶϑο δείηρ, ὈδαρεΖεά, δηὰ ρῥγαγίπρ, τἢς 5" 
ἤεάνϑῶ ννᾶ8 ο ᾿ 

22 Απά τῆς ΗοΐΪγ ΟΠοβὲ ἀεβοεηάεά 
ἴῃ ἃ ῬοάΣγ βῆαρε ἴκὲ ἃ ἀονβ τροῃ 
Ὠΐηι, ἀπὰ ἃ νοῖςε οδῃης ἔτοπι ποᾶνθῃ. 

ἴο μῖνε βυ σῃ δὴ Ἠἰσϊοσι δ) γεΐδγθηςο ; δηά 85 
Ἀδηδη οἴδϑοσυοβ, ἢὸ 5βενγβ ἃ ΓΟΙΏΔΓΚΑΌ]Ο ἔτη» 
ΤΑΣ τ ἀοίλ!}5. γοϊδεην ἴο τὰς Ἡογοάϊδη 
ΆΤΟΙΥ. 866 1,68 ἔἔνδηρί!ος, Ῥ. 255. 

ΟἽ, «υδεπ.α] δὲ βεορὶς.} ΟΥ, “τ πΦπ 611 ἐδ 9 
ῬΦΟΡΪο αὰ 661 θαρ(ἱξοᾶ, δὴ ἃ 861 7 6508 
μδὰ 001: θεαρίἱεθἃ διὰ δ Ῥυδγὶῃᾳ." 51. 
Μεῖζον αἰσιησγ (6115 5 {παΐ [6809 δδὰ 
“ φοῃῃδ ὕροιυΐ οὗ [Π6 νυδίον,᾿ νῆση ἴΠ6 Βοᾶνθηβ 
ψετα ορεποά (Με. 1]. τόν. 8ῖ. [κὸ ὈΓΙΘΗ͂Υ 
ΒΌΓΛΠΊΑΓἶ865 (ἢ6 ὨἰϑίΟΥΥ ΠΟΙ 18 σίνθη τΟΤῈ 
δἴ Ἰοηρί ἴῃ ἴδε ἢγϑὲ ἵψο Οοβροὶβ. ὙΤῆὸ δο- 
οουηΐβ ἀγὸ 4υἱΐε σοηβἰβίοπε ἢ οπς δηοίδθοσ, 
δυϊ εὐ θην ἱπάερεηάςεης. Οοιηραῖο δηὰ 566 
ποῖε5 οἡ Μδίί, πὶ. 1ς- 17; Μαγκ 1. 9-11. 

ῥγαμηξ Μεπεοηοὰ ὉΥ 8ι. ἔκ ΟὨΪΥ. 
Τί8 Ενδηρο σε αἶϑο [ε}}5 υ8 ἴδ [6505 γ|ᾶβ 
(ταπϑῆσυγοα “25 Βα ργαγεὰ" (δ. ἰχ. 29), δηὰ 
(δῖ Ης δϑοεηάσρά ἴῃ δεί οὗ δ]εβδβίηρ [δς 
ἀἰἸδεῖρ᾽ο5 (οἢ. ΧχΙν. ςο, 51). (ΟΟΠΊΡΑΙΟ 84|90 
(ἂς ποῖϊςε οὗ 81. Ῥϑὺϊ ἰῃ Αςἰβ ἰχ. 11. 

ἐδὲ δεσύυεη, (5 ..} Ασοογάϊης ἴο 85ι. Μεῖ- 
{πον δηὰ δῖ. Μασκ, ἰἃ σουϊά 5θϑηὶ [παῖ 
[ῃ6 οοἸοϑίαὶ ρῃδηοιηθηα ὝΟΓῈ υἱβί Ὁ ]6 ἴο 
1εβϑὺ5 Ηἰπιβοῖξ. 81. [οδῃ (6118 υ8 τμαξ [ΠῈῪ 
ὍοΓε υἱϑί]6 ἰο ἴῃς Βαρι3ῖ.{ 581. υΚὸ ἀοο685 
ποῖ 5ρεοῖν ἴΠ6 ἢ58 ὈΥ τ ῆοπὶ ΤΠ ΕΥ τεσγα 
υὐἱπεβδοαὰ. [{ 19 ποῖ δἴ 411 ποοεββαι ἴο 
ΒΌΡροϑθο [δὶ Οἴοῖβ ΤῈ ργοϑεηῖ. ΤῈ 
νοτάβ, ““γἤοη 411 [Π6 ροορὶς πδαὰ ὕθεη ὃ 
Ὀχεαὰ" (δεεὲ δὔονθ), ΤΏΔΥ ἱπΡῚΥ [δα τξς 
Βαρἔβπι οὗ ΟὨγβὲ ἴοοῖὶς Ρίδος σε [οἱηΒ 
ΤΑΪἰΞΌΥ νγὰ5 ἀγα ἴο ἃ οἶοθα. 

42. ἐπ ὦ δοάδέν “δαῤῥε.}Ὶ Αἀάοὰ Ὁγ 81. ὐκο. 
866 ποῖρ οἡ νἠρίρτα Ἢ ὡ 

Του; αγ 80 Μαγκ.]. τ1. Μαῖμον (]. 
17) 88γ8, “ἼὯΙΒ 18 ΓΩΥ Ὀεϊονοά ϑοη, ἰη νΒοπι," 
ὅἅζε. Οοιηραζε 4150 οἢ. ἰχ. 35. 
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ψ Ποῦ 5414, ἼΒου γέ τὴῦ δεϊονεά 
ϑοη ; ἴῃ τες 1 δπὶ ννεὲ]Ϊ ρ]εδβθά. 

23 Απά 7εβὺ8 Πἰπι56} Ὁ ἜΝ ἴο ὃε 
ἀῦους τῆ γεάᾶγβ οὗ ἅρε, ὑδεΐπρ' (48 
ὙγΔ8 βιρροβοά) (ἢ6 8οη οὗ Ϊοβερὴ, 
ψἰςἢ νγῶβ Ζδε “οπ οὗ Ηεὶϊὶ, 

24 ὙΝ ϊοΐ ννᾶβ Ζὴδ τοβ οὗ Μδιιβδῖ, 
ΠΟ ἢ ννᾶ8 206 :οη οὗ ἴ,ενὶ, τ ςἢ 
νγλ8 10ὲ τοη οἵ Μεϊὶςἢὶ, νγῃϊ ἢ νν88 ἐδέ 
το οἵ δλῃθηδ, νος ἢ νγαβ ἠδέ τον οὗ 
]οβερῇ. 

Ἂς ὉΝΉΪοΝ νγᾶβ ἐδε το οὗ Μαία- 
(Π128. ἢ οἢ ννᾶβ 2ὴε “οη οὔ Απιοβ, 
ψνῃϊο ἢ νγᾶβ ἐδε “οὐ οὗ Νίδυηι, ννῃῖςἢ 
νν25 ἦε τοπ οὗ Ἐ5]1, ννῃ!ςο ἢ νγᾶβ ἐδέ τοα 
οὗ Νδαδρρε, 

246 ΝΒΙοΝ νναβ ἐδε τοη οὗ Μδδῖδ, 
Ὡς νᾶ ἐδὲέ τοπη οὔ ΜΜαιιδι δ, 
ὩΠΙΟἢ νγᾶβ δε :ομ οὗ ϑεηιεῖ, ννὩῖςἢ 
γγ25 ἐδε “9 οὗὁἨ Ϊ]οβερὴ, νυν ςἢ νγὰβ ἐδ 
:οπ οὗ υάδ, 

27 ὉΝΗΙςὮ νγα8 δε τοπ οὗ ολπηᾶ, 
ΜΠΪΟΝ νγᾶ8 4δε “οη οὗ Ἀδεβα, νυ ῃϊςἢ 
τγὰβ ἐδε τον οἵ Ζοτγοβαθεῖ, νυ ἢ οἷ ννᾶ8 
ἐδε τον οὗ ϑδ)δῖῃεὶ, ΠΟ ἢ νγὰβ 1ἦε τον 
οὗ Νετὶ, 

ΤΗΕ ΟΕΝΕΑΣΟΟΥ͂. 

428. “πώ ὕει, 5. Ἀαΐδον, Α πὰ ὕοστδ 
ἩϊτλδοΟ]ῖ τδ)ὰ δϑοινί ἐπὶ γοδσδ οὗ 869 
ψ80ὴ Βο Ὀοβ8:;" 1. 6. δῖ ἴ[πΠ6 σοτηπηοηςειηεθηξ 

τηοηΐ, 8:.ὄ ὺκο κῖνοβ δὴ ἱπάϊοδιίοη οἵ δες ἀδῖο 
αἵ νῃϊοἢ οὖν 1, οτὰ σοπιπιοποεδα Η5 τη] η  5ΊΓΥ. 
ἴτ 15 ουϊάθηϊ [8δῖ, 245 ἴῃς Βαρί3πι οὗ ΟΠ σι 
νγὰ5 ΗἾ5 βοϊείηη ἱηδυσζυγαίίοη δηᾶ ἀδάϊοδίίου 
ἴο ΗΙ5 οἢΐςο, [6 Ενδηροὶ δῖ ἱπητοη 8 ἴο κεῖνα 
Ἠΐβ ἂρὲ αἱ Ηἰ8 Βαρίξῃι. δὲ. [κὸ 5αγα, 
“ }εδϑὺ8 ΗΪπλβ6 ἢ, ἴῃ ςοπῖγαβὶ ἢ ἴῃς Βαρσί, 
“οΚἱ ψ ποτὰ δ6 μ88 ὈΓΕΥΙΟΙΞΙΥ ὈΘΟΩ Βρεδκιηρ ἢ 
(Βεηροὶ). 

Ὧ: «υας τυῤῥοτε4.1 ὌΠ ἱπιροσίδησε οὗ (18 
ῃοῖΐοε 15 ἱπάιοδῖοα ΌΥ δεδοϊζοη, πο το οςῖβ 
τ οὐ ἴδε ϑοῖε στουηά (μδῖ ἰξ 18 ᾿ποοι ΔΈ] ς 
τ 8 ηοϊοη (παῖ 81. [ὐκὲ Ποϊὰ ἢ ἴο 
Ὀε [Π6 αυἊς ἔΔΙἢεΥ οὗ ουν [ογὰ, Οἱ. Ηἰϊρεη- 
ξεϊὰ, “ ΕἸηϊεϊζυη  ,᾽ Ρ. 557, 80 τεοορηϑε8 ἴΠε 
Πίηθββ δηάὰ ροηυπηοησβα οὗ [τς 5ιδίεπιοηΐ. 
ἘἈδηδη ἴακοϑ ᾿ἢ ἴο δὲ ϑ8ὲ, [ο΄ 8 δίδιοπιοηζ, 
τπουκῖι, 48 τηΐρῆξ δε οχροοίοα, 6 ἀο68 ἠοῖ 
δοοσερῖ ἰ( δβ ἔγιιθ. 1.65 Ευδῃροβ, Ρ. 184, Π. 2. 

ἐδὲ :ομ 97 ϑο"εῤΡ.}1 Ἑον ἴῃς σοτηραγίϑοη 
δηα ογίοἴϑη οὗ ἴῃς ἴχο ρφεποδιορίοβ οὗ ΟΠ γὶϑῖ, 
8εε ηοῖε οἡ Μαίϊ. ἰ. 2. 

5Τ. Π:ΌΚΒΕ,. ΠΠ. [ν. 234-..-23: 

28 ὙΝΏΪΟΝ νυᾶβ 1:0ὲ :οη οἵ Μεὶςῆϊ, 
ὙΓΏΙΟΝ νγᾶβ ἐἦεέ «οὐ οὔ Αἀάϊ, τυῆϊςἢ 
ννᾺ8 {ἦε τοι οἵ (οβᾶπι, ννῃϊς ἢ νγᾶ8 2)ὲ 
“οὐ οὗ ΕἸπιοάδηι, νυ ἢ νγᾶ8 ἐδε τὸ 
οὗ Ετ, 

29 ΝὨΪΟΝ νγᾶβ 2᾽6 το οὐ 708ε. 
ὙΠΙΟΝ ννᾶ5 {ἠέ τοι οὗ ΕἸ  Ζοσ, τυ Ὡς ἢ 
νγ8 706 :οἩ οἵ Ϊοτγίηι, νῃϊςἢ νγᾶβ ἐδε 
“οῃ οἵ Μδιιπδῖ, νυ ῃϊς ἢ νγᾶ8 206 τον οὗ 
Ι,ενὶ, 

40 ΝΟ τγᾶβ {δε :οπ οὗ δίπιθοη, 
γγΠς ἢ ννᾶ8 2} σοη οὗ [υάλ. ννδι ἢ νγᾶ8 
ἐδε τοπ οἵ Τοβερῆ, νγῃὶςἢ νγα8 ἐδέ :σ5 
οὗ [οπδη, ννῃϊο ἢ νγᾶβ 121}.4 :-οὐ οὗ Ε]12- 
Κῖπι, 

41 ΝΏΙΟΝ νγᾶβ 206 τὸς οἵ Μεῖοδ, 
ὑνὨΙ ἢ τγὰ8 ἐδε το οὕ Μεπδη, ψῃο ἢ 
γγ135 106 :οη οὗ Μαιιδίῆδ, τνῆιὶς ἢ νγᾶβ 
ἐδ «-οπ οὗ Ναίμδη, ψ πο νγᾶβ ἠδέ 
τορ οὗ ᾿ανὶά. 

42 ΝΏΪΟΝ νγᾶβ ἐὴδε το οὗ 7ε88ς, 
ὙΠΙΟΝ νγᾶβ {δε “οπ οὗ Οδεά, νος 
νν18 106 :οη οἵ Βοοζ, νυ ϊςἢ νγᾶ8 ἐλέ 
τοι οὗ δαίπιοῃ, νυῃίοἢ νγῶβ8 ἐἦε τον οὗ 
Νδδβϑϑοῃ. 

12 ὙΜΏΉΪΟΝ νγῶβ {δε :οβ οὗ Απαϊπδ- 

47. Ζογοδαδεῖ, ευδέεδ «υαἹ δὲ “05 οὗ ϑαἴα- 
ἐδίε.} 1.2. Ζετυῦθαθεϊ, [6 δοὴ οἱὗὨ ϑ86δ οὶ. 
ἼΒεθα ΤΟ ΠΔΠΟ5 4150 ΟΟΟὺΓ ἰη ἴῃς οΟΥδοΓ 
ΘΏΘΔΙΟΣΥ ἴῃ ἴΠ6 5λπ|6 ογόεσ. Βυϊ 81. 1 ὑκὲ 
Ρίδοοβ ἴδεπὶ ἔἥνε ρεποσγαϊους ἔτ Πεῦ ΠῸΠπι 
αν ὰ; δ5 Ἡεῦγενγ πδῆλεβ ἅτε ΠΈΘΌςΠΙΪΥ 
τερεαδϊε, ἴβεσε τρδὺ Ὅε ποι μίπρ πιογε ἴμδηῃ 
Δη δοοίάδηΐδὶ οοἰποιάδηος αἵ [815 ροϊηῖ. 86ς 
Μαῖί. 1. 12. 

31. Διαΐδαη, «υδίοδ, τὐαν δὲ “ον οὗ ἀτὸῤκσνὶ, 
ΤΠε ἵνο ρεηφδίοσιοβ σοηνεῖγε ἰη αν) : 
ἰῃ Ναΐμδη, [ἢς ϑοὴ οὗ αν ἀ (2 ὅπ). ν. 14), 
δαὶ οὗ 51. [ὑὺκὸ ἤγοῖ σοπιθβ ἰη οοηίδςοϊ ἢ 
[πὸ ΟἹ Τεβίδπιθηϊ ἰπῖογ. Οοιηραῖε Μαῖ. 
ἱ, 6. 

Η Ἰσεηΐειὰ (. ε.) οὔϑεγνεβ {ὙῸΪΥ (8εε ποῖδ 
οῃ Μαῖϊ. ὑΡ. 3) ἴδδῖ ἰη ἰγδεῖηρ' {πῸ βεηΘΔΙΟΡΥ 
οὗ οὖῦ [ογά υρ ἴο αν ὰ 51. ἔυκο οὐ 5 ἴπ 6 
Ἰπὸ οὗἨ ΚΙΠΡΙΥ δηςεβίοσθβ. Ηδ βδυρροβοβ {παῖ 
ΟΟΥ Ἐναηρεϊισὶ νυϊϑῃεὰ ἴο ἀϊδοουγάρε ἴδπ6 
ον 8 ποϊΐοη οὗ (6 Μεβϑίὶδῃ 845 Κίηρ οἵ 
πάπα. Βιῖ 81. Πυκο, 85 ἃ ἴσιις ἀϊϑεῖρὶς οὗ 

5[. Ρδυ], εξ Βοπι. 1. 3, [Δγ8 5ρθςῖδὶ δίγεββ οὔ 
ἴδε ἀσδοοηΐ ἔγοση ἢ ανυϊά. 

82. δαύροη, τυδίεῦ «υα΄ ἐδ οι οΓ᾽ Ναα::ο5.} 
12. ϑαϊγηοη (ἰπ τ (ἤγοη. ἱϊ. το 841π|8), ἴῃ 500 
οἵ Νῆϑβῃοιι. 



ν, 34---5.} 

ἀλὺ, νηοῦ τνγᾶβ 10. “ον οὗ Αγ, 
ΠΟ ἢ νγᾶ8 ἐλ :οη οἵ ἔϑβτγοῃι, νυϑίοι 
νγᾶ5 {δε “οη οἵ ῬΏλγεβ, νυν ἢ ννγᾶ8 ἐδέ 
ον οὗ [υἀλ, 

24 ἰοῦ νγᾶβ 406 τοπ οἵ Ϊδοοῦ, 
ὙΠ ΟΝ νγᾶ8 106 :-οη οὗ βϑδδο, νῆϊοὶ 
νγὰ8 ἐδε τοη οὗ ΑὈγδῆδηι, νυν ῃϊο ἢ ννλ8 
ἐδε τον οὗ ἼΤαγα, νυνὶ ἢ νγὰβ ἐδέ τον 
οἔὗ Νίδοβοσ, 

45 ΝΟ νγᾶβ ἐλε τον οὗ ϑαγιςὴ, 
νΥΏΙΟἢ νγᾶ8 {ἦε το οὐὗ Άλρδιι,, νυῃϊοὶ 
ννα8 ἦέ του οἵ ῬΉλϊες, τνδιςἢ νγᾶβ ἐδέ 
“ὁ οἵ Ἡεῦετ, νης νγᾶβ 106 το οὗ 
δδίδ, 

26 ὙΝΒΙςἢ νγαβ ἐδδ :οε οὗ Ο(δίηδη, 
ὙΠΟ ἢ ννγᾶβ ἐἦέ “95 οἵ Αγρμαχαδά, νυ οἢ 
ννγὰ8 10ε τον οὗ ὅδε, ψὨϊοἢ ννᾶβ ἐδέε 
δος οἵ Νος, δίς ἢ ννᾶβ 10... “οη οὗ 
Γιαταεςῇ, 

47 ὙΜΏΙΓΟΝ τγᾶβ 2.8ε το οἵ Μδαῖδυ- 
βϑἷλ, ψῃϊοἢ ννᾶ8 25ὲ τον οὗ ἙἘποςῇ, 
ἢ ς ἢ γᾶ ἦς το οὐ ]λτοά, ννςὶ 
ννᾺ3 δε τοβ οἵ Μλ]εϊθεὶ, νυ ὶο ἢ νγλβ 
ἐδε τομ οὗ (ὐλίπδη, 

18 ΜΏΙΟΝ ννα8 ἐὴ6 τοβ οὗ Ἐποβ, 
ὙΠΟ ἢ τνλ8 1.0έ τοι οὗ ϑεῖῃ, ἢ ἢ νγλβ 
ἐπε τοπ οἵ Αάἄδπι, ψ ῇῆΐο ἢ ννα8 ἐδ :οπ 
οἵ Οοά. 

89. 4γανι, «υδέεδ «υα. ἐδὲ 105 97) ἔστγορι.) 
1. Ἀδπι, ἴῃς βοὴ οὗ Ηοζίοῃ. 

84. Τδαγα.) Τεγδῆ. δὲ, {κε΄ 5 Οοβρεὶ ἰ5 
ἴοτ 4}1] παίίοῃβ, ἀπά {πογείογο ςαιτίοβ Ὁρ ἴπ6 
ξΕΠΟΔΙΟΡΎ οὗ ΟὨ γί ἔγομι Αρσαμαπὶ ἴο Αὐδπηι. 

96. δαγμοδ.. Καραμ. . Ῥδαΐες.) ϑετυᾷ, 
συ, δὰ Ρεϊερ. 

36. Οπἰπαπμ. ΤΉΪΚ πᾶπιο ἰ8 ποῖ ζουηά ἴῃ 
(δ. Ηεῦτεν ἰοχῖ οἵ Οςη. χὶ. 12, δ πουρὰ ἰΐ 
ΡΡθᾶσα ἴποσγο ἴῃ {πὸ ΓἸΧΧ νογξίοῃ. 

87. Μαίοϊεο! Μαβαϊαϊϑεὶ. 
898. “άαν»ι, «υδίεϑ «υαἹ ἐδὸ σον φῇ Οοά.} Τῆς 

Ἐνδηρο 5 ΠογῈ 4556 18 αἴ οὔσε [ἢ ΟΟΙΏΠΊΠΠΪΥ͂ 
οὗ πδίιισο τυ ίς ἢ βυθ 5515 Ὀεϊννεθη 4}} πιδηκὶ πὰ 
οοσραγο Αςῖϑ χυὶ!. 2ό6-28), ἀπά ἴδε ἢ]14] το Ϊδ- 

Ὀοη ἴῃ ννῆϊςἢ 4]} πιεῃ βδἰδπὰ ἴο Οοά, ποῖ πεσεῖν 
48. Ὀείηᾳ ἴπε σγοδίυγοϑ οὐ Ηἰ8 μαηά, θυΐϊ 4190 
85 Ὀείηρ πιδάβ ἰη Ηἰς ἵτηῆδσε (Ὁ. ἱ. 26, 27). 
“Τῆϊς ἰδλϑῖ νογὰ οὗ ἴδε ρεάϊγτοεο 15 ςοπποοῖοα 
ἢ [15 Ξκἰδγίης ροϊηϊ. ἴ᾽ ηἾ685 [6 ἰτηδρε οὗ 
Οοὰά δεδά θεεη κἰδιηρθα ὕροῆ τηδη, ἴῃ6 [σᾶγ- 
Ὡδίοη νου ]Ἱά ἢᾶνε Ὀδοη ἱπιροβϑὶδὶς " (Οοάεοι). 
“ΑἹ] τΐηρβ ἂγὸ οὗ σοά [Ὡγουρῇ ΟἸγϑὶ , δπὰ 
411 [ϊηρ5 ἀγὸ Ὀγουρῃῖ θαοῖκ [πγουσὰ ΟἾ γι ἴο 
Οοά ἢ" (Βεηρκεὶ!). 

5Τ. Ό{ΚΕ. 1111. 1. 

(ΗΑΡΤΕΚ ἸΨΥ. 

: 7Άε ἐν ρέαδο» απά “σης οΥ Οὐνεί, 1 272 
ουεγεὐνεείλ λέ ἄδνϊ: 14 δεριπηείλ ο ῥγεέαεά. 
16 7Δ4 φεοῤίεξ ο7 Διαεαγείλ σαν λὲς »γα- 
εζοιες τυογ!. 33. 4.112 ἐμρ οί οηδ οσσεσφεά οὕ ἃ 
ἕἰευτ, 18 δείερ᾽: τεφίλερ ἐμε στο, 40 σπα ἀένε᾽: 
οέλεν σἱοξ ῥεγοονς. 41 716 ἐευΐζε αεξησιυζρα 
Οἀγὴεί, α»α αγεγέῤγουεά ,0᾽ ἐΐ. 43 27ε2γεαελ- 
σελ τἀγομρὰ {4έ οὐδε. 

ΝῺ 51] εθὺ8 Ῥείηρ 1] οἵ τῆς “ Μαῖε. ς. 
ΗοΙΪγ Ομοβὲ τεζυγηεά ἔοπι ἢ 

]ογάδῃ, δῃηά νγα8 ἰεὰ ὉΥ τῆς ϑρίὶπε 
ἰηῖο (ἢς νυν] ΓΏ688, 

2 Βείηρ ἔογ ἀδΔγ8 τεηιρίεὰ οἵ εἣς 
ἀεν!]. Αἴ ας ἄλγβ ἢἴς ἀἱά εδὶ 
ποῖβίηρ : ἂπὰ γἤδη ΠΟῪ ἡγεγε επάςεά, 
ἢς δἰετσαγά πυηρεγοά, 

4 Απά τἢς ἀεν!] 8δἰά ιἱπῖο ἢϊΐπι, 
ΙΓ του 6 τῆς ϑοη οὗ Οοά, οοπ;- 
“λαμ τἢ]8 βῖοῃς ἴπδλὲ ἃ ὕ6 πιαδάθς 
δγεδά. 

4 Απά 7ε808 δηϑυγεγεά ἢίπι, 52 γΥ- 
ἱπρ, [τ 8 υττίοη, Ἰδὲ τηλη 3Π4]] ποῖ 
να ὈΥ ὑγεδλὰ αἷοῃς, δυῖ ΕΥ̓͂ ἜνΕΓΥ 
τνογὰ οὗ Οοά. 

ς Αῃηά {ἢς ἀεν!]], ταἰκίηρ; ᾿ἰπὶ ὺρ 
ἰηῖο 4η δίρἢ πιουηϊδίη, 5ϑῃενγοά ὑπο 

ΟΗΑΡ,. [1δΝ.---τ-τΆΔ. ΤῊΣ ΤΕἘΜΡΈΛΔΤΙΟΝ. 

1. ΑΜ ον 16. Ἡοῖν Οδο: ΜΝ ΟΝ οδπις 
ὉΡροη Ηἰπι ἰπ 1} τηεᾶδιγε αἱ Ηἰ5 Βαρεβηι 
(ςἢ. {1}. 22), ἀηὰ ΨΝΔΙοδ Ἰεὰ Ηἰπὶ ἰηῖο 86 
νγ] ἀεγτεββ. ὙΠεβε ττογάβ ἀγὰ ρεου αν ἴο 58. 
[αἰκὸ, Ὸ υ8ὲ8 8. 5ἰπλϊϊδν ἰάἀϊοτὰ 'ἱῃ οΟἰΠΟΥ 
ράϑββαψεβ οἵ [8 Οὐοϑρεὶ δηὰ ἰὴ ἴῃς Αςῖα, 
δ. 5. νἱ. 3; Υἱῖ. ἐς: χὶ, 24. στε 81, [ὺκο 
ἤχοβ οὖσ δἰϊοηϊτίοη Ὡροῦ ἴΠ6 ἰηίογηδὶ δεϊίοη 
οὗ ἴῃς ϑδρίγις; ψ ἢ [815 5 σοηιγαβίεα [δε 
τοτηρίατίοη Ἡδοδ οομηθς πο σὶζπουξς ἰῃ 
νογάβ δά ἀγοβοοὰ οἰἴπον ἴο ἴῃς Ρδγϑίοδὶ οὕ [6 
δΡΙΓΙυΔ] 56η56 : [ἢ6 ἸΔΈΓΟΓ ΔΡΡΘΆΓΒ ἴο ὃ6 80υ5- 
ξεβίεα ὈΥ δ1. 1ὐκε᾽5 ἡλιτδίῖνο. 

ἐπίο ἐῥὲ «υἱϊάεγηε..7 866 ποῖς δὲ {πε εἰνὶ 
οἵ {πε Ἑ“δερίον. 

4. ἀϊά εαὶ ποίδίηρ. ϑΈΓΟΙΡΟΣ δηὰ πηοτὲ 
Ργοςοῖϑε δὴ Μαείπεν ̓β “ [πϑϊεὰ, συ ῖς ἰΐ 
ΘΩΔ0 65 υ5 ἴο ἰηϊεγρτεῖ. 

4. εδύεΓ «υογ 97,7 Οοἀ. 851.1ὐκὸ σοηάοηπ68 
ἴδε ᾳυοϊλτίοη ψνΒϊοῖ 51, Μαίζον εἶνοϑ δὲ Ὧ}}} 
Ἰοησῖη τοῦ Ὠευζ, νἱ}}. 3. 

δ. “μά δὲ ἀρυϊ  Οη (ες οτος οὗ [Π6 
ἰασὶ ἔνο ἐεπχρίδιίομβ, 866 ῃοΐς οὐ Μαῖ ἵν. 

3395 



336 

 ἴπὶ 411 τῆς Κιηράοπβ οὗ με ννου]ά ἴῃ 
ἃ τιοηλεηΐ οὗ [ἰπ16. 

6 Αμπά τῆς ἀενὶ] 824 υπῖο δίπι, 
ΑΙΙ ιΐ8 ρονγεῦ ψΨ|}} 1 ρῖνε τῇδε, ἀπά 
τῆς ρΙΟΥ οὗὁὨ [Πεπὶ : ἰοῦ παῖ 18 ἐε- 
᾿ἱνεγεά υππῖο πιὸ ; ἀπά ἴο ννβογωϑοδσνογ 
[ψἘΠΠ ρῖνε [τ 

"Οτ, με 1. 1 τῆου {δεγείογε τς ἔσουβῃΐρ 
ὉΠ τὴς, 411} 5.4}1 Ὀς τἈῖπα. 

8 Απά [|εϑὼ8 ἀπϑυγεσεά δηὰ 58λ:ἀ 
υηΐο Πίαι, (εῖ τες θεδίηἀ πε, ϑαίδῃ : 
ἴον ἴξ 18 υτίεη, Του 8|4]ς ὑγουβῃ!ρ 
τῆς Ιοτά τῆγ Οὐά, ἀπά ἢΐπη ΟὨΪΥ 
8ῃαἷς (ἢου βεῖνε. 

9 Απά δε Βτγοιρῃς Πἰπιὶ ἴο 7 εγιι- 
8βδἰεηι, δηὰ δεῖ ἢϊπὶ οἡ ἃ ρίππδοϊε οὗ 
τῆς τεπιρὶς, πὰ 844 υἱπῖο ἢΐπι, 

5, 8. δι. Μαϊξιον ρμῖνεβ ἴδε σΠγοποϊορίοδὶ 
ΒΘ] ΘΏΟς, ἴῸΣ ΨΒΙΟΙ 81, [ὐὐἱκε ΠοΓα δυ ϑε 65 
(6 οΟΥΟΙ οὗ Ιάῴελ5. Ηδς ρῥγοοδοάβ σοχυδυγ 
ἤτοσι ἴῃς τοπηρίδιίοη δά ἀγοβϑοά ἴο (ἢς ἡδίισαὶ 
Δρρει 65, [πγουρὴ (παὶ οὗ πιο, ἴο ἐδ 6 
τοῖα τοῆποὰ δηὰ δυδιὶς ἰετηρίδίίοη οὗἉ ρεξάς. 
Ης ἰηνογίς (ῃ6 οΥάοΥ οὐδογνοὰ ὉΥ͂ [6 σου" 
ΡΙΙοσβ οὗ οὐὖῦ (δίς ιϑηι ἴῃ τῆεὶν ςἰλϑοϑιβοδίίοη 
οἵ ἰεπηρίλ!οη5 : “ Τῆς ἀ601] δηά 1] Ὠϊς σγογῖκε, 
(6 Ῥοπρ5 δηὰ υδηᾷγ οὗ τὴς πἱοκοὰ ποσὰ, 
δηὰ ἃ}} (ἢ 5:ηἴι] 1515 οὗ ἨΠ6 ἤεδἢ.᾽ 

ἐπ ἃ »ποργιϑρ 97 ἐ!»6.}1ὺ Ῥδουϊ Αγ ἴο 81. [ὐυζο. 
ΤΙ δα αἰ πίοη τρδῖκοβ ἴἴ οἶθαγ [δὲ [πὲ 
νγΑ35 ργοϑεηίθα ποῖ ἴο [6 ὈΟΑΙΠΥ εἐγς οὗ (δ6 
Ἀεάεεπιεσς, δυΐ ἴο Ηἰ5 ϑρίτίτυλὶ βεηβα. 

6. ἐδαὶ ἐς ἀρίξυεγεά. (ουηρατγε [οἢη χίϊ. 31: 
χῖν. 2.ο. δῖ. 1 Κὸ 15 σλγοῦι! ἴο τεοοσγὰ ἴπ656 
ψογάβ, ἰἴἃ θείην δρεςῖδ!ν ἱπρογίαπξ ἐπαῖ 
Οεηῦ!ς σεδάοσα βῃουϊὰ υπάετβίδηα τῃαὶ ἴῃς 
ΡΟΥΕΥ ΔΟΙΌΔΥ εχεγοϊθεά δῪ ἴδε Εν] Οπε 
ὙὙΔ5 ῬΟΙΙ 55 ν6, ποῖ, δοοογάϊης ἴο ἴδε ἀυ.8]- 
1σ!ς ποϊίοη, ἱπάερεηάοηϊς οἵ (6 Ὠἱνίπε ψ}}}}. 

8. Οεἰ ἐδοε δεδίηα γπο, δαίαα: ζῶ γ ὙΒΟ 
ὉΟΣΓὰς. ἀΓῸ νναπίϊηρς ἰη δὲ, Β, Ὁ, τβουρὰ ἑοιιπὰ 
"ἢ Α, ἃπά ΠΊΔΥ πᾶνε δε Ὀσγουρῆξ ἴῃ ὈΑΙΕΥ 
ἤτοπὶ ἴπθ ῥάγα οὶ ρασβαρο ἴῃ Μαῖίϊ. ἴν., δπὰ 
Ραγίὶγ ἴτοῦὶ Μαῖϊ. χυΐϊ 23, σσμόσε [6 56 
ννου δ ἀτὰ δα ἀγεβϑθὰ ἴο Ῥείεγ. 

18. αἱ! ἐδε ἐεγμρία! ον. ἘΔΊΠΟΓ “ἜΤΥΘΣΥ 
(ἐς. ἐνεῦῪ Κιπὰ οὗ “ἰοιιρίδιίοι," δϑαίδῃ 
Πδά ἀϑϑα]ϊεά ἴΠ6 ϑαυουῦ ἱπ ΘΥΟΥΥ Ροΐηΐϊ οὗ 
ΗΙ5 Βυπίδῃ πδίυγαε. 8:6 Οἡ Ὑὑεῖβα 5: δηδ 
σοιρατο Ηθδ. ἵν. 15. 

8» α “εα5:05.}] 80 [πε 54π|6 ᾿ψογὰ 8 ἅγΓῸ 4130 
τοηάδογοά ἴῃ Αςίβ χἰϊ. 11, Βογα (ΠΟΥ͂ γιεϊὰ ἃ 
ξοοά βεῆβθε. Βυΐ πεγε {ΠεΥ̓ πῖογε ῬγοΌΔΟΙΥ 
τλθδῃ “Οπ011 δὰ πῤῥοϊπεά εἶτλο»" 1.2. ὑη8}]} 
μἰ5 ἀρροϊῃηϊοα {π|6, οΥὁὍΎΥ̓́Ορρογίυγ, βμουϊά 

5ΤΟ ΓΕὔΚΕ. [ν. 

[π6 ρονεῦ οὗ (με δριπῖ, δα “ 

[ν. 6---τ4. 

ἴδοι Ὀς τῆς ὅοη οἵ (σοά, ολβὲ τῃγεὲ]ῇ 
ἄονῃ ἔτοπι ἤεηῃος : 

10 Ἐογίε 8 σητίοη, Ηε 5841] ρὶνε ἢ15 
Δηραὶβ σπάγρε ονοῦ [ἢεα, ἴο Καερ ἴΒ66 : 

ΔΙ Απά ἴῃ ἐῤεῖγ μδπάβ ΓΠΕΥ 541] 
Βεᾶγ [πες ὑρ, ἰεδῖ δὲ ΔΠΥ τἰπ|ὲ ἴδοι 
ἀλϑὴ (ΠΥ ἰοοῖ δραϊῃβῖ ἃ βἴοῃβ. 
2 Απά εβϑι.5 Δηϑυγεγίηρ, 8414 πο 

Ἀΐπα, [τ 15 8α]4, Του 5}411 ποῖ τειρῖ 
ἰἂς [νοτὰ τγ Οοά. 

11 Απά ψἤεη τῆς ἀεν!] πδά οηδεᾷ 
411] τῆς τεπιριδίοι, μς ἀερατγῖοά ἴτοι 
Ἀϊηι ἴὉΓ ἃ ϑδᾶϑοῃ. 

14 Δ Απάὰ Ϊ7|εβ508 τεϊτυγηεὰ ἱπ (δα 
ρονγεῖ οἵ τῆς δριπί ἱπῖο (δ]ὲ : δηὰ 
{Πογε σσοηξ οὐἵ ἃ ἔλιῃς οἵ Ὠπι (Πχοιρἢ 
411 τῆς τερίοη τουπά ἀδουῖ. 

ΠΟΙΔ6,---ροίοη οὗ ϑαΐδη. Μεγεῖ ἰγοδὶβ (Π 6 
ΟΧργοβϑίοῃ ἃ5 βυδίθοϊίνα, ἐ.ς. ἃ5 σοπληρ᾽ ΓΟ 
ϑαΐδληβ Ῥοίηξ οὗ νἱενσ : ἢὲ νγὰβ “" δἰάϊην ἢ]5 
Ἐπ|6, ἃ85 τὸ 587. Τὸ πογὰβ 86 ἴο 
Ῥοϊπξ ἴο οὖν [ογά δ ονστὶ ἀεοϊαγδίοη, οἢ, χχὶϊ. 
51; ΘΟΙῚ αἶδο ]οδηῃ χὶν. 1.6. Τὰς [}186]- 
ταοπηΐ ἰ5 ἴο Ὀ6 ἔουηά ἴ [86 ΔΡΌΩΥ ἴῃ [6 Οσδγάρῃ, 
δηά οὐ ἴῃς σοββ. Βθεκ σοπϑίάογβ [μδὲ 186 
ννογάς οἸΟΟΥ ἃ ἰδίον τοβεσίοη οὗ 51, 1ὐκο, 
διά ἅτε ττίση ἰη (ὃς ᾿ΙΡῃϊ οὗὨἨ δ΄᾽5 πιβῖο- 
τί δ] Κπου]οάρε. ΟὐοδίογΖζθοο τηϊογργεῖβ [πε πὶ οὗ 
[86 ορροϑιξίοη γαβεα δρϑδίηξξουγ], γα Ὠχοῦ ἢ- 
ουΐ Ηἰς5 ΦΑΓΙΠΙΥ οδγεοσ, οὗ ψμοἢ ἴδ6 Τοιρ- 
[Δ Οα ννᾶβ ΠΊοσοὶν ἃ βρεοίπιοηῃ. ἩΒ[ΟΓΊΟΔΙΙΥ, 
δᾶγ5 {815 σοπιησπίδίοσ, ϑαϊδηβ 1ΟΒ ὙΥΩ͂Β 

8116, ψδη Β6 ναὶ δ πι9ε 1 οὗὨ ἰαῖοσ ορ- 
πη τ|65 σὲ 455 }1, Ὀυϊ τλράϊδίε!ὶΥ {χοῦ ἢ 

[με Ῥμλδγίϑοος ([Ἁὁδὴ νὴ. 1.3-.59), δηὰ υἱπλλῖοὶῦ 
(σγουρῃ [υἀΔ5. Οοάεϊ 5εεπιβ ἴο ἴδκε [ἴΐ, 
Μὰ Μεγοσ, ἰῃ ἃ ϑυδ᾽εςείνε 5εηϑε (Ἰυϑαυ ἃ 
π πιοπλεηΐ ἔδυόγδῦὶς ἢ; διυιῖ 54γ5 ἴπᾶὶ “αὶ τε 
Δ΄Ὸ ἴο 8660Κ ἃ πἰϑίογιοϑὶ Πι]ΒΙ πιοπί, νὰ πιυκῖ 
Ἰοοῖὶς ἔογ ὶ ἴῃ ἴῃς ἀϑοῦυ ἴῃ ἴῇε Οαγάεη. Ὃη 
186 ᾿ΠοΙο, (ἢ νἱονν οὗ ἴῃ Ὑτῖζογ 1αϑὲ τεΐεγσοὰ 
ἴο Ἄρρθαΐβ ἴο Ὀ6 ἴδε πιοϑὶ γεάϑοηδθϊα ΟδὨα. 

14-44. ΒΕΘΙΝΝΙΝΟ ΟΕ ΟΥΆ ΓΟΚῸΒ ΡΕΕΑΘΗ- 
ΙΝΟῚΝ ΟΑΠΙΜΕΕ, ΒΡΕΟΙΑΙΚΥ ΙΝ ΝΑΖΑΒΕΤΗ 

᾿ΑΝΡ ΟΔΡΕΒΝΑΌΜ. 

14, γεξωγπε. Τὸ ἴδε σουπΌγ ἴῃ Μοὶ 
Ης μδὰ θδϑϑὴ Ὀγουφῆξ ὕὑΡ, 45 ἰ5 τεςογάεα ὉΥ͂ 
δῖ. Γυκε πιοτὲ ΔΙΠΥ τμδη ὉΥ ἴμε οἴβενῦ Ενδης- 
ξε]ιϑιΣ. 

Νοῖ 2 2 
Ι! οἵ τῆς ΗΟΙΥ 

Ομοδι" (θεὲ ννειίζε; 8ο σοάεῖ)δ. ἀοιραγε 
Δηά 966 ΟἿ ΥΕ756 1. 

Ω ,α»ι.}10 Νοῖ 5υχεὶ 
αἰγουπηϑίδηςοβ οὗ Ηἰ8 

ἐπ ἐδο βοαυεν φ ἐδὲ δρίγί! 

οὐ δοοουηΐ οὗ ἴδὸ 
ρῦσαι (πο ἢ ψῸΓῸ 



Ε 

ὁ ἴξαὶ, ὅς. 
Σ, 

Μεαῖιῖ. σ3. 
4. 

ν. 15---22. 

Ιξς Απά δε ἴδυρῆξ ἴῃ τπεῖὶγ βγηδ- 
δορια8, Ὀείηρ ρ]οτγ πεὰ οἵ Δ]]. 

16  Απὰά ἢε ολης ἴο “Νζαγείῃ, 
οτος ἢ ἢδὰ Ὀεδη Ὀτουρῆς ὺρ : δηά, 
858 ἢ]8 Οσυϑῖοπι) νγᾶ8. ἢς ψψεπῖ ἱπίο τῇς 
βΥπᾶρόρια οὐ τῆς βαθῦδίῃ ἀδγ, δηά 
δῖοοα ὉΡ ίογ ἴο γοδά. 

17 Απά τἢεγε νγῶβ8 ἀε]νεγεὰ υὑπίο 
πὶ τς Ὀοοῖ οὗ τῆς ργορῆεῖ Ἐ 84148. 
Απὰ ψῆθη δε Πδά ορεηεά (ἢς Ὀοοκ, 
ἢς ἐουπα (ἢς ρίας εγε ἰτ νγα8 νυγῖῖ- 
ἴεῃ, 

18 ΤῊς ϑρίπς οὔ τῆε Τογάὰ ἐς 
ὉρΡοΟΩ πιο, Ὀεσάυβα ἢς Παῖῃ δποἰηϊεά 
πῆς ἴο ργθδοῦ ἴΠε ροϑρεῖ ἴο ἴῃς ροοῦ ; 
δε Βδίῃ βεπὶ πε ἴο πελὶ [με Ὀγοκεη- 
πεαγίεά, ἴο Ργεᾶσἢ ἀε]νογδηςε ἴο (πε 

51. ΓΌΚΕ. 1. 

σλρίνεβ, δηὰ γεοονεγίηρ οὗ βρῆς ἴὸ 
(ἢς δΠπά, το 8εῖ δὲ θα γ τῆ θη τῆδὶ 
ἃγα Ὀγυ πε, 

19 Το ργεδοῖ τε δοςερίδῦ]ς Ὑϑλγ 
οὗ τῆς ],οτά. 

20 Αμά ἢε οἰοθεὰ (δες ὈοΟΚ, δηά 
ἢς ρᾶνε ἐΐ ραίη ἴο τῆς πιϊηίβῖεγ, δηά 
88: ἄοψγη. Απά τἢς εγεβ οὗ 411} (ἢ δπὶ 
τ(δλὲ σεῖο ἰῃ (6 ϑβυπδροριιθ ὙΕΓΘ 
[λϑδτεηδά ου ἢϊπ|. 

21: Απὰ ᾿ς Ὀερᾶῃ ἴο 84Υ͂ υῃῖο 
ἴπεπι, ΤῊ 8. ἀΔΥ ἰ8 {8 βοτγίρτυγε ἢ.}- 
Π]1εἀ π᾿ γοῦν ΘΆΓ8. 

22 Απά 41] Ὀαᾶγε ἢὶπὶ νυνὶ 658. ΔΠ4 
τνοπάετγεὰ δῖ ἴῃς ρτγαςίοιιϑ ννογάβ ννῃϊοἢ 
Ριοςεβάφα ουξ οἵ δ8 πιουῖ. Απά 
ἴῃ εγ 54], 18 ποῖ (8 [᾿ϑερἢ 8 800 ἢ 

ῬΓΟΌΔΟΌΙΪ Κηονγῃ ΟἿΪ ἴο Η!πιϑεὶϊξ ἀπά ἴο ("6 
Βαρῖ51), ογ. ΗΪ5 πηγϑίογίουβ οοποθδὶπηθηῖΐ [ῸΓ 
ἔογὙ ἀδγ8 ὕρι Μεγετῦ), θυϊ ἴος τὴς σεάβϑοῃ 
δϑϑικηδά 1η ἴΠ6 πεχὶ νεῦϑὲ (Ὠ ὟΝ εἴϊε, Οοάεῖ). 

16, “μπᾶ δὲ ἐσιφδί) ΟΥ “Απὰ 8 δίπ- 
8017 (280 ἴο [Π6 ΠΟΙ ΓΙΠΊΟΟΣ τ ΠΙΟΣ 
Πδά γγεοθάοαὰ Ηΐ8 ἄρρτόδοῦ) “οοπίϊπποᾶ 
τοδοδὶηα." Οἱ [86 ΟΥΩΟΥ οὗ Ἔυεηῖβ 866 ποῖθ 
οἡ Μεῖί. ἵν. 11. 

δεῖηῷ σἰογίβε] ΤὌῇε ΒοηουΣ Μηδ ΗΪ8 
(ολοδίης νου ἔοσ Ηΐπὶ, δοσουηίβ ἔοσ (ῃς ἕδιηθ 
ννἷςἢ μδὰ ποτα ἀοὰ Ηἰ5 ἀρρσγοδοῖι. 

106. “πμὖ δὲ οοῷὸ ἰο Ναας ἢ ὉΝΗΣ 
{6 Ὁ] πδγτδῖῖνο ὁοτὴ διῖ, ΧΙ, 
51.ς8: ΜαΙκ Υἱ. 1-ό, δηά δες [6 Νοῖς δ (ἢς 
εηά οὗ 115 “Ππδρίοσ. 

«υδέγο δὲ δαά Σ}δεες ὀὁγοι δὲ τῷ. Δῃ δ0]ς 
ὙΤΊΟΥ [45 ἰδῖεἰγ οΔ]]οἀ δἰἰοηϊίοη ἴο τῆς φοη- 
Βυτηδίοη σις ἴΠε86ὲ '᾿νοσγάβ ἱῃο θη, 
ΒΌΡΡΙΥ ἴο (Π6 φαγοῦ ρογιίοη οἱ 81. 1ἃὐὑκο᾽ 5 
Ὠλιτδῖῖνο. ὙΠαῖ τυᾶϑ ἱπάεςεα τΠ6 τεδϑοη δ] ἢ 
ἱπάυςεα Ματγείοῃ, νγ8ο 15 Το] ουσεὰ ὉΥ ἃ πιοβῖ 
ὈΠΒΟΓΌΡυΪΟυ5 οτὶς (ϑομοϊίθη), ἴο ὄἜχρυηρε 
ἴῆδπὶ ἴτοπὶ ἴπ ἴοχῖ, ὝὌὙΒΕΓα οδη δὲ ΠΟ 40.63- 
τίοη 845 ἴο ἴδεῖγ δυϊῃεπεςγ. 866 ΗΙχοηξειὰ 
“ΝΊη].᾽, Ρ. 557, ἃηὰ Ἀδδροσ ἰπ ἴΠ6 “ διιάϊεδη 
υὑπὰ Κιπίκοη, 1376. 

ΧΥΪ, 2. 

ἔπ Σ [6 ϑδεσίρίυγεβ, ργοῦδΌΪ Ὀεΐοτε Ης 
τὴ Ναζαγεῖι, θείης [ΠΘἢ ὩΘΑΓΙΥ ΙΓ γεδτβ 
ο 

σίοοαῖ τῷ 70 ἴο γεα4.} ἩἨς οβετεά ἰο τοδλά 
Δηά (ο Θχρουπά: δηὰ 5βἰχζηϊβοῖ {1.8 ἱπεοηϊίοη 
ὉΥ 5ἰλπάϊηρ Ρ. ΤῊΪ5 πυύφμὶ Ὀ6 ἀοῆς ὈΥ ΔΥ 

ἤνειυ 7:,.---- οἱ, 1. 

τ οτιθοῦ οὗ ἴῃς οοπρτερδίίοα. Οοεξηρατε Αςί5 
ΧΙ. 15, 16: ΧΥΪ!. 2; χίχ, 8. 

17. οῤῥεπε. 1ᾧῷΠΟΓΔΙΥ, “Ὁ πτο]]οὰᾶ," 
,)7)ουπά δὲ }ίαεε.) ἩἨς ορειεά ἴδε τῸ]}} αἱ 

[δῖ Ροϊηῖ, 

18. 12ε δρίγ!.] 5δδὴ ἰχὶ, ᾿, 2. ΤῊ αυο"» 
ἰλιίοῃ ὨΘΑΓΥ ἄρτοαϑ ἢ ἴθ ΟΧΧ, Βυΐ τ8ὲ 
Μοσὰβ “ΤΟ μοὶ ἴδοβο ἰμδὶ ἄγὲ Ὀσοκοη ἴῃ 
μεδτὶ " ἄγε τνδητίηρ ἴῃ Β, Ὁ, ἴν : ἃγε Ὀγασκεῖθα 
ΕΥ͂ 1,λοδεαπδηη, ἀπά οὐντίοὐ ΟΥ̓ Τιϑοδοπάοτε 
δηὰ Ττεκο] 659. 

19. 2δε περορίαδίε γεαγ. ΤΈΟ γεᾶτ οὗ Οοὐ β 
5ΡΕΟΪΔ] στδοθ δηὰ ζγ οΌΣ. 

2Ο. εἰοοε. ΟΥ᾽ “τσοϊἹϑὰ πνΡ.ἢ 
»πσέγ ἢ ὌΠςῈ οὔοεγ ψἤοϑο αὐ ἰξ τγὰ5 

ἴο Ὀγίης ἴῃς βδοσγοὰ νοϊυπιθ ἴο ἔπε σεδάεσ, δπά 
ἴο γοβίοσε ἱξ ἴο 115 ρἴδοδ. 

“αὐ ἄοαυπ.] ΤὙὨΕΥ τεδὰ ἴῃς ΗΟΪγ δοσὶρίυγοβ 
διδπαϊηρ (8η αἰθπυάςε οὗ τεβρεςῖ), ἀπά τιρῆς 
δἰης (Δη δἰ τυάς οὗ Δ ΠΟΙ γ). 

41. ἐπ γοιγ εαγ:. ᾿παϑταυοἢ 85 {ΠΟῪ Πελγὰ 
ΗΒ ψοτὰβ8 δά ἀγεββεά ἴο ἴβε. [{ ἰ5 ευἱάδηϊ 
ἔτοπι [ἢ ]8 δηά ἔγοπι ἴΠ6 ΤΟ] οννίης νεῦβο, [δα 
οὖν ϑαυϊουσβ ἀϊβοοιιγϑε νγὰ8 ποῖ ςοηβηοά ἴο 
(ἢ6 νογάβ ἤεγὸ φυοῖϊεα, ὍΠΟΥ τγαῖποσ σῖγα ἴῃ 
Ὀγίοῦ [δ6 ξοποσαὶ ἀσῆ οὗ δὶ Ηδ 5.14, ΥἱΖ. 
1Πδὲ 186 ραββᾶρε σοδῆ ἔγοτῃ [5δ]Δἢ ννᾶ8 {0} 
{1Β]16ἀ ἴῃ Η πὶ. “1ὐκθ 885 τεοοσγάδα ποῖ [Π6 
τ δο]ς, Ὀυὲ [πὲ ϑιιδϑίδηςς " (Βεηρεϊ). 

40. δαγε δέηι «υἱίπεσ5. ΒΥ ἐχργοβϑίηρ (Πεῖὶσ 
ποθοῦν δπὰ δἀπιϊγαοη. Τῆδ τεδϑοη οὗ {ΠΟΙ 
ΠΟΥ "Ὁ 18 ἴο δ6 δου ἢ ἴπ (ἢς αιιεπιίοη δἱ 
τῆς οηὰ οὗ [Π6 νϑγβο. 

ξ’ασίομς «νον 9.1] 1{(ᾧἰτεγα γ, “ ψογὰβ οἵ 
δτλςο." 

1 ποῖ ἐδ. Οοπιραγο Μαῖϊ. χίτ. 54-56: 
7]ὁδη τἱ. 42. 

Ζ 
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22 Απά διε ]4 υπίο τπεπὶ, Ὗε 
111 δυΓΕΪΥ 84 ἀπῖῸ πια [8 ργονεῖῦ, 
ῬΗγϑείςίδη, ᾿θὰ] τῆγϑβεϊξ: τ ρδίβοενεγ 
ννε πᾶνε πεαγὰ ἀοπε ἴῃ (ὐὑδρεγημδυῃι, 
ἀο «͵50 ἤεῖε ἴῃ (ΠΥ σου. 

24 Απά δε 5414, ΠΥ 1 5ΔΥ υὑπίο 
« Μαῖι. 1.3. οι) Νο ἐργορῆδς 18 δοςερίεὰ ἴῃ ἢΪ8 
57’ 

“τ Κῖρε9 
Σ7. 9. 

Οὐ ΠΟΙΠΕΓΥ. 
25 Βυὲ 1 τεἰ] γου οὗ 4 {πιῇ, 

ἄτην τυϊάοννϑ σγεσε ἴῃ ἰβγδεὶ ἰῃ τς 
ἀδγβ8 οὐ ΕἸ145, νῆεη της Πεάνεῃ νν88 
ϑῆιιξ ὉΡ τῆγος γϑᾶγβ Δηἀ 51Χ πιοῃίἢ8. 
ψγἤεη ργελῖ ἔλπιης νγᾶϑ τὨγουρπουῖ 
411 τῆς ὅμμὰ ; 

Ὶ. ΓΕΌΚΕ. ἹΝ. [ν. 23-29. 

246 Βυξ υπῖο ποπα οὗ πε νγ3 
ἘΠ148 8βεηῖ, ϑᾶνε ὑπο ϑαγερίδ, 4 εἰν 
οὗ δίάοῃ, υπίο 4 ννοσηδη 2}σὲ τυᾶς: ἃ 
σι άονν. 

27 “Απά πηᾶηγ ἰερεῖβ ΜΈΓ ἴῃ 6. Κίηπρε 
15γδ6ὶ πη τῆς εἰπις οὗ Ε]βευβ [ἢς ρτο- 5. “Ὁ 
ρδεῖ ; δηά ποης οὗ ἴδεπι νγλ8 οἰεδηβθά, 
βϑανίησ Ναδηγδη [ἢ δγτγίδῃ. 

28 Απά 841] {μεν ἴῃ ἴ[ἢ6 ΞΥΠΑΡΌΡΌΕ, 
Βα ΠΟΥ δελγά τἢδ86 {πίηρβ, νγεῦε 
Β]1εἀ τῇ τυγδίῃ, 

29 Απά τοβὲ υὑρ, ἀπὰ τἢχιβὲ ἢΐπὶ 
ουῖ οὗ τἂς ςἰἴγ. ἀπά ἰεἀ Πίπι ἀπίο ἴΠ 6 
'θγον οὗἩ τε ἪΠ]| τβεγθοη τμεῖσ Οἱ ΕΥ̓ 1 Οτ, αἴ. 

48. 7 «υἱἱ! “ἐγε ἢ “ ϑυγεῖγ,» δ. 4. Τογ- 
(Δπἰγ. “Υοιι ψῆο ἤᾶγο θεσιῇ ΟΥ̓ ΕΧργεβϑίηνς 
ΒΘΌΓΡΓΙΞ6 δἵ ΠΥ (Θδοἢίηρ, Μν1}} ρὸ οἢ ἴο Ἔχργθββ 
ἀουδίϑ ἀρουΐϊ ΠΥ ταὶ ΠΥ νου κα," 

Ρῥγεϊείαη, δεαὶ] ἐδ γεε{] “7)0 βοιηείδίηρ ἴοσ 
τοϊηθ οὐσῃ σουπογπθη." 80 Ὀς ΜΝ εῖῖο, δῇοσ 
ΤὨΒεορδγϊδςῖ, ΕΥςγτ 5, Οστοζίυβ, δηά οἴθοτγϑβ. 
80 «ἷ5ο ᾿᾿Ἐρᾷ τὶ ΟἸβἤδυβθη ἐχρ  αἰη8 “" Ό ΟἾνΟΓ 
γΟΌΓΒΟΙΕ ἔτο ΠῚ ΥΟΥΓ ΡΟΨΟΓΙΥ :" Μεγοσ, “Ιἔγου 
ἀοϑῖγε ἴο μεὶρ οἴβοιβ, ἤγϑξ μοῖρ γουγϑεὶξ--ο 
βΒοιπλθι ίηρ ἴο πλάκα γουγϑεὶῇ ἃ τερυϊδοη δηὰ 
ἴο Γαϊβθ γουσϑοὶῦ ἔτῸπὶ ΟὈΒΟΌΠΙΥ ;" Οοάεῖ, 
““Υου, γῆ οἷδίπὶ ἴο δε ἃ βανίοι:τ---ἃ ρῃγοϊοΐδη, 
ὧο βοηθοί πίηρ ἔοὼσ γουγβοῖβ σσοσκ ἃ τϊγδοῖὶς 
ἤοτγο, δηὰ δᾶνθ γοῦγβοὶ ἴτοσὶ δεν τοὐοοϊοα 
ὈΥ υ8." ΤΕ ἢγϑί Ὄχρδηδίοῃ 18 ἢὸ ἀουδὲ 
{πε ἴτῃες οηθ. Ὅ8α εχργεβδίοῃ “ραγϑίοίδη" 
5 ποῖ ἴο 6 ῥγεβδεά: [ἴ 15 ἃ τη ΓἾΪν ργουεγθίδὶ 
Θχργοϑϑίοη [κὸ ΟἿ “σΠΑΥΥ ὈΘςΙη8 δ Ποιλθ.Ἶ 

ἐπ Οαῤεγηαιρη.} ϑ8ῖ. ΓΚ ἢᾶ8 ἠοῖ {το]ά. 
..8 Οὗ ΔΗΥ πηγαςοὶς τουρῆϊ δὲ σδρογηδυπι, οὗ 
ἰπάἀεεά οὗ ΔΩΥ πιῖγϑο]ὶε δὲ 41]. Βιυΐῖ [86 νψογάβ 
οὗ Ομγῖϑξ ἤοσα ἱπιρὶγ (παῖ τηγδς] 658 ἢΔα ΕΘ 
στουρῃῖ. “ὙΠΟ ρῆγαβο “1ἢ [6 ρονγοῦ οὗ [06 
ϑΡ Γ᾿ (γεγο 14) ἰηγοϊνοϑ, ἃ5 Ὸ πάτο Β6Θῃ, 
ἃ δίηΐϊ οὗἉὨ τηϊγδουϊουβ δοῖβ ρεγίογπιθα ἀυγίην 
ἴηοθε ἢγβί ἀδγβ, ἀπιοὴρ Ὡς ἢ να πυϑὲ ὯΟ 
«ἀουδί ρῥίαςε ἴῃς στηΐγαςϊα αἴ 86 τηρδγτίαρε ἰῇ 
(δηδ ([]}ὁ δὴ 11). Ὑπαΐ πιῖγαςὶθ ννᾶ8 ἔοϊ]οννεά 
ὉΥ 4 ϑοϊουγῃ δὲ σδρογπδιπὶ (ΓΟ μη ἰΐ, 12), 
ἀυπηρ ΜὨΐοἢ [650}5 ΤΊΔΥ ἤᾶνο ψτουξῃξ (ΟΓ- 
ἰδίῃ τηϊγασιυίουβ νγοῦκϑ᾽ (Οοἀεῦ). 

εομ: 77. ΟΥ “ηδῖϊνο οἰ." 

24. “πά δὲ “αἰά4.71 [ε505 Πδά Ρυΐ δὴ οὔ- 
εςξίο ἱπῖο ἔθ τοι ἢ οὗ Ηἰβ5 Βοᾶγοσβ, δηὰ 
ΠΟΥ Ργοζοθαᾶς ἴο δῆβινοσ ἴ. “Νο ργορδεῖ 
15. τορείνοα ἰῃ 8 Οὐ ΘΟΌΠΙΤΥ (ΘΟΙΏΡΑΓΕ 
Μαῖί. χίΐ. 5γ; Ματῖκ Υἱ. 4: [Ιοδη ἰν. 44), 858 
ἢς ἰ5 οἰϑεῖνῃεσο ; δηὰ ἰΐ ᾿5 σά 5 ΨΑΥ, ἴο βεπὰ 
Ηἰς πιλοβϑθηροῦβ ἴο 5ἰΓΔΏΡΟΙΒ, 85 ἰῃ ἴῃ6 οδϑ6 
οἵ ΕἸ. δηά Ε]158.8, το “σογὸ βοΐ ἴο ὃ6 (6 
τ ηἰδῖεσβ οὗ Οοὐβ ΠΊΕΓΟΥ ἴο ΟοηΈ]ε5.  ὸ 
ἤαγα βογθ δὴ ἱηαϊςδίίοη οὗ δῖ, 1υὑκο᾽5. ἔθ  ηρ 

ἰονγασγάβ ἴῃς Οεηῖ]ς τσοσῖά, συςἢ 45 τὰ ταϊρδξ 
ὄχρεςῖ ἴο πὰ ἴῃ ἃ Οθῃῆ!ς οοηνετί οὗ ἴδ6 
Αροϑβίὶε οὔ τε θη 65. 

25. Πα... ἘΠ ἢ: τ Κίηρο χυὶϊ!. 8-ΧΥ"}. τ. 

ἐδγεε γεαρς απαᾶὶ οἷχ νποπδ.}] Τῆθ 538πὶ6 
Ἔχδςοῖ βίδιεσηθηΐ ἰ5 ἕουπὰ ἴῃ [81Π|68 Υ. 17, δὰ 
[λοΓ6 ΤΑΥ͂ ὃδ δη 4]]υδίοη ἴο ἴ' ἰῃ Ἀπδν. χί. 3, 6. 
ἴπ τὲ οτἱρίηαὶ Πἰβίοσυ (1 Κίῃρβ χυῇϊ. 1) (Π6 
ἰδλησυάᾶρε 15 ΠΊΟΥΘ βόποσαὶ: “ὙΠῈ ψοσά οὗ (ἢ 6 
[μογὰ ᾿απιὸ ἴο ΕἸ) ἴῃ (ἢ ς (τά γεαγ." Βυῖ 
Ὅὸ ἀο ποῖ Κηον (6 ἐεγηείπς ὦ φμὸ ἕγογη 
σῇ ϊο “186 (Ὠἰγά γεαγ᾽ οὗ 1 Κίηρβ χυῇ]. , 
ἰ5 τεοκοηεά. [{ πιδᾶύ πᾶνε θεεπ, 85 δυρρεϑίθα 
ΕΥ̓͂ ΟἸΞβδυβοη (0 15 ἕο! οννεὰ ὈΥ Οοβίεγζθο) 
ἴῃς Βίχῃι οὗ ΕἸ ἢ ἴο Ζαγερῃδι ; δηὰ 1ξ ΤΑΥ͂ 
Ὀὲ 490 ἔσθ [μα οὖν [οτγὰ ἔρον ἃ οὑΓ- 
Γοηΐ (ταἀϊοη ἴο νοῦ Ης μετα εἶνεβ Η 5 
8ΔποξἜοη. . 

426. ϑαγεῥία.) Ζατγερμδίῃ, δεΐννθεη ὙΤΎΤα 
δηὰ Ζίάοη, ἴο ἴδ Ἰαίῖο οὗ ννῆϊο οἰτ65 1 15 
βαϊὰ (Βοσὲ δπὰ ἰπ ᾿ Κίηρβ χυἹὶ. 9) ἴο Ὀοϊοῃξ. 

47. Εἰμεει.. ἘΠΙ6Π4: 2 Κίῃρ58 νυ. 

48, Αἰεά «υἱδ «ευγα! δ ΤΌΠΟΥ ψψεγε ἰηα!ς- 
Ὡδηΐῖ δὲ Ηἰβ σοϊθοϊίοη οὗ Η!8 σουῃτΥπθ 
ψΠοἢ Ηδ ροϊηΐβ ΟΥ̓ οἰτίησ (δ6 Εχδιιρὶθ5 οὗ 
186 ἔνο στοδλῖ ργορμεῖβ. ΤΠΕΥ͂ ΤΩΔΥ 4150 ἤᾶνε 
ὑπαοτβίοοά Ηἰπὶ ἴἰο δίηξ ἴμδαἱ Ης δὰ ἃ τη15- 
βίοῃ οὐδ ἴο ἴ6 μεδίμθῃ. 

49. ἐῤγιῖ δίνει οι. 
ΜΠ} νἹΟΪΘΏΟΘ. 

ἐδεὲ ὀγοαυ ΟΥ “4 Ὅσον, δοοογάϊηρ ἴο 

Ὦγτοντο Ηϊ ουΐῖ 

ἃ τοδί πάργδησα οὗ δυϊμουγ. “ 
πδῖίυταϊ ἰεδΐυγοβ, ἴῃ [06 πεϊξῃουγδοοῦ οὗ 
Νᾷᾶ ἌΤΉΔΥ 511} δὲ ἰἀεηξβεά". .... 
“ΤΠ6 βοςοηά 18 ἱπάϊοδίοα ἴῃ ἴῃς Οοβρεῖ ἰι9- 
(ΟΥΥ̓ ὈΥ̓͂ οῆς οὗ ἴποϑε 5ἰϊρ»ῃῆξ ἴουςθεβ, ποῖ 
8Βόῖνε 83 8 ἰο5 ΠΟΥ ἴο (ἢς πὰ οὗ ἴ(δ6 ἀδ- 
βου ριου, ΟΥ̓͂ ΠΕΑΥΙΥ ἀρργοδοβίηρ, θυϊ γεῖ ποῖ 
ογοββίηρ, ἴπ6 σοῦρο οἵ ἰπδοουσαογ. “ὙΠΟ 
τοβϑο, ἰἴ ἰ5 βαϊὰ οὗ ἴῃ6 ἱπδιγίδιοα ἱπμδθὶϊαπίδ, 



." Μαιι. ης. ἢ15 ἀος(Πη6 : 
20. 

ν. 30---8.] 

νγ88 δ}, (Πας ΠΟΥ πιρηὶ οδδὲ Πϊ πὶ 
ἄοννῃ Ποδαϊοηρ. 

40 Βυῖ [α ραϑϑίηρ τὨγουρἢ {δε 
πλϊάϑὲ οὐ {πε πὶ ννθηϊ ἢ158 ὙΨΑΥ, 

21 Απά οᾶπὶς ἀοννῃ το (δρεῖ- 
Ὠδυπι, ἃ οἷ οὗ (δ}1Π|6ς., ἀπά τδυρὰς 
τῆεπ οὐ ἴῃς 86 ὈΔΓ ἀδγϑ. 

232 Απά {Π6Υ ψέγε δϑίοηϊβῃβα δὶ 
ἴογ ἢϊ5 νγογά νγδ8 νὴ 

Ροῦνοῖ. 
“ Μαῖΐ.. 412 ἸΦΑΠηάϊπ ἴΠδ ϑγηδρΌριε ἴδετε 
θὰ νν23 ἃ τηλῃ, ὙὙὨϊο ἢ Π4α ἃ βρι:Π| οὗἉ δὴ 

ὉΠΟΪδδη ἀσν!]. ἀπά οπεα οὐ ΜΠ ἃ 
Ἰουά νοῖςς, 

"ρον 24 ϑαγίηρ, 'Πμεῖ κα δίοηε ; τνδδῖ 
Ὦανε γε ἴο ἀο νι τες, ἑλσοι [6818 
οὗ Ναζαγείῃ ἢ αγί του ςοηῖε ἴο ἀε- 
ΒΊΟΥ υϑὲ [Κπονν ἴῆες ψῆο (δοιὰ 
αὶ ; (δε Ηοὶγ Οῃε οὗ Οοά. 

ἐδικὶ οὐδὲ Ηΐπὶ οὐἱ οὗ ([Π6 οεἰΐγ, δηὰ δγουρπῖ 
Ηἰπ ἴο ἃ ὕτον οὗ ἴδε τηοιηίδιη οῃ 
ψΒῖοΒ [86 οἰ νὰ ΒΟ], 580 85 ἴο οϑϑὶ Ηἰπὶ 
ἄονῃ ἴδς εἰς εν. Μοβῖ τεδύεγβ ὈγοῦΌ Ϊῦ 
ἔοι ἴΠ656 ψοσάβ ἱπημαρίηθ ἃ ἴονσι δ} οὐ {86 
διτημξ οὗὨ ἃ πιουπίδίη, ἔγτοπι ψΕὶοὰ βυχηπῖί 
(ΠῸ6 ἰηϊοησεά ργοςὶρ Δί! οη ννᾶ8 ἴο ἴδκε ρίδεβ. 
ΤἬὮ5, 48 1 ἢν βαϊά, 15 ποῖ ἴδ 5ιζυδίϊοη οὗ 
Ναζαγείῃῆ. Ὑεῖ 1:15 ροβι 9 15 5111} ἸΏ δοσοῦς- 
ἄδηςς τ ἴῃ6 πδιταῖϊνε. [{ 5 Ὀ0}}} “Ὀροη;᾽ 
τμαῖ 18, οη (ἢ 5ἰάς οἵ, “Δ πιουπίδίη, δυΐ (δε 
Ὀγονν" 15 ποῖ δοηολί Ὀυΐϊ οΥοσ (Π6 ἴονῃ, δπά 
ΒΌςΓΒ 4 οἰ18΄.... 245 5 ποσὰ ἱπιρὶ θὰ, 15 ἴο ὃ6 
ἔουπά, 85 11 τιοάσζη ἴγάνε] ]οῦβ ἀθβοσίθο, ἴῃ [ἢ ς 
δῦτυρι ἴδοε οὗ τῆς ᾿ἱπιοβίοης τοςῖκ, αθου {ΒΓ 
ΟΥ̓ ΤΟ ἔδει δίψῃ, ονεγμβδηρίης ἴμῈ Μαγοηϊία 
ςοηνοηξ αἱ ἴῃ ϑουϊῃ- ΝΥ δῖ σόγηοῦ οὗ [δα 
ἴον, απὰ δηοῖδοσ δί ἃ π{π|6 ξυγίμοσ ἀἰδίδηςθ." 
(ϑίδηϊευ, “ϑῖπαὶ ἀπά Ῥαϊεβέηε, Ἂοἢ. χ Οπὲε 
ϑιςἢ ΟἸΠΕ ἀδοιξ ἔννο τι 11685 ΠΌτα ΝΑζΖδγείι, 15 
ββοῦγῃ 85 ἢ “ Μουηῖ οὗ Ργεοριδίϊοη.ἢ 

ἐδαΐὲ {δεν »εχδὲ εὐ“, 5.1 ἘἈρδά, “80 88 10 
οδεοί," 

80. 2α:εἰμρ ἐόγοι}. Ιὰ 5 ηοΐ ΥΟΙΎ ΟἶΘΑΓ 
ἩΒΟΊΠΟΥ 6 ἅτ ἴο υπάἀεγϑίδηα [μὲ ΔῊΥ τηΐ- 
τασυΐουβ ουὐοηΐ τοοὶς ρἷδςοθ. ϑοὴβ Ἴοῃβι ἀθγ 
(δὲ Ης 580 ἱπὶ ΗΙ5 ἐεπεπιῖθβ, ΌΥ̓ [δ 6 
αἰ ΏΠΥ οὗ Ηἰβ ἀρρεάγδῆσθ δηὰ πηδηπεοσ, ἴμδὶ 
(ΠΟῪ Βδά ποῖ ἴδε σουγᾶρε ἴο ἸΔΥ͂ Βο]ά οὗ Ηπι, 
ΟΥ̓ ἴο βίορ Ηἰπι. δ νεῖίε δῃὰ Μευοσ οοη- 
δἰάος τδὶὲ 4 πιϊγαουϊΐουβ οσσυγτεπος ͵5 1ῃ- 
ἰοπάοά : [ῃ6 ἔοττηοσ, τ ΟἸϑηδυβοη δηά 1 

Θοοοο 

. δησίεηζ ἩΥ ΘΓ, ΚΟΠΟΓΑΠΥ͂ υπἀογειδηδίηρ [Π6 
Ἐνδηρο ἰδὲ ἴο πιθλη ἴδδῖ [86 ἱππογοηΐ τηϊγαου- 
Ἰουβ ΡῬονοῦ οὗ [6805 γϑεὰ Ηἰ58 δῃθηηῖ65. 
ΤῊΐ5 15, οὐ [ἴθ ψδοῖς, ἴῃς πιοδὲ ὑγοῦδῦ]ο 
οχρδηδέοη οὗ (Πε παιτγδίνα. 

ΤΙ, ΓΕὔΚῈΕ. ΙΝ. 

ἧς Απὰ 4805 τεδυκεά Πΐπι, 54 Υ- 
ἴηρ, Ηο]ά τ ῥεᾶςε, ἀπά ςοπὶς οι 
οὗ Ὠϊπι. Απά ψβεη ἴῃς ἀεν! δά 
τπγουσῃ ἢΐπι ἴῃ τὰς πχάϑῖ, ἢ6 οδπὶε 
ουκ οἵ Ηίηιϊ, ἀηά ἢυτγὶ Ὠϊπὶ ποῖ. 

46 Απά {πεῪ ψγεῖὲ ἃ1}1 δπιδζεα, απὰ 
ΘρᾶΚα δπιοηρ {ΠδηΊβοῖναβ, ϑΑΥηρ, 
νΒαῖ ἃ ΤΟΣ ἐς τ} 185 ἴογ ἢ δὺ- 
ΠΟΥ ἂπά ρόονγαῦ ἢς ςοπιηγχαηάσιῃ 
[ἢς υὑποϊεδη 8ρίγ8, ἀπά {ΠΟΥ σοτης 
οι. 

27 Απά τδε ἔδλπιε οὗ Ὠἰπὶ νγεπί οὐ 
ἰηἴ0 Ἔν ΟΙΎ ρίδος οὗ τῆς σουπίγγ τουπά 
δῦους. 
8 δ Απὰ δε δίοβε ουἕ οἵ {Π6 ἃ Μδιι. 8. 

ΒΥΠΔΡΌρΕ, δἀηὰ οηϊεγοά ἰηῖο δίπλοη 8 ἡ" 
ἤουβ6. Απά διίπιοη 8 νυ ε᾽ 8 πιοῖμοῦ 
ΜῺ5 ἌΚΟη ὙΠ ἃ ρτεδῖ ἔδενε; δηά 
ΠΟΥ Ὀεβουρῆς Πἰπὶ ἔογ Πογ. 

11π41. ΘΕΤΈΨΕΜΕΝΈ ΑΝΌ ΕἸΒΒΤ ΜΙΒΑΟΙῈΒ 
ΑἹ ΟΑΡΕΒΝΑΥΜ. 

31. ἐσ» ἀοαυ". Ἐδίδεσ, “ δηᾶ ἘΓῸ ολπὶς 
ἄονη." Ααἰϊδιίηςξ ραγάρταρῃ Ὀορίη5 τ ἢ 
(}15 σε; [6 ψογὰ “ ἀονψη ᾿" τοίουβ ἴο (6 
βἰζυφιίοη οἵ (δρεγηδυμ οἡ ἰἢς βῆοσγε οὗ ἴῃ 6 
868 οὗ ΤΙθογίλ5. Οομρασγο Μαῖίί. ἵν. 13. ΤΟ 
ο]ονσίηρ πλστδῖννο (Υ6Γ56 31-17) 5 4150 ἑουπὰ 
ἰη Μαῖκ ἰ. 21-28 (σῇ ογῈ 566 ποΐςθ8). [ἰ ἰ5 
ποῖ φίνθη Ὁγ 8.1. Μαϊμβονν. 

82. «υἱήδ' βοαυεν. δῖ, Μασκ (ἰ. 22) 5475 
ΤΟΤΕ ῬΑΓΌΓΟΙΪΔΥΪΥ “δε ἰαυρῆξ ἔποπὶ 85 οὴς 
μανίης δυϊποῦγ, ἀπά ἢοΐ 825 ἴδε 5. τ ρ68.} 
ΤὨς τεοοορίίοη οἵ [6518 ΟΥ̓ ἴῃς Οδρεγηδιῖοβ 
(νεῖβα 12) 8 ἰῇ τηδγκεὰ Ἴοοπαθὶ ἴο Ηἰ5 
τοςορίίοη ὃν Ηἰ5 ονῃ ἔθ Πονν-τἰοννηβηηθη. 

856. από ῥιγὶ ῥῆὴρηε πο ῬδΟΌΝΑΓ ἴο 581. 
Ζκ6. ΜΑΥ νε ἴτασα ἴῃ (ἢ 8 ροϊπξ οὗ ἀείδ!! 
6 Πδηὰ οἔ “ἴῃ Βοϊονεὰ Ῥἢγϑιοίδη ἡ ἢ (οιῃ- 
ῬΆΓΕ δηᾷ 566 ποῖβ οὔ ϑεῖδῈ 38. 

86. 866 [6 ηοΐο οἡ Μάασκ ἱ. 27. 

88. “π4 δὲ αγοσ Τἢ15 ββογί πδτιγαῖῖνο 
ἰ6 4150 ἔουηά ἰη Μαῖίί. υἱῖϊ. 14, 15, δηὰ Μαγκ Ι. 
295-31, ΉΤΟ 566 ποῖεβ. 8ῖ. Μαῖβενβ δὺ" 
σουπὲ ἰ5 ΥΘΤῪ ὑτίοῖ: δὲ 4150 τηοπίίοηβ [ῃ6 
τηΐγδοϊθ ἰῃ ἃ ΨΒΟΙ ἀϊδετεηΐ σοηποχίοη Τα 
δοοομηῖβ οὗ 8. Μαγῖκ δπὰ δι. ὺκὲὸ ἀρτοὸ Ὀοῖἢ 
8ἃ8 ἴο τε (οἴ41}15 οὗὨἉ τῆς πγίγδοϊς δηά 85 ἴο [86 
{πὸ ἤθη ἴἴ οσουγτεά, 81. Μασγκ ἰῃέοσπιβ ὺ8 
(δὲ Απάγον Ἰἱνοὰ ἰῇ ἴπ6 βᾶπὶθ ποῦδε Ὑἱἢ 
Ῥεῖογ: 81. υκε δἀάϑβ μαΐ [Δπ|68 δηὰ [οδη 
ψογῈ ργοϑοηῖ. ϑ8ι. υὐκὸ ([με ρῃγϑὶοΐδη) δἰοηθ 
6115 ιἱ8 παῖ τπ6 ραίίθης ννὰ5 “ ἴδκδη τ ἃ 
ὅγεαὶ ἕενοτ," ἃ τες μηΐςδὶ ἐχργαβδίοη, υϑϑὰ ὉΥ͂ 
ςΟΠζοΙΏΡΟΓΑΥ Οτεεῖ ρΠγϑιοίδηβ. Ης δά άϑ 

22 ᾿ 

339 



5Τ. ΤΕὔΚΕ,. ΙΝ. 

49 Απὰά δε 5ῖοοά ονεγ ἢεγ, δηά γε- 
Ὀυκοά τς ἔδκνεγ; δηά ἴς ἰεῖς μοῦ: δηά 
ἱπιπηεάϊδιεὶν 5ῆς Ἄγοβα δηἀ πιϊηϊβίεγοα 

340 [ν. 39--44. 

ϑροδῖίς : 0γ {ΠῈῪῚ Κηονν ἴπδλί ἢ νγᾶϑβ “αν ἐλι 
(ΠΒηβῖ. ἐμμβ 

42 Απά νῆα ἰΐ νγὰβ ἀδγ, ἢς ἀε- ἐν 

ἐ Μαιῖ σ᾿ 
34. 

ἴθ ., “9 

τἱπῖο (πε η]. 
4ο᾽ Νον νῆσδη τῆς δὴ ννᾶϑ 8εῖ- 

ἴῃ, 411 {πεν τᾶ ῃδὰ δὴγ 5. Κ υἱτἢ 
ἀϊνεῖβ ἀἰβθδβε8 ὑὈγουρης (δηλ υπίο 
δίπι; δηὰ ἢς ἰαἱά 5 ἢδπ48 οἢ Ἔνθ σΥ 
οῃς οἔ {Πεηι, δηά πελὶεά τῃοπὶ. 

41 ᾿Απὰ ἀεν!]8 τ οδπια ουἱ οὗ 
ΠΊΔΗΥ. οΓγίηρ ουἵ, ἀπά βαγίηρ, Του 
τί ἠποὶ ες: βοὴ οὗ (σὰ. εἰ π ἢς 
τεδυκίπρ, ἑἦτηπι βυβεγεά Ἐμεπ ποῖ το 

οἴδεσς ἀείδ|}]5. |65ι15, ἢ6 βᾶγ8, “ ϑίοοά οὐεὺ 
ΠΟΥ, δῃὰ σευυϊκοα ἴΠ6 ἴδνογ ᾿᾿ (15 πα δά }ι5ῖ 
Ὀεέοτο γεδυκοα ἴῃ 6 61] βρί τ 5; γΈΓΒΘ 35): 8ζ, 
Μαῖμονν δηά δῖ. Μαγκ ἱπίοιτη υ5 ἴμδὶ Ης 
ἴοοῖ ΠΟΙ ὈΥ ἴπε Παῃά : [686 ναγίουβ ἀείδι]β, 
[γοννῃ ἰορείδοτ, σῖτα ἃ Τοπιρ]εῖς ρῥἰεΐυγα οὗ 
ῖῃε ονυθηΐ, ΕἸΠΔΙΪΥ, 81. 1υκὲ δἰοηθ ἱηξοστης 
5 τἴῆλί [86 οὑγα ννᾶ8 σοιηρὶεῖθ δἵ οῆςο, ἀπά 
τ8δΐ 58:6 σοϑ6 δηά πιϊηϊςίεγοὰ ἴο ἴπ6πὶ 27γερ16- 
4ἰαἰεἶν. ΟἿΒΕΥ Ἐχδηιρ] 65 οὗ δ(. {ὐκο᾽5 ταϊηυΐα 
βίδίοιηθηΐ οὗἨ πηδάϊοαὶ ΟΥ ρῥμγϑίοϊορίςδὶ ἀείδιῖς 
Ὑ}}1 ΡῈ ἔουπά ἴῃ γεῦϑε 15; (ἢ. γ΄ 12; (ἢ, Υἱ. 
6; ςἢ. χχὶΐ, ςο, 51. Αοἴϑβ ἰ". 6-8 ; ἵν, 22; ἰχ. 
41; ΧΧΥΙῚ, 8. 

40. ε«υδέη ἐδὸ “εἰ «ὐας “σεἰηρ. Μόοτε ἈΠ] 
ΔΠ4 ρΡὶοϊυγοθαυθς (μη [Π6 δοοουηΐ οὗ 5. 
Μαῖϊμοεν (Μεῖ. νηΐ. τό, 17). ὙὍὨ6 πδιταῦτνο 
ἄξῖθοθ ΠοῦῈ ΟἸ ΒΟΥ ἢ ἰδδὶ ἰηῃ Ματῖ ἱ. 
415-34, ΏΘΓΕ 566 Ὠοΐ63. 

ἰαϊά δὶς ῥαπά! οπ.71 Αγαϊῃ ρδουϊᾶγ ἴο ϑ8ι. 
16, 

41. Μμ4 ἐευΐϊ ““ο}1]Ϊ ΤὨς οχοϊαπιδίοη ὑ 

ΑΒΘΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤΕῈΘ 

1. ἐπίο ἐδὲ φυὐάεγκε::.1 ΟΥ δοοοσγάϊηρ ἴο 
ΔΠΟΙΠΕΙ τοδάϊηρ, ἐν τῇ ἐρήμῳ, “ἴῃ 186 τνᾶεϊ!ἀογ- 
Ὧ655. ΤὨΪ5 15 ῥγείοστεά ἐγ ποατὶγ 411] οὐ εἶς ; 
ΡΑΓΕΥ οπ [ἢς σπουπά [πδὶ 1ξ ργεβθηῖβ ἃ αἰἘι- 
ΟἹ οὗὨ ἱπίεγργοίδιίοη, ἙὨΙεΗΎ δδοδυβα ἰξ 18 
δυρροσίεα ΌΥῪ Μ55, νίςδβ ἃγεὸ δ ργεϑεηΐὶ 
ΒΘΏΘΓΙΙΥ ζο ]οννεά, νἱΖ., δὲ Β,1.,, Δηά Ὁ δὴ ἰηὰθ- 
ΡῬεπάεπί φυϊίηθβ8, 4150 ΌΥ βοπὶο Μ55 οὗ ἰἢς 
εαγὶν [(Ἀ1|ὸ ἀπά Ν᾽ υ]ραῖο, ἀπά ὉΥ πὸ ϑδιϊάϊς 
νεγβίοη, [{ δάορίεά, [ἴ νγου]ά 6 ὨΕΟΟΒΒΑΤΎ ἴο 
τοηάογ ἴῃς ργεςσθαϊηρ νγογάϑ ' Ηδ νυᾶ8 ἰοὰ δδοὺυϊ 
ἴπ ἴδε δρίτιϊ, δΔη ἐεχργοββίοῃ ψἢϊςῦ ὟΝ εἶβ8, νΒῸ 
δάορίβ ἴδε γεδαάϊηρ, δά πιϊῖβ ἰο θ6 βίγαηρε δηὰ 
οὔϑουγε. Τα γεδάϊπρ, βουγονεσ, ΓΟ] ονσθὰ ἰη 

ρΡΑγίεα δηὰ ννεηΐ ἱπῖο ἃ ἀεϑβεγῖ ρίδςε : 
δηἀ [ἢ ρθορὶβ ϑουρῃς ἢῖπιὶ, ἀπ οΔΠ|6 
πηῖο Πΐπι, δηά εἰδγεὰ ἢἰΐπι, τ ἢδ 
8ῆου ἃ ποῖ ἀεραγῖ ἔτοιῃ τπεηὶ. 

43 Απὰ δε 8αἰά υπίο (δεηιϊ, 1 
πλι8ῖ ργεᾶςἢ τῆς Κίηράοπι οὗἩ (ὐοά ἴο 
οΟἴδεογ οἰτίεβ 4Ϊ5ο : ἴογ τπεγείοτε πὶ 1 
δεηΐ. 

44. Απά Βα ρῥγεδομδὰ ἰῃ ἴῃς 5γη4- 
δοριο8 οὗ (4|||ες. 

ἀϑοσθοά ἴο πε 601} ϑορίγὶ(5 ἰ5 δ ἀδά δγ ϑῖ, 
[υκὸ. ὙΠοῖς Κηον]εάρε οὗ οὖν 1οτὰ 8 ἴπ|6 
Ὠδυγο 5 σίνθη αἶϑὸ ἰῃη Ματγῖ ἱ. 34. 

δ Ὑθεθε ψνογὰβ ἅτε ογηποα 
ΤἈΟΠπιΔπη, Τἰϑομβοηάοτέ, δηά ΤΎορο 65, τὶ 
δὲ, Β, (, Ὁ, δῃὰ ἃ ἰάσρὸ ργθροπάοσγδῃοςσ οὗ δι.- 
{πουτ65: [ΠΟΥ ἅγα ἐουπά ἴῃ Α, Ὀυῖϊ ἅτε ρῥτοὸ- 
ὉΔΟΪΥ͂ ἃ ρἷοββ, εχρίδηδίοιη οἵ “ὙΉ6 βοὴ οὗ 
Οοι," δπὰ οοπηοοϊίην ἴδαί ρῆγαϑθε τ] “ [6 
Ομσίδε " ἴῃ (ἢς ΤΟ] οσσίης οἶδιυ56. 

42. “μά «υδόπ ἐ «υα, ἀ4».}ὺ νι (οἷς 
Δηα [Π6 ἴννο ΤΟ]οννπρ γέσϑο5 οοπιραγε (Δπὰ 
8δε6 ποΐ65 ὁη) Μαγῖ ὶ. 315-319 (ογο ἴδ Πᾶγ- 
Ταῖϊνα 18 συ σι ἸΔ ΠΥ (ἢ 6 84π|6) δηὰ Μαίζ, ἵν. 
11. 

αν ἐδε ῥεοῤίε, ἢ ΟτΥ “Απὰ 80 πια]- 
εἰιπᾶθ5 Κορὶ δοοκίηᾳ Ηΐμτ, δπυὰ 897 
θ8110 ΟΥ̓́Θ ππίο Ηἰπ᾽" (“ ἀἰὰ ποῖ γίνε ουὐοῦ 
βοοκίηῃφ Ηϊπὶ ({]] τὸ Βαδσὰ ἰουηὰ Ηϊπι: 
Βρηροῖ), διὰἃ ψΟΣ10 70: τοδίσαϊπίὶπρ Ηϊπὶ 
δὶ ο οἷσί ποῖ ἀορδσὶ Ἵσοτι ἘΠ 0 ..ἢ 

44. Οαἰεε.) Οη πε τεδάϊηρ, 5.6 Νοῖο Ὀεΐονν. 

ΟἿ ΨνΕΙβ68 1:, τό, δῃά 44. 

οὐγ Α. Υ͂. τεβῖβ οὐ ἴθ δυ που Υ οὗὨ 411 οἵδεῦ 
Ὁηςλ] δηὰ ὨΘΑΓΪΥ 41] ουγοῖνα Μ85, δηά ]] 
Οἴδον δποίθηϊ υεγβίοηβ. [{ 5 σογ Δ ΠΥ ταοτς 
ἰη06}1Π ῖ]ς, δηὰ δοςογάβ δοϊζοῦ νὰ ἴδε δο- 
σουηΐβ οὗ [Π6 οἰ ον Ενδηρο ϑῖϑβ. 

16. Τῇε ᾳισδίίοη ψΠοΙΠΟΓ [18 υἱβῖ: ἴο 
ΝδζΖδγοίῃ 15 ἰἀεπεςδὶ νυν (Πδί τοοογάοά ἰη (ἢ 6 
ἴνο ἱηρ 15 45 Ὀδθῶ οοηῃκίἀεγοὰ 
ἴῃ ἴδε ἢοΐϊε οἡ Ματκ νἱ. τ. [ἢ δαάάϊιίοη ἴο 
ἴδ ἀγρυπιεηί5 ἴδετε ὈΥΙΕΗῪ δἀάυςοά ἴῃ 50» 
Ροσΐ οἵ ἴδο νἱονν (αὶ ἴνγο βοραγαῖθ γν᾽β8:15 ἅσγὸ 
ἀεςογθεά, να του]ὰ Βογὸ ς8]}} δἰἰοηξίοη ἴο ἃ 

πὶ σέ οοηβίἀογαῦϊο ἱπιροτίδηος ἴῃ (5 Ὀ6ᾶγ- 
1ηζ8, ὈΟ(δ οἡ [815 ραϑϑᾶρε δπὰ οἡ ἴδε ζεπεσαὶ 



ν. 1. 

διίσυσίυγε οὗ 81, Γὐκο᾿ 5 Οοβροὶ. ἴη ἃ ννοσκ 
4 Οὐ ἴδε Οδ͵εςϊ οὗ ἴῃε Ενδηρείϊοδὶ Η ἰδίου " 
δϑίουσ ἤγβί ηοϊεά δηὰ ὌβίδὈ Ἰ5ῃθά Ὡς ἴδςὶ τΠδῖ 
δ[. ύὺΚὸ οὔϑεγνθβ Γπγουρῆοιυξ ἢἰ8 Οοβροὶ ἃ 
ἴανν νῖοἢ (παῖ οτς ς8}}5 δραγεα»ιξεὶς, ἰ.2. Δ 
ΘΧΙΓοης οδΙὸ ἴο ὐοϊά σορεϊοηθϑ. ΤῊ 8 
Οςοβϑίοη8 δΕΥ͂ ΤΟΙΏΔΓ ΚΑ] ΟΣ 551] 0ῃ8. 
Ἄν δη δ. Γυκο ἰουπὰ ἴῃ ἴῃς ἀοουπιοηῖβ 
πιο Β6 υϑοὰ ἴῸὺ ΟΥ ΤΟΓῈ πδιγαῖνεβ οὗ 
ΒΙΤΉΠΔΓ ονεηῖϊβ ἢ6 ΒΑΡ ΓΔ} Ρᾶ3865 ονὐεσ οὔθ 
ΟΥ ἴ οἴδεν, ουθῇ ἤθη [Ππ6 ΟΠ βίοη ἰοᾶνοβ ἃ 
5:ΓΙΚΊηρ Βἰδίυ5 1 ἴΒ6 σοῦΣδΒο οὗ δ΄5 ΟὟ ΠὨδΙΤἃ- 
ἔνε. Ἐοβοῖ, δὴ δῖε οτς, εῖνοϑ βουογαὶ 
οΕἶθαγ ἰηδίδηοοθβ οὗ ἴῃς ορεγαίίοη οὗ [5 τυϊο Σ 
ἴη τοίδγσεηοεα ἴο ἴῃς ργόβοηΐ αιοβοη δα 
οὔϑοσνοϑ, “1ἃὺκ6 [45 οτϊἰο ἴμ6 δοοουηῖ 
εξἰνθο ἱπ Μδῖκ νἱ. 1:-6 (τννδῖοῖ Ἐ Θβοῖ δηὰ 
οἴδον οὐ ἶο Βοϊὰ (παὶ δῖ. κὲ δά Ὀοΐοτε 
Εἴπλ), νυῆϊο ΒΒ ἀσβονῖ 65 (Π6 γ᾽ϑῖ ἰο Ναζδαγοὰ 
ἀυτίηρ οὖὐἦ ἰ ογαά᾿β ἰδῖεσ παϊηϊϑίγδομϑ ἰῃ 
Ο311|66, Ὀδοδυδα Δῃοῖθοῦ οὗ 8 δου γοῦβ 
βυρ ὦ ἷἶπὶ τὰ ἃ βίγηαν δοοουηΐ οὗ ἃ 
Ρυδί!ς ἀρροάσδῆςο οὗ [6818 δῖ [6 οοϊηπιθηοε- 
τηοϑηΐ οὗ Η5 σΑγδοῦ ἴῃ ΟΔ]1166, τνῖο ἢ τὸ πὰ 
ἴῃ [ἰκὸ ἱν. 16--10. Αἰηοηξ ΟἾΠΟΥ δισ Κίη 
Ἔχ Ποδίοη5 οὗἉ [815 για ΠΊΔΥ Ὀ6 οὔδετν 
(1) ἴδε οπγδείου οὔΠς δοςουηῖΐ οὗἉ ἴῃ Βεαϊην 
οὗ ἃ ἀυπὴρ πιδη, τεοογάθα Ματσὶκ υἱῖ. 31--:7: 
Ὀδοδυβ6 ἃ 5 Π}}}2 Ὁ ̓ΥΔηΒΔΟΓΙΟΩ ἰ8 τοϊδιο [Κ6 
ΧΙ. 14. (2) ΤΕ ουγϑὸ οὐ [ἢ Ὀάττοη ἤρ-[ΓΘ 6 
ἰδ οἴ οά, τπουρ δῖ. [υκὸ δὰ 1 ΝΥ 
Ὀεΐοτο δίπι ἰῇ Μαζκ χὶ. 12-14: 20, 21; δ6- 
ςΆυ.8ὲ [ἢ 6850} νγ88 ἐοηγεγες δγ 186 ραγδῦϊς 
ὮΙΟΝ δὰ ὈδδΏ Ῥγευϊουβὶν τοϊαϊοὰ ϑί, 
[Τκς χὶ!. 6-9ο. (32) ὙΤΠε πηοϑῖ σεπιδυκαῦ]ο 
οὗ ἃ] δυο οὔ βϑίοη8 15 [δῖ οὗ 1ῃ6 |4Ξῖ 
Ὀποίίοη οὗ οὐν [ογὰ δἵ Βείπδηγ, τυπὶς ἢ ὈΘΆΓ8 
80 Βίζοης ἃ γεβειθίδηςς ἴο {πὶ νηοῦ ΟΣ 
Ἐνδηροϊ δὲ πδὰ τεϊδίθα δὲ ὑπι.818] ἰεηρίῃ ἴῃ 
οἢ.. τἱῖ. 16--5ο, [δῖ 1ἴ 48 θέθη τεχαγάθα 88 
ἰἀεπςδὶ] ὉΥ δοπιὸ ογςβ. (4) Τ ἢ 4150 8ῖ. 
[κὸ οἶδ (6 βεςοηά ἔδεάίηρ οὗ ἴδ τυ - 

ὁ δϑίοτσ, "ὕεδεν ὅθ Ζνυεοῖς ἀδσ ουδηρο]ὶ- 
δοῦδηῃ Οεβοπίςῆις,᾽ Τυδίηρσοη, 1786. 

Ἷ Ἀδβοῖ [δΔ5 ἴπὋὸ δυίϊοΐας ἴῃ ἴῃ6 “ [Δ γὈϊ ἢ οΓ 
ἣϊγ Πευΐδοδς ΤΒοοϊορίο,᾽ 1876, 1877, οπς|οἀ 

Γ(ΗΑΡΤῈΚΝΚΝ Νν. 

: Ολγέεέ ἐκαελείλ λέ ον ο7 Ῥείεγ᾽ ς «δέρ: 
4 ἐπ α νεξγαονίομς ἐαδέπρ 977 βεάες, τλεαιυείά 
ἄσισ ἀφ τοῦὴἱ ν»νεαξε ἀΐνε απα ἀὲς ῥαγένεγε 3.:- 
Ζ7: οὕ νι: 12 εἰκαπ σοί λέ ἦ τό 2γαγείλ 
ἐν 1ἀέ τοίδάίεγνιδος : 18 ἀεαίρίλ ὁ» σἦοξ οὐ 1ἀε 
λαζγ: 27 εαὐκλ Μαζλειωυ ἐάς διόἧῥειαρ: 29 

ΓΟΗ͂Α.ΑΡ, Υ.---τττο. ΤῊΕΞ ΟΑΙ,ΟΡ 51. ΡΕΤΕΒ. 

1, “μά ἐξ ἐανι ἰο βα..7 Ιὼ τ}}58 σἰιαρῖοσ ἴἴ 
ἷ8 οὐτίδίη ἐπὶ 81. [ὺκὸ ἀοοβ ποῖ οὔϑοσνο ἃ 
Β:ΓΙΟΕΥ Το ποϊοςίοδὶ ογάθσ. ΤῊ ΘΟὨνεΕΓβΙΟΏ 

Ι. ΠΕὔΚΒΕ. ν. 

τυάεβ, Μαγκ υἱϊ. τ-ο} (5) ἴῃς ἤγεϊ οὗὁἩ ἴνο 
Βοδιησε οὗ ὈΠηὰΔ τῆθη, Μαζὶ υἱῖὶ. 22--26: 
(6) οπε πιοϑὲ γεπιλγκδθϊθ οὐγε οὗὁἉ ἀεπηοῃίδοβ : 
δηὰ 451], (7) ἃ βοΐ ϑοσίεβ οὗ εὐοηῖβ στὸ - 
ἰαϊοὰ ὈΥ͂ 81, Μαγκ ςἰ. υἱῖ. 4---οἰ. σι. 26; 
Θδςδ ονεηΐ πδυίηρ Ρ4Γ4116}5 ΤΊΟΓΕ ΟΥ̓ 1658 (0Γ- 
Γεβροπαϊης ἴῃ ἰσγληβδοοης ὑπο πε [45 
εἰβονογε σγοϊδίθα, (8566 ποῖθ οὐ ἔνυϊα ἰχ, 
17.) 

44, Οαἰδ͵εε.1 Ἡδοτο 8 5ἰπρΊ ΑΓ τοδαϊης 15 
ἴουπά ἴῃ ἰῃοδ66 Μϑ58 ψπϊο ἰαῖθ θαϊοῦβ 
ΞΟΠΟΓΑΙΥ ἤο]ονν. [Ιπϑιοδὰ οἵ τῆς Γαλιλαίας, 
ἘΒΟΙ, (Ε δείπρ δὴ ἱηδορεοηάεπί τη 6 58 
οὗ μιῇ δυϊβογιγ) μᾶνὸ τῆς Ιουδαίας, ἀπά {ΠΟΥ 
16 ϑιρροτγίοά ΟΥ̓ δοὴθ οἵποῦ Μ5 οὗ 1655 
νεῖ πῖ, ὈΥ ἴῃς (ορίϊο, ἀηὰ ἴο δος οχίθηϊ 
ΟΥ̓ (δε ϑγτγίας Ῥεϑῃϊο, νεγβίοηβ. Ὑεῖ τπ6 
τοδλάϊηρ 5 τεϊδοϊεα ΟΥ̓ ὨΘΑΙΪΥ 411 οτς5, 85 
ἹΓΤοσοη ΣΙ ῦϊς τὰ [6 λιγαῖίνθ οὗ ἴδὸ 
Ἐναηροῖ σι, Ὑῃεῖο οδὴ ὃε6 πὸ ἀουδὲ [δαί 
δῖ.ὄ Γὐκς ἰῃ (18 ραβϑαρὸ ἴο!]ονγς δῖ. Μασκ, 
ὙΟΘ6 ὙΘΙΥ͂ οΣγ5. ῃα δάορίβ 'π ρατί ; δηὰ ἴἴ 
15 οεγίδίη (Πδὶ δὲ 16 ὕπιθ Ἰὼ αυσϑίίοη οὐ 
1,ογά 5 ρυδ]ς (θοῦ ἴῃ ϑΥμδρορυεβ νγὰϑ 
σοηπηδὰ ἴο ΟΔ111δ6. ϑυςἢ δὴ ἱπβϑίδποο οὗ 
ΟΥΤΟΣΓ 5μουϊὰ τῇδκθ οὐϊεἶοβ Ῥαϊιϑε ἱπ οἵδογ 
(3565 ΨΏΕΓΟ ἱπηργοῦδῦ ας γοδαϊηρθ ΔΓῸ 8: 
Ρογίοα ΕΥ̓ οὔς οἶδε οὗ Μ55. Ἡξσιε [6 
ΤΟΔΟ ΠΣ ΤΔῪ ὈΓΟΌΔΟΪΥ Ὀ6 δοοουπίεα ἔογ 48 ἃ 
ΤΏΘΓΟ ΕἼΤῸΣ οὗ ἰγδηϑο]Ρύοη; ὃ [ὃ 566ΠῚ5 
βίγαηρε ἰδὲ [ἃ 5Βῃου!ὰ πανθ Ὀδθη δοςορίς Ὁγ 
(ἢ «0]ε οτεἶς5 γῆ βυρετγίηἰεηάεα ννῆδῖ ΤῊΔΥ 
Ὀς οὐἰϊοὰ [6 Ἐκγρὔδη γευϊϑίοη, ῬὍΠΕΥ͂ ΠΊΔΥ͂ 
βανθ ὕδεπ ἱηβιυοηςεά ΟΥ̓ ἴπε ἔδεῖ5 [δὲ 81. 
[Κὸ δἰοης οὗ [πε ϑυηορί 5318 85 ἱπεγηδι 5 
οὗ οὐὖὐἦξ 1, ογά 5 τη ηϊϑίσγδιοηβ π΄ [υἀχᾶ δ ἃ 
ἰδίεσ ρεγίοά ; δπὰ [παῖ ἱβγουρδουΐ [818 ξοβρεὶ 
ἴδοτα ΔΓῸ Πυπ ΤΟΙ ἱπαϊ!οδίίοπϑ οὗ σοηποχίοη 
ψ δῖ, ἰομπβ Οοβρεὶ, νης ἢ ρῖνοβ Α}} 
δοςουηΐβ οὗ οὔγ [ογβ ψόοσκβ δηὰ (δδοης 
ἴῃ Τυάκα αἴ Δη ΘΑΓΥ ρετίοά. | 

ἘῬΡ ἔξοδα Απαῖγεα ἀδν στόβεθη ΕἸ ΠΞΟἾ Δ]. 
ἴὰηρ ἀ65 [{α5.᾽ 
Σ 866 Ἐδβοῦ, Ζώ. 1876, ῥ. 658 ἢ, 

εαΐείλ τοὴὰ τέρμερε, ας δείρρ 1ς ῥλγεϊείαν οὗ 
σομές: 414. γονγείεεα ἐλέ )ατίΐερς ἀκα α7716- 
“οης ο, ἐλέ αδοσίδες αὐίον ἀϊε ἀφεερσίορ : 16 
αμα πξεμείά χα λεαγέεα ἀκα τσεαξ οἐοῦῥίε 
ὅο οὐδ δοίίέες αναὶ τῦοῦ σα»»ερεΐξς. 

Λ ΝῺ Ἐπ ολπιθς ἴο ρᾶ88, [πδῖ, 238 4 Μαῖιε, 9. 
τῆς ρεορίβ ργεβϑεά ὑροη δίπι ὃ 

οὗ ὅ8ι:. Ῥεῖεσ δηὰ ἴδγεες οἴδβεγ αἶϑοῖρ 5 15 
βίηος ἴ μδά εὙὐἹ ἘΠΕ ἴλκοη ῥἷδοα 

θεοΐοσε οὖσ [οὐ 5 Ῥγοδοβίης ἰῃ Οδρογηδυπι, 
Ὑ ΠΟΙ ΟἿΤΓ Εὐδηροὶ ϑὶ ἀστοοβ ἢ ἴΠε ΟἾΒΟΥ 
ϑγηορίἰδῖδ ἰῃ ΣΕργοϑοπίης Ηΐηὶ 85 ἴδ συοπῖ 
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ἴο πεᾶγ ἴῃε ψογά οὗ Οοἀά, δε 8ϊοοά 
ὈγΥ τῆς ἰακε οὔ (ὐεμπεβαγεῖ, 

2 Απά 5407 ἴνγο 8Π1ρ5 5:2 πάρ ὈΥ͂ 
(Ὡς ἰακε: δυῖ τῆς δδμεγπιεη Ψψεγε 
δοης οὐκ οὗ {Πεπὶ, ἀπά νγεῦα νγαϑπίηρ 
1ῤεγ ὩεΌ. 

2 Απά Πε επίεγεά ᾿πῖο οἠδ οὗ {πα 
5ἢ]ρ5.) νν ϊ ἢ νγᾶβ δ πιο 89) δηἀ ργαγεά 
μἰπὶ τἴῆδῖ ἢς ψνου]ά ἐῆγυϑε οὐδ 4 {π||6 
ἴτοπι ἴῃς ἰαπά. Απά ἢε 84ῖ ἄονῃ, 
δηά τλυρῃς τἴπ6 ρεορὶς οὐυξ οὗ τε 
8810. 

4 Νονν ψἤξη δε ᾿δὰ ἰεΐξ βρεακίηρ, 
ἢς 8414 υπῖο δίπιοῃ, ᾿ψΔυποῇ ουζ ἰηῖο 
(Πε ἀεερ, ἀπά ἰδεῖ ἀονγῃ γοὺγ πεῖβ ἔοσ 
ἃ ἀγδιρῃῖ. 

ς Απὰ δίπιοῃ δηβυγεγηρ, 841ὰ ὑπο 

οὗ ϑίπιοη Ῥεῖοσ, Ἂς. ἱν. 138. 81. [ἀκ τπηυϑῖ 
τπογείοσγε ἤδνο μδὰ ἃ βρεςῖδὶ οὐ͵]εςΐϊ ἴῃ στοὶρ- 
πε Ἔευθηΐβ Ποἢ ννοσγο βεραγαιθα ὈΥ σοηβι 6 Γ- 
40 ]ε ἱπίογνδὶβ οὗ [π6, αηά οςουττοὰ ἰη ἀϊβογοης 
Ρίδοθβ ; ἼἿοϊρασε συὐ. 1. 1Δ, 16, 18. Τμαῖ 
οδ᾽εςϊ δά ΡΓΟΡΔΟΌΪ τεΐεγθησς ἴο {πε σεῆθγαὶ 
ἰπϊοηςΟ Οχργοβϑοα ἰη οἷ. ἱ. 2, ΥἱΖ. ἴο 5δον 
(6 σεγίδι ΠΥ οὗἁὨ ἴδε (τ Π 5 ἴῃ ΠΟ Ὦ σοηνογίβ 
Πιδὰ Ὀεεδη γον ου Ὁ ἰησίγυςίο. Εδςοΐ οὗ [ῃ6 
ἘΠΓΘΘ ΤΏΪΓΔΟ]65 ΠΟΙ γοοοσάθα 845 ἃ αἰϑεϊποί 
Βρι υ.2] ϑἰρηϊβοδπος δηά εἴςρςῖ. ὙΠ ἤγεῖ, 
1-|11, 86415 ἴῃ6 οοηγογβδίοη οὗ (Π6 ἀἰθοὶρὶοθβ : 
[Π 6 ΘΕςΟΠΩ, 12--1 5, 5ΒΥ7Ὶ Ὁ0}1565 οοδηβίης ἔτ 
[86 ἀεποπιοηΐ οἵ 5ἴη; [86 τηιγά, 18--26, βῃαννβ 
ἴπ6 ᾿τπηπηοάϊδίε οὐ]θςῖ οὗ οεγίδίη πιίγαουϊοι8 
ὙΟΥΚΒ, νἱΖ., δἰτεϑίδιοη ἴο {πὸ δυϊποῦγ οὗ [86 
δ0η οὗ Μδῃ. ΤῊ ΐβ μ85 βρεςΐδὶ ἱπιηροσίδῃοε ἰῇ 
115 θεδτίης ὕροη [86 Ργηοιρὶο οὗ ογάοσ, πῃ ἢ 
Βοσα δ ἰεαϑί 15 ευἀθηγ ἀδίεστηϊηοα ΕΥ̓ ΟἴμοΓ 
ςοηῃπίἀεγαδίίοῃϑ [ἤδη (Πδΐ οὗ ἰδίογι δὶ βο] ἜΠοθ. 
811}, ἐυθὴ ἰπ {18 σδδὲ ἴπεσο ἰ8 ἃ ροποσγαδὶ οοϊῃ- 
οἰάφηςο, 5δἴηςε 6 ΒοΔΙΙηρ οὗ [δε Ἰἰεροσ [Ὁ] οννοὰ 
[Π6 ς4}}] οὗ ἴ6 ἀ!5ς1ρ᾽65, δηδ ργεοθάθα {ῃ6 
τηίγας]α οἵ πεδιησ ὨΙΟΝ γᾶ8 τουρῃξ ΔῸΣ 
[Πς τεΐυσηῃ ἴο Οδροσηδιτω. 

}εορ. “ΜΜῬΜαϊιϊεπᾶο," οὐ “ ςτονά.Ἶ 
ἕο δεαρ ἐδὲ «υογά 9.7 Οο41 Ἠΐδ Ργοδοδίης 

ἴῃ [86 Ξγπαροριιθϑ (ςἢ. ἱν. 44) δὰ οχοϊϊοα 50 
τηυοἢ δἴίεπίοη {μδῖ Ρθορὶς ἰο]]οννοὰ Ηἰπὶ ἴο 
(ἢς6 58ογο5 οἵ (ὃς ἰδαίκο ο ἤθασ ΗΪπ. 

8. δῥ»οη" ;.} 566 ςἢ. ἵν. 28. [Ἔ5115 νγᾶβ ργοϑϑοά 
ὌΡΟΩ ΟΥ̓ ἴΠ6 οτοννὰ (τεῦβα 1), ἀπά πιδάθ υ56 
οὗ (ες Ὀοδῖ 45 ἃ Κιπά οὗ ρυϊρίί, Ὸπι ννϊοἢ Πα 
οοι]ά δάάγοϑθο 411 [πΠ6 ρδορὶς οὔ (86 5Ξῃογο, 
ὑπουΐ Ὀοΐης ΡΕΓΘΟΠΔΙΥ ἱποοηνεπίοησοα ὈΥ 
ἴ[Π. Ης “541 ἄονῃ ἢ" Ἃο ἰεδοῖ, 85 ἱπ 16 
βϑυπάρογις δἱ Νδζαγείῃ, οἰ, ἷν. τς. Τἤθη Ης 
ξανς ἴο δίπιοη δηὰ (δ γεϑί (ϑοπιο, αἱ Ἰοαϑί, οὗ 
ποσὶ δαά ΔΙΣΟΔΩΥ͂ πυτηθετοὰ {Ποβοῖνος 
δθοηρ Η!8 ἀἰ5ς!ρ 168, οἕ, ]οδῃ ἱ. 3ς5-42) ἃ ίξῃ 

51. ΧὔΚΕ. ν. [ν. 2--8. 

ἢϊπι, Μάδδεϊογ, ννεὲ ἢανε ἰοϊϊεά 11] τῆς 
ηἱρῃϊς, δηὰ ἢᾶνε τἌΚβὴ ποιῃϊηρ: πδνεῖ- 
16 1685 δὲ τὰγ ψογὰ 1 ν}}}} ἰες ἀονγῃ 
τἢς πεῖ. 

6 Απὰ ψπεη {ΠΕ πιδά τἢ18 ἀοης, 
ΓΠΕΥ ἱποϊοβεά ἃ ρτεᾶῖ ταυϊθτιάε οὗ 
ἤ565 : δηά {πεὶγ πεῖ Ὀγᾶκα. 

7 Απὰ {πε Ὀεοκοπεὰ ὑπο “λεῖγ 
ρΡαγίηθγθ, ψῆῃϊοἢ νεῖα πὰ τῆς ΟΥΠΟΓ 
5ἢ|Ρ. τις {ΠῸῪ 5Που]ἀ σοτις ἀπά Βεὶρ 
τπεπι. Απά {πεν ςᾶπιε, πὰ ἢ]]οά 
θοῖῃ ἐῃα 5}1ρ8, 80 τδς {ΠΕῪ Ὀερλῃ ἴο 
δίηΚ. 

8 ΝΏεη δίπιοη Ρεῖεσγ 8δνν 22.) ἢς 
[6]1] ἀονγῃ δὲ εβιιβ᾽ Κηθαθβ, βϑαγυῃρ, 
Περατὶ ἔγτοηι τὴς ; ἔοσ 1 δηλ ἃ 8ἰηΐι] 
τάδη, Ο ,οτά. 

Ὁ ΒΙΟἢ ννᾶϑ δἴ ὁποῦ Ὧη ουϊάθηος οὗ Ηϊ5 ονῇ 
ΔΟΪΒΟΥΥ͂ ἰο ἴεδοῖ, δηὰ δὴ δπδίομῃ οὗ τῆς 
βοσυΐὶο ννῆϊο Ης νγαᾶϑ δδοιιϊ ἴο Ο21}} ἐπεπὶ ἴο 
Ρεγοσῃ ἔοσ Ηΐπη. ὍΠΟΥ μδά ὕδθη δἰγοδάγ (αἱ 
Ἰοδϑῖ ἴο ἃ οεσΐδιη ὀχίςηϊ) Ὀ6] }1Ἔνοῦβ 'ῃ Η ἴσα ; (ἢ 
νογα Ὠοησοίοπῃ ἴο Ὀ6 ΗΚ τηϊηϊκίογϑ, (ο ἀεῖδ 
1ποσηϑοῖνος ἔτομλ ἴῃς σου] δηά [τῸμὰ ννου αἷγ 
οσσπραίοῃβ, ἴῸ ἰδᾶνθ 411 δηά ἴο ἔοϊϊονν Ηη}. 

4. ΤΣαμπορ ομ ἢ ϑιηρυ δῦ; δαάάγοοϑοα ἴο 
Ῥοῖοσ δίοῃθ 85 ἴῃ6 πιδϑῖοσ οὗ (ἢς Ὀοδῇ: “ ἰδεῖ 
ἄἀονῃ ἢ 15 ρίυγαὶ, θείης δ ἀγεβϑοὰ ἴο 4]} (86 
τδη ἴη ἴῃς Ὀοδί. 

5. Μαιίεν ἢ Ὑῃὸ ψογὰ 90 τσεπάοτοὰ ἰ5 
ΘΟΙΏΠΊΟΠΙΥ υδοὰ ΕΥ̓ 51. Γὺκ6 85 πιοῦὸ ἰηῖ6}]}- 
εἴν]!]ε ἰο Οδπί]οβ ἴδῃ Ἐθθὶ ; ἰἴ 15 δ ἀγοβϑοά 
ἴο ἃ 5Ξ0ρεογοσ, ποῖ (κε ἈΔθΌΪ) ἰπ (ἢς ΠΑΙτΤΟΥ 
86η56 οὗ “ 1οΔοΠοῦ," δυὲΐ 25 ἃ πιοῖξ ψοηογαὶ 
ἴογηὶ οἵ γέβροοῖ. Βοῖὰ {Π6 τιος οσἔ [58 ἴοσστη, 
ἃηά (ἢ6 ννογάβ ψὩοἢ ἱπηπηοα ἸδίοΥ ἔοίϊϊονν, 
ἱπιρὶγ ἰδὲ δῖ. Ῥοίοσ δγοδιὶν 5ᾶνν ἰῃ ζεϑὺ5 Οὔδ 
οὗ πιοῦὰ [ἤδη ογαϊπαυυ βιτεδίῃδϑϑ. 

Θ. ὀγαζε.) “785 Ὀτοδ κὲῃ α," ΟΥ “ Βοβδι 
ο Ὅτθδκ." 

8. Πεῤαγὶ ἥονι »»ηγ.}] ῬτΟρΕΥΪΥ “60 ΖοΣῈΝ 
ΔΎΌΔΥ ΤΤΊΟΙΩ τη: 1.2. “Οὐ οιΐ οὗ ἴδ6 δοδῖ 
δπά Ἰεᾶνε τα. ὍΤῇε τοπάογϊ ἐνοηΐ ἢ ]ς ἢ 
ἢς Πδὰ 7υ5ῖ ννἱπεβϑθθα (νυν βεῖθου ἃ στηΐγαοϊε οὗ 
Κηον]οάρσε ΟὨΪΥ͂, ΟΥ ἃ πιίγδοϊς οὗ ρονεσ, ἰ5 
τι ἀϊδρυϊεά, Ὀυζ ἴο πο ῬυγΡοβεὺ) δά 1π|» 
Ρτοϑϑοά Ρείεσ ἢ [Πε ἤϑᾶστιθββ οὗ [ἢ6 Ὠϊνϊης 
Ρρονεσ. Τῆδ 5εηϑε οὗ Οοὐδδϑ ργόβεησε Ὀγουρῃϊ 
ἴο 5 πιηὰ ἃ ϑἰγοὴς ἔδεϊϊηρ οὗ ἢ5 οὐ 
5] 655 δηὰ ἱπβιπηῦ: δὲ ἔεἶς (δὶ Ης 
0 πον σἰοοά Ὀείοτς ἢϊπὶ, ἀπά ἰπ δηὰ 
γουσ σομ Οοὐά πδά ββεσῃ ἕο Η:5 
ΤΑΙ ΡΠ ΡονοΥ, νᾶ ἴοο ρυγε δηὰ ΒΟΙΥ ἔον 
ἢἰπὶ ἴο ἄγανγ πϑᾶγ ἴο. Οοπίραᾶγο [οὐ χὶνὶ. ς, 6. 
Ηε «150 οδ]}]5 [655 “1 ογά, 4 ἴοστηῃ οἵ ξγοαῖοσ 
σονόγεηος [Πδὴ “ Μαςῖενγ, υεῦϑὲ 5. 



“ Μαῖι. 8. 
8. 

ν. 9--1}.} 

9 Εογ δε νγᾶ8 δϑίοηϊβῃεά, δηὰ 8]] 
τῃλῖ σεῖο στῇ ἢϊπι, αἴ τῆ ἀγδυρῃϊ 
οὔ τδε ἤβῆεβ Ὡς ἢ {Πεὲγ Παά τΆΚοη : 

ΙΟ Απά 80 τος «αἶδο [δπηε8. δηά 
7ομη, τὴς. 5οη8 οὗ Ζεῦεάεε, ψῃίο ἢ 
ννεῖα ρδγίπειβ ἢ δίπιοη.. Απά 
7εβϑὺ8 8414 υπίο δίπιοη, δασγ ποῖ; 
ἔτοιη δμεποείοσι ἢ ἴῆοὰ β8ῃ]ϊἐ: σἽδίςῃ 
ΏΕΗ. 

Ι1 Απὰ ψ ἤθη τπῸῪ δά Ὀτουρῆξ 
1Πεὶγ 5ἢ 108 ἴο ἰαπά, {Π6Ὺ ἰογβοοίς ἃ]}. 
Δπά (Ο]]οννεά ἢϊπι. 

12 Π“Αμπά ἴἰξ σᾶπηε ἴο ρ458. θη 
ἢς νγᾶβ ἰπ ἃ φςεογίδίη οἰ. θεῃο]ά ἃ 
τη [Ὁ] οὗ Ἰερίοθυ: ψῆο βεείηρ 
7εβϑὺ5 [6]] οἡ δὲς ἔλεςβ, δηά θδβουρῃς 
Ὠΐπι, βαγίηρ,, Γογά, 1Γ τῆου νι], ἐπου 
οδηϑβῖ τηλίςο πα οἰθδη. 

5ῚΤ. Τ:ΥΚΕ. ΜΓ. 

12 Απά ἢε ρυῖ ἰογῇ ἡὲς Βαηά, λπά 
τους εἀ Πίπι, βαγίηρ, 1 ψν}}}} : 6 τπου 
οἰθλῃ. Αμπά ἱπγηγεαϊδίε!ὶ Υ [ἢ ἸΘΡΓΟΞΥ͂ 
ἀεραγίεά ἔγτοπι ΠΙπΊ. 
, 14 Αμά δε οδαγραά ἢίηι ἴο [6]] ἢο 
Δ: Ὀαϊ ρο. δηά 8ῃ6 7 {Πγϑ6]Γ ἴο 
[η6 ρῥγίεβῖ, δηά οὔἶεσ ἔογ ΤΥ οἰδδηβ8- 
ἴῃ, Δοσογάϊηρ, 45 Μοβεβ σςοπηπηδηάεα, 
ἴου ἃ τεϑΕἸ ΠΊΟΉΥ τἰπῖο {Πεπη. 

Ις Βυῖ 80 πιυςἢ [6 πιούα ννεηῖ 
τοῖα ἃ ἔδλπηθβ δριοδά οὗ ἢϊπὶ: δηά 
σίεαῖ ταῦ τ ἀθ5 σᾶπηα τορεῖθεῦ ἴὸ 
ἤδᾶῖ, δηὰ ἴο ὃ6 Ποαϊβά Ὁγ Κἰπὶ οὗ 
1Πεῖγ ἰπβγηλ 168. 

16 ΤΑπὰ πε νι άτγοενν Πἰμλβο ἢ 
Ἰηῖο τῆς νν] άσγη 688, δηά ρῥγαγαϑά. 

17 Απά ἴξ ᾿σᾶπὶα ἴο ρᾶ88 οἡ ἃ (εῖ- 
τη ἄλγ, ἃ45 ἢθ νγᾶϑ τεδοῃίηρ, τΠδῖ 

10. ψανιεν, απ “Ψοδη.] Ἡδτε ἢτϑί Ὡδιηθά 
ΌΥ 81. υκ6. ϑ8ες ποίε5 οἡ Μαίζ, ἷν. 21. 

μπίο δίνιοπ [Ι͂ῃ Μαῖί. ἵν. το δηὰ Μαῖξ ]. 17 
[8οθ6 τνογ5 ἀτὸ βρόκεῆ ἴο δίπηοῃ δηὰ Απάγεν, 
ἃ 5] Ὶ 6811} Ὀεὶηρ αἴοσγιγαγαβϑ δα ἀγοβϑοᾶ ἴο 
[86 ἴτνο 50ῃ5 οὗ Ζορβάθο. 

ἐδοι “ῥα εαἰεΡ.} ΟΥ μοι 8861} ὃ9 
οδίοδίης," [ὃς ρογρῃγσαϑίῖς ἔοστῃ ᾿ηἀ!Ἰοδθηρ 
τῆς Ῥεγηδῆθηςθ οὗ [815 οσουρδἝοηῃ, 

11. “ογιοοῦ «1 ὙΒοῖν Ὀοδίβ δηὰ πεῖβ, 
(δοῖγ ττδάςρ, δηὰ Ἔὐθη {πεῖ γ Ποπιοβ δηα ἔ2111}165. 
Οομρ. Μαῖϊί. ἱν. 2ο, 22; Μαῖκ 1. 18, 2ο; 
Μαῖϊ. χῖχ, 27, 29. 

11:τ1ς. ΤῊΕ ΗΕΑΙΙ͂ΝΟ ΟΕ Α ΓΈΡΕΒ. 

15. “4154 ἐξ εαγηις ἰο ῥβα.5.7ὺ Τῆδ 5ᾶπ|6 ΠδΓ- 
ταῖϊνε 18 ἔουπάὰ ἴῃ Μαῖί. Υἱῖ!, 2.4; Μαγκ ὶ. 
409-45; ὙΠΕΙΘ 566 ποῖεβ. ὙΤἢ δοσουπίβ 8ΓῸ 
δ ϑ Δ ΠΥ (ἢ 58π|6 ἴῃ οδοβ Οοβρεὶ. ϑί. 
Μαίίδονν ρίδοθς ἴἃ πηπιοαϊδίοιΥ δἴογ [86 
ϑοπηοῃ οἡ ἴῃς Μοιυπί, ννμϊςἢ, ἴῃ 15 Οοθρεῖ, 
[ΟἸ]ονγ5 (αἰπιοσὶ Ἐλπὶς θΠπ|Ὲ}}} ἴδε οΔἸ]ρ οὗ 
(δ6 ἕουγ ἀϊϑοῖρ]65. 81, Μαγκ (γγῆο ἴδκοβ ῃῸ 
ποίΐςς οὗ ἴ6 ϑοῆοη οὐ ἴδε Μοιηΐ, 566 
ποῖθ οὔ Μδχκ ὶ. 45) πιοποης [ἢ}}5 στηΐγαοὶθ, 
Ἐκ 8:.ὄ ὑκοὸ, ἱτησιοϊδίο Υ ἀἤοσ [6 οΔ]]Πηρ 
οἵ ἴθοθε ἀϊδοὶρίεβΊΌ. Βυῖ πεϊπεοῦ Μαῦὶκ ΠΟΥ 
{κα εῖνοβ ΔηΥ ποίε οὗ {πῆς οὐ Ρΐδοβ, Ἄχοορῖ 
(μδῖ τὰς Ἰαίίοτ, 88 υϑι1.4] ἱπαά!ἔδγοης ἴο ξθο- 
σταρηΐοδὶ ἀεία:15, δά ἀ5, (δῖ [86 ὀνεηξ ἴοοῖκ 
Ρΐδςς “ ἰῃ ἃ οετίδίη οἰ. 

α »πὴ Κι] 9. ἱεβγογ. Ῥδουλαγ ἴο 5ι. 
ζκο ἴῃ Ρηγϑιοίδη. 81. Μαίζδεν δηὰ Μαῖκ 
ΒΑΥ͂, ΒΙΤΠΡΙΥ, “ἃ ἰερεσ." 866 ποίε οἡ ςῇ. ἷν. 36. 
Τὰς ἸΕρσοϑυ ἰδἰηΐ δὰ βργοδά 1156} 41} οὐδσ 

ἴῃς τρδηβ Ὀοάγ, δυῖ οὐδ Υ ἠοῖ ἰῃ ἴῃς 
ΤΑΛΔΌΠΟΙ ἀοϑοσιδοα ἴῃ 106ν. χὶ. 13, δίησθ Β6 
85 ὈΠΟΪΘΔη, 85 ΔΡΡΘΔΓΒ ἔΤΟΠπὶ Υοῦβ6 14, δῃηά 
ἔἴτοπὶ ἴπ6 Ἰαηριαρα οὗ 81. Μαίζπενν δηά 51. 
Μαῖκ (8εε ποῖθ οἡ Νίδεκ ἱ. 43). 

18. ἀεραγίεά ἤονι δἰ». “ΚΟ ρῖνε5 ἴῃς 
ΤΩΘΤΟΙΥ ΡὨΥ510Δ] υἱοὸνν οὗ ἴῆς ονθηῖ : Μαῖδειν 
5475 ὁ ΜῸΔ5 Οἰοδηβεά,, υβὶηρ σΕΓΟΠΊΟΠηΪ4] ἰδΔη- 
δυλξε: Μαὺκ σουθῖηθβ (ἢ6 ἴννο ἔουτῃβ᾽ 
(Οοἀεῦ. 

14. χο, απά «ὦκαυ ἐῤγεε 40"..1 866 ἸνΕΥ. χίν. 
1-.1. 

16. Βωξ “ο »ιμοῦ, ] ΤὨ8 σεῖβὲὸ [858 ΠΟ 
ΡΑΓΆ11δἱ ἴῃ 8: Μαιπον: ἴῃ 81. Μασκ (1. 45) 
[86 5Άπ|6 βἰδίοιηθηΐ ἀρρθδῦβ ὑυἱἢὶ 5115} νδγὶδ- 
τἰοη8 οὗἉ ἀε.2]}. 

16. 45:4 δὲ αὐ δάγεαυ, (5.1 ΟτΥ, “Βαϊ 
106 υαϑθὰ ἴο υἱιἱιάταν δἰ δοῖϊζύ ἱπῖο 
ἐδ9 ψἰϊάοθτηθδδ, διὰ ἰ0 ῬὉΣ4Υγ. Τἢθ 
Ευδηκοῖοὶ ἀσϑουῖθε8 οὺὐσ 1 οτὰδβ ῥγαςίϊςα. 
(οτηράγε δῃά 866 ποῖβ οἡ οἷ, ἰδ. 21. 

17. “μά ἱξ εαγιθ ἰο ῥ44,: ὁπ ἂ εὐγίαϊη α47.} 
ΤὮΟ [ον ηρς πιίγαοϊα ἰ5 ἑουηά ἴῃ Μαῖί. ἴχ. 
-8, Ξεραγαῖςἀ τοπὶ ἴῃς λϑὶ ὉΥ͂ [86 Βοδ]ηρ οὗἉ 
(δε ορηίιυγίοπΒ δοὴ δηά οἵ Ῥεῖεγβ νυ Ἱδ 5 
τιοίδοσ, ἴμ6 5:}Π᾿πρ οὗ [πε 568, ἀπά ἴῃς οδβέης 
ουὔῖ οὗ ἴῃ6 1,ορίοη δπὰ Ματγκ 1, 1-2; ψΠΟΓΟ 
866 ποῖεβ. ἴη 51. 1λ|Κο᾽5 δοοοιηΐῖ, [π6 Ὀπη6 οὗ 
1ὴ6 ὁσουγγοηοο 5 ποῖ δἰηϊοά δ : ἴ ἴοοκ ρασα 
ου “οπε οὗ [πε ἀδγβ. Ουγ ΕὙδηροΙ δῖ ἄρτεα8 
οἰ βου πὰ 81. Μασῖ, ᾿ηβογέηρ ἀοίδ:}8 ν ὨΙ ἢ 
τὸ οὐϊτοα ὃγΥ δῖ. Μαίμον ; οὔδ ἰηϑίδῃσα 
ΔΙΛΟΏΡ ΠΊΔΩΥ οὗἩ ἴδ ϑρεςϊαὶ οοηποχίοη Ὀεΐνγεεη 
1ὴ6 βεςοηά δηά ἰἱγὰ Οοδβρεῖὶβι Οὗ Ἀδπδη, 
41,65 νδηρ 65, Ρ. 258. 
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ἴἤετα ψγεῖε Ρμαγίβεεβ δηά ἀοςίοιβ οὗ 
τῆς ἰανν 5ἰττἰηρ Ὀγ., ἡ οἢ σγαγα σοπηα 
ουΐ οὗ ἜΕνο ἴον οὐ (Δ]1|εὲ, ἀπά 
Τυάκ, τη 7ετυβαίεπι : ἂδηὰ τῆς 
ΡΟΥΟΓ οὗ τῃ6 Ινοτὰ νγᾶϑ ῤγειέπί ἴο 
ἢεδ] {ῃεπλ. 

18 Δ᾽ Αμπά, Ῥεμοὶά, πλεπ Ὀτουρῃς 
'ἰπΠ ἃ δεὰ ἃ πιᾶὴ ΨΏΪΟΠ ννὰ5 ἴἌΚϑη 
νν ἢ 4 ρΑΪϑγΥ : ἀπά {ΠῈῪ βουρῃϊ γιδαη: 
ἴο Ὀππρ Βἰπὶ ἰπ, ἀπά ἴο ἰὰγ ἀέσι ὃε- 
ἔοτε Ὠϊη1. 

19 Απά ψῆεη (ΠΟΥ Του]ά ποῖ Βηά 
Όγ ννμδῖ τὐᾶγ ΤἈΘΥ πιῖρμς Ὀγπρ Ηἰπὶ 
ἴῃ Ὀεσᾶυβα οὗ (ὃς πιυϊττυάα, {ΠΕΥ 

᾿πνεηξ ἀροη πε Ποιυβεῖορ, Δηά ἰεῖ Ὠϊηι 
ἄονῃ τῆγουρῃ τπ6 {ΠἠῚ᾿Ὶππρ ψπἢ δες 
σουςἢ ἱπίο δα πιάϑε Ὀείοτε [εβ805. 

20 Απά ψῇδη ἢδ 8Ὧνν (Πεὶγ ἐλ ἢ. 
Πα 8414 υπίο ἢϊπι, Μάη, [ΠΥ 58:18 γε 
[ογρίνβη Πα. 

21 Απὰά 16 8ογδε8 ἀπά (ἢς Ρῇδτγ- 
8665 θερΆΠ ἴο Γεᾶβοη, βϑαγίηρ, ὟΝ ΠΟ ἰξ 
τηἰ5 ψνῆϊς ἢ ϑρεάκεῖ δ] ΑΒρΠ θη 68 ἡ 
ὟΒο οἂπ ἔογρίνε 5ἰη8, δυῖ Οοά 
αἰοηε ὃ 

ὃ Μαεϊ. 9. 
8. 

ἡξεγο «ὐεγὸ Ῥῥαγίσεες αμδ “οείογ: ο ἐδε ἰαευ. 
Ῥοουϊαῦ ἴοὸ δι. 10Κ6. ΤὙΠΕΥ μδά ὕεθη 
αἰϊταςοϊθα ἔτοπὶ νάγίοιιβ 4υδσγίευβ ὈΥ (ἢ 6 ἔππη6 
οὗ οὖῦγ ϑαυϊουγβ (ϑδοηρ, δηὰ {ΠΕ ψγογα 
“5βιης ἢ {Πετα ἴο ἤοὰγ Ηΐ. Μασζκ δάά5, 
ἴμδῖ ἴδεν ἡνέτε β[ηρ ἴῃ ἃ ἤοιδε. Ηδ ἀοεβ 
ποῖ ται οὗ [ς ῬΏΔΓΙΘο65 δὰ ἀοοίογβ οὗ [ἢ 
Ἶανν, Ὀυϊ [6118 υ18 ἴπδί “ ἸΊΔΗΥ͂ ΕΟ σαι πογοά 
τοροῖμοσ τ ἤθὴ “1 τγὰ8 τυμπιουγοὰ πΔι Ης 
ν0)β ἴῃ 86 δοιι56,7 δηὰ (δαὶ “Ηδ ρὑγοδοβοά 
{πε νογά υπηΐο ἴποπὶ (Μασ 11. 1, 2). 

“ἰδίῃ. “ Α5 ΒΟΑΓΟΙ͂Β ΠΟΥ Βοηουγοά [ΠΔη 
[6 τεσ " (Βεηρεὶ). 

- δὲ βοαυεῦ ὁ δὲ 1ογἀ Νοῖ “ἴδ βροννοσ 
οὗ τῆε Τιοτάὰ [6580ι5᾽ (45 ΟἸβῃδιιβεῃ) ; δυΐ 
{Π6 ρονοῦ οὗ ἴῃς 1,οτὰ Οοὰ ψοτγκίης ἰῃ δηὰ 
ψ ἢ Ηἰπὶ (Κυϊπῦϊ, Μεγεῖ, ΒΙοεκ, 6 ὙΝν εἴῖε, 
Οοϑίοσζοϑο). 

18--26. ΤῊΕ ΗΕΑΙΙΝΟ ΟΕ ΤῊΞ ΜΑΝ 910 Κ 
ΨΙΤΗ ΤῊΕΞ ΡΑΙΒΥ, 

18. “454, δεδοϊά.1 1,1τοτα ]γ, “δα ἃ θ980]ἃ 
91: Ὀτὶπαὶπρ ἰπ 8 θὰ," ἄς. ΤΠ Ρῆγαβο 
15 γἱν! ἃ : 11 ο4115 δἰἰδητίοη ἴο ἃ πον δεῖ. 

4Ο, φυδόη δὲ τααυ ἐδείγ Μμ8.} Τῆαῖ οὗ 
[Π6 5'οκ πιδῇ δηὰ οὗ ἴποϑε ψῆο Βαὰ Ὀγοιρῃὶ 
Ηἷἶπι. δι τ] τὶν δῖ, Μαγκ (1ϊ. 5) ῆο 50 ρῖνες 
[ἢ ενϊάδθποο οὗ {πεῖν ἔλἢ. δι, Μαίδοιν γοςϊζες 
[ἢ 54π|6 ἔοστῃι δ (ἰχ. 2) “ βεείης ποὶγ (ΔΙ Ν," 

5Τ ΠΌΚΕ. ν. [ν. 18----47. 

22 Βυξὶ ψβεη |[εβὺ8 ρετγοεῖνοά 
(πεῖν τΠουρ δ, Π6 ἀπδνγοτηρ 5414 ππῖο 
τΠοπι, δι γεάβϑοη γε ἴῃ γουγ πεαγίβὴ 

223 ΝΒΕΙΠΕΓ 18. Θαβίευ, τὸ 84Υ, ΤῊΥ 
81η8 δ6 ἰογρίνδη ἴπ66 ; ΟΥ̓ ἴο 5247, 
Ε8Β6 ὉΡ δηά νναὶκὺ 

24 Βυῖ τμᾶῖ γε τὺ Κπον ἴδ 
τῇς ὅοη οὗ τπδη παῖῃ ρονγεῦ ὑροῃ 
δα το ἰογρῖνα 5π8, (ἢε 844 υἱπῖο 
(86 5ἰοκ οὗ τῆς ραΐ8γ,) 1 841Υ υπῖο 
ἴῆες, Ατίβε, ἀπά ἴλκε τρ [ΠΥ οουςῇ, 
Δηἀ ρῸ ἱπίο [Ὠΐηα ἤοιβεα. 

2ς Απά ἱπιπηθάϊδίεα! Υ δ τοβα ὺὑρ 
Ὀείοτε ἴμεηι, ἀπά τοοῖς υρ τῆλε τυ ογα- 
Οοἡ Πα ἴαγ, δπὰ ἀερατγίεά ἴο ἢ 8 οννῃ 
Βοιιβ6, οὐλέμα ἢ Οοά. 

26 Απά τῆεγ ψεΓα 4]1} απιαζεά, «πὰ 
{ΠΥ ροηπεὰ (ὐοά, ἀπὰ ψεῖε Ἀ]]εὰ 
νὴ ἔδαγ, βαγίηρ, ν}ὲ πᾶνε δέξῃ 
βῖγδηρε [Π]ηρ8 ἴο ἀδγ. 

27 “Απά δῆεγ {Πε8εὲ {πΐπρβ ἢδ ἐμκε 9 
νος ἰογῃ, πὰ β8ᾳνν ἃ ριυδίϊοδη, 9. 
πδιηδά [εν], βἰτηρ δὲ τῆς τεςεῖρε οὗ 
ουδίοηι : Δπὰ ἢ 8α]ἀ υπίο Ἀπ, ΕοΪ- 
ἴονν πια. 

Ὀυΐϊ ἴῃς δρεςΐὶδὶ ἰμβίδηςε οὐ ἴδ} σίνθη ΕΥ 
ϑῖ. Μδῖκ δηά 88. [Ἐς 19 (Πού τναπίησ, δ, 
Μαίίδονν μιαϑίθῃβ οὔ ἴο γίνε ἴδε βδαγιὴρ οὗ 
]εϑὺ5 ἴο ψὨϊοἢ ἴδ6 οεἰγουπιδίδηος ἰοά, δηὰ 
{Πογοῖοσο, 85 0.50.8], οπη5 ἀείδι]8, πονογί ο θϑς 
Ῥγοϑοσνυίηρ ἃ ἔἕοιπῃ οὗ ὄὀχργοβϑβίοῃ το ἢ 
ΒΌΡΡΟΒΕΒ οπθ οὗ {πε ἀοίλ! 5 οὐτεἀ ὈΥ Εἰπι, 

41. αμά ἐδε Ῥῥαγεε5. Αἀάεα ᾿γ 8(. {ν0Κο. 
Ης διδ5 δοσουηίοά ἔογ ἴῃς ργεϑεῆςα οὗ ϑογῖθ6β 
δηά ῬΠδγίβεθβ, υΈῦθ6 σ᾿. 

24. 1 :47 μπίο ἐδεε.)ὺ Το ἐδεξ, δια ρῃδ- 
ἐμεῦ ΑἿῈ [6808 δὰ δάἀάγεςθοα Η!5 ννογάβ ἴο ἴῃ 6 
δοῦθε8 δῃὰ Ῥἢδγίϑθεοβ, Ηδ πον [ὑΓ5 δυάς 
ἀρθη]γ ἴο ἴδ! Ρασαϊγίϊο. 

26. κίον βίης Οο1 Αἀάδα ὈΥ δῖ. Πυκο. 

426. ἢδ)»ὲ δανε “τεπ.}] Οὐ “οπαν." 51, 
ἹΜαϊζπονν πλογοὶν (6115 υ5 (Πδὲ [ἢς Ὀγείδῃάοτα 
“ογδοὰ Οοὐ," 8:1. Μαυκ πιδκοβ βοηὶ ἴο 
ΒΑΥ “ΝΘ ΠΕΥΡΟΣ 547 ἴξ οἡ [ἢ}5 ἔβεϑῃίοη: 
50 (ΑΙ [6 δαπὶ σοτηπιεπί τὰ ἰδδῖ 
τεοογάσα ὉΥ 5.1. κο. 

27-29ς. ΤῊΞΒ ΟΑΙ, ΟΕ 517. ΜΑΥΤΗΕΤ. 

47. «υεπί γογ16.}] 8ῖ, Ματκ δά 5, “"ὃγ [06 
868 5|46,᾽ δηὰ [δαΐ ““ 81} (86 ται] ϊτυάδ στὸ- 
βοτίϑα ὑπῖο ΗἾπὶ δὰ Ηδ ἰδυρῆς Βοπι." 

Ζευ] 51. Μαγκ εἶνεβ ἢἰπὶ [με 8ᾶπ|ὲ Ὡᾶσηθ, 
δἀάϊηρ ἰμαῖ 6 γγὰβ8 “ἴδε βοὴ οὗ Αἱρῆκυϑ" 



ν. 28--- 47. 

28 Απά ἢςε ες 811}, τοβϑα υρ, δηά 
ξο]]ονγεα Ὠΐϊη,. 

29 Αμπὰ ]μενὶ παδάς ἢΐπὶ ἃ ρτεδῖ 
ἔοαβϑε ἴῃ ἢἰ8 οὐγῃ ἤοιιβε: ἂηά τῆδγε 
ν»βΒ ἃ δίδδϊ σοιΠΡΔΩΥ οὗ ΡῈ] ΟΔη8 
δπά οὗ οἴδεῖβ (δδξ 8δῖ ἀοσῃ σῇ 
τη. 

20 Βυὲε τ{Πεὶγ βοθ68 παν ῬΒΑγίβαεϑ 
τυ ΓηλιΓεα ἀρδίηϑβι ἢΐ8 ἀἰβοΐρ] 65, βαγίηρ. 
ΜῈ ἀο πὐτ δηὰ ἀστῖηκ 1} ἀπο 
᾿Ἰσπ8 δὰ 5: ΠΏ6ΓΒ ἡ 

21 Απὰά [|68158 Δηβυγεγίηρ, 844 τπηῖο 
ἴπεπι, ὙΒΕΥ͂ μὰ δε ψῃοὶς πεαά 
ποῖ ἃ ρῥῇγϑιςίδη ; Ὀιῖ (ΠΟΥ πὲ ἃγε 
δῖςκ. 

22 ἴ σλπιε ποῖ ἴο 62]} τ[ἢε τἱρῃίδοιιβ, 
Ὀυζ 5ἰπηεῖβ ἴο τερεπίδηςε. 

4 ΦΑπάὰ {πεὺ 8414 υπΐο Ἀίηι, 
“ΜΡ α ἀ ΥΩ ἀο τὰς αἰβοὶρ]ε8 οὗ ]οῇπ ἴϑϑι 

οἴδθηῃ, δηά πιαῖζα ργάγεῖβ, δηά [{Κε- 

ἴῃ ἴῃς ρδγα] οὶ ραββαρὲ οὗ ἴ!6 ἢγϑξ Οοϑρεὶ νγὰ 
βηά (ἢς παηῖὶὸ οὗ Μαίμβον. Τμδῖ πᾶπὶθ 
ΡΡδδ 5 ἴῃ ἴῃς ἔουΓ σδίδ ορυα8 οὗ [6 Αροϑβί]εβ, 
Μαῖϊ. χ. 2-4; Μαγκ ἰ, τότιο; [μΚῸ νΥἱ, 
14-|,[Γ,ήὴ ; δῃὰ Αςἰβ ;. 123. 866 ποΐθ8 οἡ Μαί, 
ἶχ, ο, Δηά Ματκ 4.ε. 

286.Ὀ. ἀῇ αἡἢ Ῥεουϊδρ ἴο δῖ, [ὐκο. 
ΟΟΠΙΡ. ΘΙ 6 11. 

29. 4 στγεαὶ Μ6Π] δῖ. Πυΐκς αἴοπς 538 
80 ἰῃ ΟΧΡΓΕΞ5 ἴοστη5, Ὀυϊ ἴἰ 5 ἱπιρ! θὰ ἰη 186 
οἴδοσ πδεγαίίνοϑ. 

ορμα 97 οἱδεγ..ἢ 8ι. Μαϊίζπεν δηὰ 8ι, Μαυκ 
ΒΆῪ “Δηά 51ΠηΠ615.Ὁ ᾿ 

410-325. ΟΑΥ15 ΟΕ ΤῊΕΞ ῬΗΛΕΙΒΕΕΒ. 

80, ἐδεὶν τεγίδε! απ Ῥῥαγεἢ 1,6. 
ΤΕς 8ογῖθεβ δηὰ Ῥμδσίβοοβ οὗ [ῃδί ῥἷδοδ. 

αραΐμαὶ δι: ἀμεὶρἶκ4.} Τὴ Μαῖίμεν δὰ Μακ 
[δε οοτηρίδίηϊ 15 δά ἀγεββοὰ 20 (ἢς ἀἶϑο!ρ 65 δι 
αραὶπ:: [ΠΕΣ τιδϑῖοσ. 81. υυκε᾿β ἀςοουπηί ἰ5 ποῖ 
ἱησοηϑίοίοηῖ, ΤΟ σπαγρὸ  Ὡοἢ [6 ΡΠ ΔΓΙΞΘ 65 
δτουρῖ ἀραϊπϑὶ Ἡ πὶ, 1ΠΕῪ ὈτουρμΕ ἀραϊηϑὶ 
Η!5 [οϊϊονγεσβ 4]ϑοθ. [ἴΙἢ οὖσ 1,ογὰ 5 σερὶγ 81. 
Μαῖκ δὰ δῖ. [κ6ὸ οὐὐὲ 8ι, Μαιίπονβ 
αιοϊδίἔοη οι Ηο8. νἱ, 6. 

853. “454 1δεγ “αἰά ὠρο δ Ὑβδδῖ ψὩ] ἢ 
ἕο!ονβ, ἴο [6 ἐπά οὗ ἴδ6 , 8. 50 
ἔουπά ἴῃ τῆς ἤγϑ ἴγο Οοϑρεοὶβ ἴῃ [86 5δπὶς 
κοηΐοχί ἀπά ροβοη (Μεῖζ. ἰχ. 14:17; Μασκ 
Ἶϊ, 18-2:2; ΨΏΘΙΟ 866 ποῖΐθ5). ΤὅΤδα δοοουηΐβ 
ἄστοο βυδϑιδη  δν ((δουμῃ ποῖ ἴῃ 411 ᾿ϑϑεὲ8 

. γΕΓΌ4]17), ἢ οὔθ βΕΠἸΚΙηρ οχοορίίοη, ϑ8ι. 
1υκε Ρυΐβ (6 αὐυσδίίοη οοπίδἰηοα ἰῃ {815 

5.ΤΟΓΌΚΕ. ν. 

ννῖϑε ἐδ ἀἰτείῤίΖες οἵ τῇς ῬΠλείβεαβ ; 
δυῖ τϊπ6 εαἰ ἀπά ατγηκ ὶ 

34 Απά δε 544 υπίο {δεπλ, δη 
γε πιᾶκε (6 ΤΠ] άγεη οὐἩ τῃ6 Ὀγάε- 
σῃλθογ ἔδϑῖ, 116 (ἢς ὈΠάδρτοοπι 
18. ψν ἢ τη ὶ 

45 Βυῖ τς ἀδγβ ν11}} σοηλε, ἤδη 
[πε ὉΠ ἀερτοοῦι 8141} Ὀ6 τΑῖζθῃ ἄννᾶΥ 
ἔτοσι ἴΠ6πὶ, ἀπ [δ 8}8}} {Ποὺ ἔλϑι 
ἴῃ τἴῃο86 ἀΔγ3. 

426 4 Απά δε βρᾶκε αἷϑο ἃ ράγδὺϊς 
υπῖο ἴδεπι; Νο πηδῃ ριυτείῃ ἃ ρίεος 
οὗ ἃ δεν ραπησπὶ Ὁροη 8η οἷά; ἰΐ 
οἴεσινίβ6. ἴδῃ ὈοΓ [ἢς ποὸνν πιαοῖῃ 
ἃ Τεηῖ, ἀπά τῆς ρῥίεςα τὲ ννδβ ἑαζεμ 
οὐκ οξτδο πὲνν ἀργθεῖ ποῦν ἢ τς ο]ά. 

27 .ΑἥΠά πο πιδη ρυζίοι ἡδὺν γ]ὴ 6 
ἱπῖο οἷά Ὀοῖεα8 ; εἶβα 16 πον νης 
ν}}}} θυγβὲ τὰς Ὀοιιῖίεβ, δηα ᾿ὲ 5Ρ}11|εἀ, 
δηά τῆς δοι]68 8}4]] ρεγίβἢ. 

γοΓβῈ ἱπίο (ὃς τπουΐϊδ οὗ [(δς ϑοσίδοβ δηά 
ῬΠΑγίϑοοβ δ 1,εν] 8 πεῖ, ψῆο πδά ἰυΞὶ 
Βρόΐκθῃ ; δῖ. Μδίδον Τογίδίη ἀϊ5οῖρ 65 
οὗ ]ομη δϑὶκ τς αυεβιίίοη ; δῖ. Μαγκ ἂρρᾶ- 
ΤΕΠΙΥ τοργεϑοηΐβ (6 4. Ἔ5ἼΟἢ 845 ργοοθθαϊης 
ἔτοτῃ [ἢς ὑπον αϑὸν οὗ [οδη δηά ἴῃς Ῥῃδγίβθαβ : 
866 ποΐα οὔ Μαγκ ἰϊ. 18. 

απά »ιαζο ῥγῶγεγ.) δοῦν ἴο 8, ἔυΚΟ6, 
νε ΠΙΔΥ πηοϑὲ πδίυγσγα!ῦ υπάοτοίδηα ἴδε ἐχ- 
ῬΓΟΒϑίοη 838 χείεστίηρ ἴο ΓΦΌΓΓΩΔΙ γάγοσβ δ 
βίδίςαἀ {{π|6ὲ5, δυο δὲ ἔοτῃ ρασὶ οἵ ΔηΥ͂ 
δϑοείίς εἴ: Οομρ. οἷ, χὶ, 1; Μδέϊ. νι. 
5. Ουγ ἰ,οτὰ ἀοε8 ποῖ ἴους!δ οἡ [(ἢΠ]5 Ροϊηϊ 
ἴῃ Ηἰβ ΤΕΡΙΥ; δηὰ ἴ 15 ΡῬΙΌΡΔΟΙΪΥ ἴοσ {818 
Τοδβοη ἰπδὲ ἴῃς ψογὰβ ἀσγὰὲ οὔθ ΕΥ̓͂ τῃς 
οἴδενς Ενδηρο]ί5 (ΟοσίεγζΖθο). 

ΤῊΕΞ ῬΑΒΑΒΙΕΒ ΟΡ ΤῊΕ ΟΛΆΜΕΝῚ ΑΝῸ 
ΤῊΕΞ ΒΟΥΤΙΕΒ. 

86. “454 δὲ “ῥβαξε αἶτο α ραγαδίδ ἐσηο ἐδεηι. 
ΤΏ5 ῥγείδος ἴο (δἢς “" Ἰε ̓ ΟΥ̓ Ῥγονετγοὶ 
ΒΥ ΪΠΡ, 15 ΟἹΪΥ ουηά ἴῃ 8.1. [0κ6. ὌΠΟ᾽ τὸ- 
τδὶ Πάοσ οὗ [Π6 νοσϑο, νος ἢ νϑγῖ65 ϑοπιουσῃδί 
ἤτοσὴ ἴῃς Ῥᾶγ8}16 1] βϑβϑᾶρεβ ἰῇ δῖ, Μαῖδεν 
δἃηά 5.1. Μαγκ, 15 ὑγοῦδοὶυ ἰο Ὀς τοδὰ δηὰ 
τεπάογοα ἃ5 [ο ον: “ΕΟ πὰ θαι 8 
Ῥϑίοδ ΣΟΙ ἃ ὩΘῪ βασι δηἃ Ῥυξξοι 
δὶ ὁπ ἴο 8ὴ οΪἱὰ Καζιαθηξ: Ὀπι 7 ΟἿ Σ- 
ψὶδο, (ἡ. 6. ἡ ἢς ἀ065) δ Ὑ211 θοἐῈ ἔθδΣ 
[89 ὩΘῪ, δη ἃ [0 Ῥΐθ00 ΒΘ τ1ι δ ἔα 98 
ἔτοια 189 πὸ Ὑ|11] ποῖ δ8τ1τθ00 ὙΪΓῸ 89 
οἱὰ." [ἴῃ Μαῖίδον δηὰ Μαγκ (δς τηϊδοπιοῦ 
58. ΞΡΙΥ (πᾶὶ νης 6 ἀοπο ἴο (6 ΠΠεσίο 
υπἰηἸυτεὰ ρατὶ οὗ (ἢς οἷά γαγηοηῖ: ἴῃ Γυκ6 
ἔμεῦε ἰ5 ἃ ἐνοίοιὰ εὐνῇ], {πὸ πονν ξαϊτηθηῖ ἰ5 
ΒροΪΙοὰ ἴον ἴῃς δβακε οὗ ἴῃς οἷά οπθϑ, ἀπά ἴδε 
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4 ἥλιι. 12. 
1. 

28 Βυῖ πον πε πλυϑὲ δὲ ρυΐ 
ἰπηῖο πανν ὈοΚῚ68 ; ἀπά Ὀοὰ ἀγα ργε- 
βεγνϑά. 

329 Νὼὸ πιδη α͵5ο μανίηρ ἀγυπκ οἱά 
τοῖπε 5.ΓΑΙΡΠΟΤΑΥ ἀεϑίγεῖ ἢ ΠΕ : [ῸΓ 
ἢς 8418, Ἴ Ὡς οἱά ἰ5 Ὀεζίοσ. 

ΓΗΑΡΤΕῈΚΒ ΓΥἹ. 

1 Οὐλγίεέ γεῤγουείά ἐλ Ῥλανγέτεεν᾽ δίῥεάρεες αδοιεξ 
ἐἦε οὐσεγσαϊον 97 ἐάε ταῤδαίά, ὧν “εγέῤῥμέ, 
γέαοη, απα νεγαςίς: 13. ολοοσείά ἐπυείνε αβο- 
σίζος : τῇ ἀεαῤσίά ἐδέ ἀῤέατεά; 20 »εαελείᾳ “0 
ἀὲρ ἀξρεύῤῥος δέΐονο ἐᾷς ῥεοῤἧς 97 ὀξεεεέρμρε ἀπά 
αΜ756:: 27 ἦσιυ τὸὐ »εμ:: ἐρὺέ ΟὩ7 ρεδΡε; 46 
αρα 70 446 οδεάέσπες ὁ7 ρυοά τυογ ἐς 19 ἐἀέ 
ἀεαγήμρ οὐ ἐδέ τοογά ; ἐξεί ἐπ 1λε ευὴ ἀαγ οὗ 
ἑερεῤίαζίονε τό γα ἐξξε ανε ἄσερτε ὀμέζέ τῤορ 
“λέ 7 φ" ἐδέ εαγίά, τούλοιξ σπν ρεπάαϊορ. 

ΝὨ “11 ςᾶπι6 ἴο ρᾶ88 οἡ [δε 
δεςοηά βδῦῦδιἢ δίζεσ τῆς ἢτγβῖ, 

τς ἢς νγεηῖ {πγουρῃ τῃς σογῃ ἢ6]65; 

ΤΙ. ΤΠὔΚῈ, ΓΥἹ. [ν. 38---π: 

ἃπὰ ἢὶ5 ἀϊβοὶρεβ ρἰυςκεά τς θδγβ οὗ 
ζογῃ, ἂπα ἀϊά δδῖ, γσυρθίηρ ἐἦόηε ἴῃ 
ἐδέειν Ὠδηά5. 

2 Απά οετίδίη οὔ τῆς Ρῃδγίβεαεβ 
8414 υπίο τε, ΝῊ ἀο γε τπδὲ 
ὙΏΙΟΝ 18 ποῖ ἰαννῆι! ἴο ἀο οἡη [ἢς 
δα Δ ἀδγ5 ἢ 

2 Απά [6508 δηβνγεγίηρ ἴδηι 54] (, 
Ηκνς γε ποῖ γεδά 80 τις ἢ 48 118, 
ννμδὶ λᾶαν αἀϊα, νγῆεη ἢ πηβ6] 6 νγᾶβ 
8ἍΠ Πυηρτεά, ἀπά {Π6 } ψΨΒΙοἢ σνεγε 
νι Ὠϊηι ; 

4 ον πε ψεπὶ ἱπῖο {πε δοιι86 
οἔ (ὐοά, «πὰ αἱά ἰἀκε δπά εδὲ τῆς 
ϑηενγογοδά, ἀπά ρᾶνε 4130 ἴο ἴπεπὶ 
τΠαῖ ννεῖα νὴ ἢϊπὶ; νης ἢ ἰξ ἰ8 ποῖ 
Ιανγίῳ! το εδὲ δυΐ ἔογ τς ρείεβίβ 
αἰοηεὶ 

5 Απά ἢε 54]4 υπίο τε, ΤΑ 
ἴῃς δοη οὗ τηδῃ ἰ5 [ ογὰ αἷβο οὗ τῆς 
ΒΔ δῆ. 

Ραΐοβ. ἀοοβ ποῖ βιϊδ ([η6 ᾿δίϊοσ.0 Οοβίογζοο 
οὔϑεσνεβ (παῖ ("͵58 ἤριυγαίϊνε τοδο ηρ ἄγαννῃ 
ἤἴοπι τῆ δηά ρμδυπηθηΐβ νγᾶβ βυ  Ἀ0]6 ἴο 
1})6 ““ργοδῖ ἴδαϑι " δὲ ψμῖὶο ΟἿΣ 1 ογά νας 
βρεδκίηρ : 50 αἷ8ο Βοηγείῖ. 

89. ΝῸ »ιαθρθ αἴοῇ ΤηΐϊΒ δαάάϊίοη ἰς 
Ρθου αν ἴο δῖ. 1κο, ΙΕ 15. οπμτίεά ἴῃ οἠς 
ὉηΟ14] Μ8, Ὁ), δῃὰ ἴῃ ΘΑΓΙΥ [[Δ]1ς γογβίοῃβ, ἃρ- 
ῬΑΓΘΏΓΥ 4190 Υ͂Ύ Ευδοδί 5, ρΡογμαρβ π᾿ σοηβο- 
αυεηος οὗ [86 φγυπᾶ γαείε ἀἰηου Ὁ οὗ τὸ- 
ΠΟΠΟ ηρ ἃ ἢ τς ἐογοροίηρ ραγαῦϊδ. 
ΤΠ “ποῦν νη6,᾿ ἃ5 Βοΐογο, 15 ἴῃ6 ἀοςίγῖπα 
οἵ Ομ γε. ἴῃ νεῦβοβ 37, 38, [εβϑὺβ δὰ βῃβοννη 
[δῖ Ηἱἰ8β ἰεδοῆίηρ οουἹὰ ποῖ δ6 σοηνογθά ἴῃ 
{πε οἷά ἔοττηβ δῃὰ ἢ [μ6 οἱ τηδο  ΠΟΥΥ 
οἵ {πε 1νν. Ηδε ποῦν δροϊορίβοβ, ἃ5 ἴἴ ννεσο, 
ἔογ ἴμοβε ψῃο, δανίηρς δοοοπῖθ μαδιυδίοα ἴο 
ΔΠοΟΐΠΟΥ σε] σίου ϑγϑίθηλ, ὑγεγα ἸΏ40]6 85 γεῖ 
ἴοὸ δοοορί ἰπδί ψ πῆς Ηδ οδπια ἴο ἰηΐϊτο- 
ἄυςε. ὍΤηα Ἐπ ννὰβ οης οὗ ἰγδηβξϊοη, δηὰ 
(Βοϑα ψῆο ψεγα παῖς ἴο τοὶ παυΐϊϑῃ {ΠΟΙΓ 
Βοϊ ἃ ἀροη ἴδε ραϑῖ νγογε ἴο δὲ ἀθδὶξ ἰθηάουῖγ 
ἢ. 80 Εὐτμγτιίυ5, Τεορμγ]δοῖ, ΟἸΞῃδιιβθη, 
Μεγεσ, Οοάεῖ, ΟοϑβίογζεΈο. ἢς Μνεῖίε 
οδήεςῖ5 ἐμαὶ οἷά νυῖπε ποῖ ΟἹΪΥ͂ βθοπιβ, δῖ 
ΤΈΔΙΥ ἐς Ὀεϊξεῦ ; ἩΒογθαβ (δ6 οἷά ἀοοίγίηο 
νν85 ἸΠΐΟΓΙΟΓ ἴο [86 πον. ΤῈ ΔΏΞΝΤΕΓ ἰ8 
ἴπαϊ τῃς Ροϊπί οὗ [ἢ6 βἰπι!τυάς 1165. ἴῃ (ἢ 5, 
(παῖ 16 οἷά ψυῖπα 18 πιοβδὲ ἀρτθεδῦϊο ἱ 
Γλβῖβ οὗ ἴῇἢοϑα γῆο ἃγε δοσιιδιοπιδὰ ἴο ἰξ, Τα 
{Γὰ6 τοδάϊηρ ῬΓΟΌΔΟΌΪΙ ἰ5 “Απὰ πο ἴδῃ 
πουΐηδ ἀσπὶς οἹὰ τἱὴθ ἀϑείσθι πον " 
(" Ξιἰγδξβίναυ ᾿ μανίπρ Ὀξεὴ ἱπβευῖοα ὉΥ 
506 οὔθ 0 υπάεσγείοοά (Π6 τηεραπίηρ οὗ [ῃ6 
ἤρυγο, ἀπά νυν ῖβῃεά τὸ Ὀπὴρ ἃ ου πιοῖο 
βίΓΟΏ ΡΥ), “ΖῸΣ ἈῸ δαί, [Ἀ9 οἹὰ ἐπ σοο ἃ," 

Δ ΘΧχργοβϑίοη ΜὮ ΟΝ ἱπ}1168 οπίίγα βα[ϑίδο- 
ὈσΩ. [Ι͂ἡ 1815 οἂϑεὲ ἴδεῖθ 16 πο ορροβιξίοη 
Ὀεΐννδθη [ἢ6 οἷά ἀδηὰ τῃ6 πεὺνν νὶπο, οὐ ἴδ 
ετουηὰ ἴδαΐ οἠς 158 τοραγάθά 85 ἴῃ 156} θεῖο Σ 
[δὴ ἴῃς οἴδογ: 411 ἰδὲ ἰ5 οαἰϊὰ ἰ5, (δέ 
ΤΏΘη 16 ὈΠΝΠῺῺΡ ἴο ρῖνα ὑρ (μδὲ ἴο νι ὶο ἢ 
[ΒΕ6Ὺ τὲ δοσυβίοσηθά. 

ΟΗΔΑΡ. ΥἾἿ. 1. ομ ἐδε “εεομᾶ ταδδαί᾽ φῆόν' ἐδὲ 
,"η Το Ο]ονηρ οσουγτεπος (γετϑεβ 1-.5) 
Βη45 ρἷδος πῃ Μαίζμον (χὶὶ 1.8), ψῆο ἱπθο- 
ἄπιοεβ ἃ τ ἃ ποίς οὗὨ {ἰπ|6ὸ (“ δ (δὲ π|6 
᾿τηπιο Ἰλίου δος [ῃ6 σοηνουβδύοη ὙΠῸ [ἢ 6 
ἀϊδοὶρίεβ οὗὐἨ Ϊἷοβη (Μαῖί. χὶ, 1-19), ἀπά ἴῃ 
Ματκ (1. 23) ἴπ [86 54π|Ὲὲ σοηποχίοη ἴῃ ψν Ὡς ἢ 
1 ἀρΡρδδγβ ἴῃ [86 ἰοχί. 866 ποῖΐθοϑ οὔ [ἢς 
ΑΓΔ 116] ραββθαρθβ ἰη 858. Μδίίμεν ἀπά Μαζκ. 
ΤῊ ΡΠΠΟΙΡΑΪ ναγίδιίοης ἃἴὸ 8485 [Ό] ον. 
Μεαίδμονν δπὰ Μαιῖκ 580 ἜΠΡΙΥ “ρῃ ἴῃς 834Ὁ- 
θδῖῃ ἀδὺ :" δῖ. {ὑπὸ (ἸΕδο τεδάϊηρ ἰ5 σεπυΐϊηθ) 
ΒΑΥ5 “ὁπ [80 δροοοῃὰ-ἢταὶξ ΒαρΌΔ ΓΙ." 
Βαϊ ἴῃς νογὰ Ὡς ἢ γα μάν 50 τοηδογοὰ 15 
ΔΠΠΠΣ ἴῃ δὲ Β 1, δηὰ Ξοῖιῆς Μϑ88 οἔ 1655 
ΔυΙΠΟΥΥ, δηὰ 15 δοσογαϊηρὶῦγ τεϊοςίοὰ ἕγοτῃ 
{Π6 ἴοχί ὈὉΥ Τ͵ορο 165, αηὰ πιαγκοα ἂς ἀουδεδι! 
ὉΥ [1,Δοδπιαπη, ὍΤῆδ οπϊδϑίοη ὑνουϊά Ὀτίησ 
(86 ἴοχί ἰηῖο σοιηρ εῖα δοοογάδηος Ὁ ἐπα 
ῬΆΓΆ116] ραβϑαρεβ. ΕΟ [5 ὙΘΙΥ͂ σϑάϑοη ἴ 
ΔΡΡΟΔΙ͂Β τηοδὲ ριΌρδθὶς (παῖ (ἢς ψογὰ ἰ8 
ξεοηυΐηθ. ὙΠς οπηϊβϑίοη οὗ ἃ ἀἰδῆίουϊξ ννογὰ, 
ποῖ ἔουπὰ ἰῃ Μαῖϊζπιενν απὰ Μαγκ, ἰς ϑδϑὶν 
δοσουηίθοα ἔογ : ἴο δεςομηῖ ῸΓ 118 ἱπϑοσίοῃ ἱπίο 
[ἂς ἰοχῖ οὗ Κα ἰ5 ποῖ 50 οδϑυ, Ὑῇῆὸ πογὰ 
ΡΓΟΘΔΟΌΪ τοθϑηβ ἴδε ἢτγοϊ ϑδθθδίῃ ἴῃ 186 
ϑεοοηά τηοηίῇ ; 566 ποίο οἡ Μδικ ἴΪ. 223. 

ΟΥΒΟΥ ναγίδίίοηβ οὗ σἰδίοσηθηξς Ὀοίνοοη 81, 



.«7 Μδῖῖ. τῷ. 
. - 

ν. 6---12.] 

6 “Απά [ἰἴ οςᾶπιῈὲ ἴο ρᾶ88 4180 οἡ 
Δηοῖμεγ βαυθδίῃ, τηδλῖ ἢς επίογεα ἰηῖο 
[ἢ βγπάροριιδ ἀπά τδυρῆϊ : δηὰ {Πογα 
8 ἃ πιλῃ ΨΏοβα τρῃς ἢαπηά ννδϑ 
ψυΠεγεά. 

7 Απά {δε βογῖδεβ δηά Ρἢῃδγίβεεϑ 
τγδῖοπεά Ἀϊπλ, νεῖ ἢς τψου]α Βεαὶ 
οη ἴδε βαρθδίῃ ἀδὺ ; [Παῖ {ΠΥ πιρῆϊ 
βηὰ δὴ δοσιιβαίίοῃ ἀρδίηϑὲ ἢΪπ|. 

8 Βυῖϊ με Κπενν {πεῖς τῃουρὮϊ8. 
πὰ 5414 ἴο τῆς. πιδὴ ψΠΙςἢ Πδά {πε 
νυ πεγεά Ὠδηά, Εϊ86 τπρ, ἀπά εἰλπά 
ἰοτῇ ἴπ τῆ6 πιάθ, Απᾶὰ ἢδ6 ἅγοβε 
δηά βτοοά (ότἢ. 

9 ΤΠ εη 864 Ϊεβι8 ἀπο {πεπὶ, 1 

κὸ δηὰ ἰδς ἢγϑι ἔννο Ενδηρο οῖθ ΠΊΔῪ ὃς 
Βοῖε ποίθ. Ης δά ά8, ΌΥῚ ψΑγ7 οἵ ἐχρ᾽δηδίίοη, 
[δι τὰς ἀἴϑεῖρ]ε5 τυδυεα [ἢς οὯ15 οἵ σογῇ ΠΣ 
τηεὶν βαπᾶβ. Τῆς ῬΠδγίϑοοβϑ, πη Μαίμον δηάὰ 
Μαῖκ δά άγεβϑ {ποηβοῖνοβ ἴο [6505, ἴὴ [Κα 
(ΠΟΥ δρεᾶῖς ἴο [6 ἀϊδεῖρ]ο5 (που (δ 6 
τογάβ “ υπίο [Βοηὶ᾽ ἀγὸ οτηεἴδα ἴῃ της ο]άο5ῖ 
Μ585). Τα δοοουπῖ ἴδίεη ΠῸΠῚ 1 ϑδτη. 
χχίὶ, 6 15 ρίνεῃ ϑοιησννῃδί τποῖὲ ΠΥ ὈΥ 8ί. 
Μαχκ ἰμδη Υ εἰἴῃεῦ οἵ ἴῃς οἴδοσβ, δί. 
Μᾶδγκ δηὰ 8. {ωυκ6 οὐ [Π6 τεΐεσεηος ἴο (ΠῈ 
τηϊηϊΞιγδίίου οὗ (86 ῥγίθοϊῖϑ. οὔ ἴῃς ϑαῦδαιἢ 
αυοϊεὰ ἴῃ Μαῖίί. χίϊ. ς, 6, ἃ5 ΨΜῈ}}] 45 (δς 
εἰϊδίίοη ἔγομι Ηοϑβ. υἱ. 6, νίοἢ 15 ἑουπά ἴῃ 
Μαῖι. χὶϊ. 7. [1,Δ5{}Ὑ{ ποῖῖπεν 51. Μαῖδον ποὺ 
δ8ι. [μὐκὸ μαννα ἴδε βαυϊηρ τεοϊοά Υ 81, Μαγκ 
(ἰ. 27) ἴδαῖ “ὙΤΒο δεαῦδαϊδ ννὰβ πιδάς ἴον 
τήδῃ, δηὰ ἠοῖ τηδῃ ἴοσ ἴῃ δδαῦθδίῃ." [ἡ 4]} 
{π686 ναγίδίίομβ, ΒΟΎΘΥΟΥ, ὯὩ0 σοὶ ἱποοηβὶ5» 
[ΘΠΟΥ͂ ἰ5 ἱηνοϊνεά, 

"-121. ΜΙΚΑΟΙΕ ΟΕ ΗΠΕΑΙ͂ΝΟ ΟΝ ΤῊΞ 
ΘΑΒΒΑΤΗ. 

Θ. “454 ἐὲ εαγιό ὁο ρα: αΜμὸο.1] ΤὨϊβ 
ΤηΪγδοὶο (τοῦϑα 6 κ511) 4150 οσουτβ ἴῃ [ἢ 54πι6 
Ροϑβιξοη ἴῃ δ8ϑῖ:. Μαίζδον (χιὶ. 9-113), δηὰ δῖ. 
Ματκ (1. 1:-6). ϑ86ε6 (δες ποίεϑ οἡ ἴδοβθε 
Ῥαβϑᾶρεβ. ὍΤδε δοοοιηῖ ἴῃ ἴδε ἰοχί, ταοτε [0]]} 
ἴδῃ δι. Μαίμενβ ((δοιιρῇ οπικάης [Π 6 
ᾳυεσοη ανουΐῖ ἃ βῆδερ ἔδιϊεη ἱπῖο ἃ μζ, 
Μαῖί. χὶϊ. 11) δρῦγεεβ δ5 υδιδὶ τηοϑί οἰ βοὶν 
στ 51, Μαγκ 8. 

48 «γπαρορι. ϑ8ῖἴ. [ὔὐκὸ ἀοδβ ποῖ 547 
«υδαὲ Ξπγπδρορυε. 8ὲ Μαίίμευν ἱπιρ} 165 (Χιϊ. 9) 
(δαὶ [815 τσοὶ οσουγτοα ἰὴ [6 ϑδτὴς ὑΪδς 
Ψ ΒοΓο (ἢ6 ἀἰδορ]65 δή ῥὶς κοα (6 ΘᾶΓ5 οὗ 
ΟΟΥ. δὲεὲ ποῖς οὔ Μδζσκ 1. :.Ἅ 

9. 1 «υἱ]] α“ἢ γομ οπό ἐδίηφ; 1. ἢ ΟΥ̓́, 85 
Ὑ6 ΔΙῸ ΡΓΟΌΔΟΙΥ ἴο τοδά, "Ἰασκ γου ἩΒΘΊΒΟΣ 
ἐς ἐν, ἄς. ΤΏ ᾳιυερίίοη ρμίδοθοὰ [(ἢς 
ΟΔΥΠ]]ΟΓ5 ἰῃ 4 ἀ]Ἰεα. ὙΠῸ ἄς τεοεινοά 
τοδάϊηρ, βοννευεσ, [86 ρᾶϑϑᾶρὸ τρῶς δ6 στοη- 

5ῚΤ. ΓΌΚΕ. ΓἱἹ. 

111 δϑὶς γοιι ὁπα τῆϊπρ ; [5 ἴδ ἰανσίῃ 
οὐ [ἢ βαῦθαδϊἢ ἀδγ8 ἴο ἀο ροοά, οΓγ ἴο 
ἀο 6ν]] ἡ το βᾶνε 116, οσ ἴο εὐδῆς ὃ ἐξ 

10 Απὰά Ἰοοκίηρ τοιιηά δρουξ ὑροη 
ἴδηι 4}1., ἢς δαϊά ὑπο τῆ6 πιδη, 
διίγείςἢ ἑογτ ΠΥ βαπά. Απά ἢε ἀϊά 
80 ; ΔΠ6 ἢ8 Πδηά ννᾶβ γεβίογεά τγῆοἱ]ς 
88 ἴῃς οἴδοτ. 

11 Απά τῃογ ψψεγα Ἀ]]εἀ τυ τηδά- 
688; 8ΔΠά4 οςοτῃηπηιπηδά οἠς τῆ δη- 
οἴμεσ ννῆδῖ ΠΟΥ παὶρῃςξ ἀο ἴο 685. 

12 Απὰά ἰξ οδπια ἴο ρᾶ88 ἴῃ ἴῆοβαε 
ἄδγϑβ, {πᾶς ἢς νγεηΐ οὐκ ἰηΐο ἃ πιοιιη- 
[ΔΙ ἴο ῥγᾶῦ. δΔηἀ ςοπιπυδά 411 πῖρμὲξ 
ἴῃ Ργᾶγεῦ ἴο Οοα. 

ἀεγοά, οἰἴποῦ 85 ἴπ [86 Αὐϊδοτίϑοά Ψψεγβίοῃ, ΟΣ 
ἴυ5 “1 ν}}} 85 γου, ΝΥ δαὶ 15 Ἰαννῆ! οὐ 186 
Ἔρύθεὰν ἀαγϑὶ ἴο ἀο σοοὰ οἵ ἴο ἀο 6Υ]]}»» 

ς. 

10. ἱοοξίπφ γομπαά αδο. ΟΥ, “ ψὙἈΘ05 Β9 
δὰ Ἰοοκοὰ τουππὰ δϑοπξ," ὅο. 81, Μασκ 
δά ὰβ “νὰ δηρογ." ΤῊς ἴδηθε ΤΊΔΓΚ5 ἃ ρδιιβο, 
ἃ τιοιηθηΐ οὗ ἱπάϊφηδηΐ 5:||6ηςα. 

αυδοίφ “4. ἐδὲ οὐδεν. ΤῈ ψνογὰ “νσδο]ο 
5 ΡΓΟΌΔΟΪΥ ἰηϑογίς ἔτοτι ἴῃς ρᾶγα}]6ὶ ραβϑαρα 
ἴῃ 81. Μαιίίδεν ; 80 αἷϑο ἰη Μδγκ 11. ς, νῇογο 
866 ηοῖΘ. Το [ἄχος Ϊαϑὶ τνογάβ οὗ [ῃς νεῦβα 
ὍΓΘ 4150 πιλΙΚΟα 85 ἀου ὈΓ1] ὈῪ 1, ΟΠ πδπη δηὰ 
ἼτΕΡΕΙο5, δηὰ ἃύὸ οὐ οα ὈΥῚ ΤΙΒΟποπάοτε 
δηά οἴδοῖβ. 

11. “{πώ δὲν «υεγο δ 1ε.}1] 81. 1υκα ὈΥΙςΗ͂Υ 
ΒΕΓΊΠΊΔΙ565 ἢαΐί (Π6 ἢγϑδί ἴἔνο Εὐυδηρο ἰϑὶβ 
(6}} ιυ ἢ ποτὰ ἀείδι] ; Μαῖζ, χιϊ τ4; Μαγκ 
11, 6: 8:6 ποΐε οἡ ραϑϑαρὸ ͵ἰδϑὶ γοξοσσγϑά ἴο. 

10. ἐπ ἐδοις ἀ4αγ5.) 581. [υκα, ἃ5 υϑ0υΔ] ἴῃ- 
ἀἰδεγεης ἴο ἱορογρταρῃῖοδὶ ἀδίλ118, οπν5 ἴὸ 
τιεπίίοη ἴῃς τες γεπγεηΐ οὐ εβιι5 ἴο [86 5ε8- 
βίας, τεϊδίοἀ Ὺ δῖ. Μασκ (1. 7-12), δῃὰ τὸ- 
εττεὰ ἴο ὈΥ 8... Μαίμεν (χὶϊ. 15-.21) 85 
βανίηρ ἰδκϑη ὑἶδοθ ἴῃ βὰν μῦρα οὗ (ἢε ῥἱοῖβ 
οὗ Ηἰ5 οποηγῖθθ δραίηθδὶ ΗΠ, 866 ῃοΐθ οἡ 
Μασγκ 11}. ἡ. Ης ριοοθοάβ αἵ οησς ἴο [δ6 
δΔρΡροϊηξπιοηΐ οὗ ἴδ Ἴ εἶνε Αροβίὶεβ, γοϊδῖοα 
ὉΥ 81. Μαγκ (1. 123-19) 1ἢ τ8)6 βδηι6 ογάσοσ, 
δυῖ ὈγΥ 8ι. Μαῖΐβεν (Χ. 1-42) Ὀεΐοσε [με οοη- 
γογβδίοη  [0}π5 ἀἰβοὶρεβ, δηὰ (Πς6 ἀϊ59- 
ΠΟΙΓΘ6Β ἸΏ ΔΊΨΟΣ ἴο ΟΔΥ1]8 ἀδοιξ [6 δαδθδίῃ. 

α᾽»πουπέαὶῃ.} ἈΔΙΠΟΓ “ἘΔ 9 ποππξαὶπ :᾽" 50 
ἴῃ Μαίί. νυν. τ δηὰ Μαγκ εἶ. 13, βοσο 866 Ὠοΐδ. 
Το οδ͵εςϊ οὗ [158 ΞρΘΟΪ8] ὑγδᾶυεῦ δηὰ Ἵοχῃ- 
τηυπίοη ἢ Οὐ ννᾶ8 Ἔν ἀθης] Υ σοπηροίοά 
ψ πο οδΠοῖος  ΒΙΟΒ Ης νγὰ5 δδοιυξ ἴο πιᾶκὸ 
ἴτοτῃ δηοηρ Ηἰ5 Ὁ] ον 8 οὗ πιοη ψἢῸ ἡγοῦ 
ἴο 6 ΒΡΘΟΙΔΙΪΥ 5εἴ δρασί ἴο ἀο ΗΪἶ8 νγοῦγκ, ΤΒεσα 
ΑΤῸ 515} Δρραγθηῖΐ νδιϊδίίοπβ πόσο δεΐνγθθη [86 
χες δοοουηΐβ, δῖ, Μαίζδεν 58γ85 (δαὶ ες 
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2448 
12 ΠΑπά ψῆεη ἰξ νγαὰ8 ἀδγ, ἢς 

Τ Μριῖ, το, οΔ]]οἀ ὠπίο πηι Ἦϊ8 ἀἰϑοῖρ 68: 44πά 

4 7υάς Σ. 

οὗ τμεπὶ ἢς οἤοβε ἔνγεῖνα, νῃοπὶ 4150 
ἢδ παπιεά Δροϑβι]68 ; 

14. δίπιοη, (νῃοσι Πα αἷβο πδηιθά 
Ῥεῖεῦῷ) δηά Απάγενγν [8 Ὀτγοῖμο, 
1πιε8 δπὰ Ϊοδη, Ρἢ Πρ ἀπά Βαδο- 
ἰοπγανν, 

Ις Μδιίεν δηὰ ἼΤδοημδβ, [Δπ|68 
τῆς “οηῃ οὗ ΑἹρἢδθιι8. αηά δίπιοη δ] εἀ 
Ζεϊοίεϑ, 

Ι6 Απά Τ7υάλβ “06 ὀγοίδέγ οἵ 
7Άτλεβ, δηά 7υάδλ8 ἰϑολγίο, ψῃὶς ἢ 
4180 νγῶβ (ἢς τΓδὶζοσ. 

17 Απὰ πε οληπις ἀοσῃ σἱἢ 

51 ΕὔΚῈ,. ΥἹ. [ν. 13--2ο. 

τμεπι. δΔηἀά βἰοοά ἱπ (ἢς ρ]αίη. ἀπά τς 
ΠΟΙΊΡΔΠΥ οὗὨ 8 αἰβοῖρ]ε5, ἀπὰ ἃ ργεδῖ 
ταυϊτυάς οὗ ρεορὶς οιμ οὗ 411] [ἀξ 
δηἀ 7εγυβαίε, δπά ἔἴοπῃ τῇ6 862 
οοδϑῖ οὗ ἼγΓα ἀπα δίάοῃ, νυν ]ς ἢ σδπα 
ἴο πεᾶῦ ἢΐπι, δηά το δε ἢςεαλὶεά οὗ 
(Πεῖγ ἀ186 8568 ; 

ι8 Απά {ποὺ τπδὲὶ ψεῖὲ νεχεά 
ἢ ἀποίθδῃ 8ρ|Γ18 : δηά {Π6Υ νγεγε 
Ὠεδὶςϑὰ. 

Ι9 Αμά τῇς νυ βοὶς πταυϊετυάς 
δοιιρῃε ἴο τουςοἢ Ὠἷπὶ: ἴον ἴπεῖε ψεπῖ 
νίγταθ ουὖἱ οὗ ἢίπι, δηἀ ποαϊθαὰ 2΄έηι 
411. 

20 ᾧ Απὰ ἢς [πεὰ ἀρ ἰδ εγεβ ου 

«δ δὰ ἴο Ηἰπὶ Η δ ἔννεῖνε ἀϊβοὶρὶςβ : 81, Μαυκ, 
[δὶ Ηες οδἰϊοὰ ἴο Ηἰπὰ νῆοπι Ης ψου]ά, δηὰ 
ογάδιηθὰ ἔννεῖνε: 81. Γυκο (μδἱ Ης ολ]εὰ ἴο 
Ηϊΐ Ηἰἷς ἀϊβείρ!ος δηά οὔ ἴδοπὶ οἤοθα ἴννγεῖνα. 
δὲ, Μασγκ᾿β δοοουηΐ 8 Υἱγίι δ! ἴδ δλπιο 85 
δῖ. [υκεῖβ: 81, Μαίμονν᾽β σδὴ ὃς ὀχρί αϊπθὰ 
ΌΥ τοχασγάϊηρ ἴἃ ἃ5 ἃ οοπάοσρηΞκαίίζοη οἵ [ἢ6 
οἴδετβ : ἢς ἀοεβ ποῖ 5Ξρες ῦ [πὲ ϑεἰεςοη οὗ 
ἴδε ὕνψεῖνε ΠΠῸΠπὶ δοηρ ἃ ὈΟΩΥ οὗ ἀπο ῖρ[65 
ὙΏΟ σοῦ ῥγέβεηὶ ἂἵ ἴῃς {{π|6ὸ. δι. [ὺΚὸ 
δίομο [6}}5 9 [δὶ [6505 γανὸ [86 ἵνγεϊνε σμοϑθη 
(15. ρ]ε5 [86 ὉΠ6 οὗ ΑΡοϑβί δ, ΟΥ̓ “' ὁιη584 165. 
[|8 ποῖ οἰθαῦ μοί πο τὸ τὲ ἴο υηάεγείδηά 
δὲ (δἰ5 ἐς νγᾶβ κίνοη ἴποπὶ δὲ ἴὰς {ἰπ|6, 
ΟΥ, 8ἃ58 866 15 ῃΟ͵ἿῸ Ὀγοῦδῦϊα, δὲ ϑοπῖθ ἰδῖοῦ 
Ρεῦοά, ΑἹ] ἰδὲ ἴῃς νογάβ οὗ [δς ἰοχί Τσοτ- 
Δ Π]Υ Ῥγονο ἰ5 [δὲ [δε Ἐ{|6 νγᾶβ ξίνεη ΌΥ [εϑ8 
Ηπλ586}}, 

135-16. ΑΡΡΟΙΝΥΜΕΝΥ ΟΡῬ ΤΗΕ ΤΎΕΙΡΕ. 

14, δ»»ο".] Οοιρ. Μαῖϊ, χ. 2.4; Μασκ 
1, τόττο; Αςῖβ ὶ, 11. 

16. μάα: δὲ ὄδνοῖδεν οἱ 2α»ι"". 1, 1{6- 
ΤΆ, “ [4πι65᾽53 [υάλ5," τδοῖμοῦ Ὀυ οί ΒΥ ΟΥ̓ 
5οῆ, οδηηοῖ Ὀ6 ςΤοποϊιάοδα ἔγοπι (ἢ]15 ΡΪδοδ. 
ΤΈΟ 8Δπ|6 ΠΔΠ|69 ἀρρθᾶγ 'ἰῃ (δ ΤΟΥΤεβροπαϊην 
Ρίδος ἰπ Αεῖβ ἱ, 12. ἴῃ Μαίϊδοεν χ, 3 νὰ 
Πηὰ “1 ὐθαιβ ἑυτιαπιοὰ ΤὨδάάκι᾽ ((ἢς 
τολἷπρ 15 ὑογγ ἀουδίῆι: δὲς ποῖς οὐ ἴδαῖ 
οἶδοθ), δῃά ἴῃ Μασκ 111, 18. “Τρδάάκι," 
οσσυργίηρς ἴδς Ρὶδοο οὗ [8 [υἀ25. 

17. ἐανιό ἄοαυ".} Ἐτοῖὰ ἴδ6 τηουπηίδίη 
τηδηϊοηδαὰ ἰῃ τόῖϑθο 13, οἡ ΜψὨϊοῆ Ηδ ννᾶβ 
ψθεη Ης ολἰϊδὰ το Ηΐτὰ Ηἰ5 αἰδείρ!ε5 δηὰ 
ογάδίηθά ἴδε ἴνεῖνε Αροβίϊοβ ἔγοτη διηοης 
1Π6πὶ. 866 ποῖδ οἡ Μαίϊ. νυ. 1. 
ΤΕ τεοϊδὶ πῃ ἢ ΤΟ] ονν5 (τεῦβο 117-19) 

15 ἰουπὰ ἢ τοῦτο ἀοίδὶ! ἰῃ Μασγκ ᾿ἰΐϊ. 7.12 
ὙΏετς 866 ποῖε), δεΐοτε ἴῃς τησπίίοὴ οὗ 
Ἀτ5[Β φοΐηρ ὉΡ ἴο [6 τηουηϊδίη, 

. φΦυδίοξ ορ»ῃε.}] ΟΥ, “ ψ81Θἢ ὙΟΣ6 6010." 

10. “ουρδέ 1ο ἐομεδ.}1 Αὐομρ. ςἢ. Υἱῖ. 
43-48.. Αἱ (δϊς ρΡοϊηξ ἴὴ [86 πδιγαῦνε 81. 
[ὐκς ὡ τὴν ἔγοτῃ ἴδε ὁογσάοσ οὐβετυοὰ Ὦγ 81. 
Ματῖκ. ΗἮεςε ον θη [Ὁ]]ονγβ ἃ ἀϊδογοηὶ 5εῖ 
οὗ ἀοουπιεηΐῖβ, οπθ δὶς οοηϊδίηοα ἀἷ5» 
σουΓϑε5 οὗ οὔγ 1,ογά ΡΑΤΙΥ τοοογάοα Ὁγ 51. 
Μαεαίϊιον, 'γ ἱπάορεπάδηϊ οὗ ἴδ ἢγϑὶ 
τε: 86 δοσίίοῃ [8 ἰηϑοσιοα, οχίοηδ- 
πᾷ ἴτοῦλ ΟἿ. Υἱ. 2ο ἴο οἷ. ἰχ. 4.) οςοηίδίη5 (1) 
(Π6 ϑοιτῆοη οἡ ἴῃς Ρ]δίη, ἀἰβετίηρ ἰῃ ϑοσὴδ 
πηροτγίδηϊ ραγιςουἶδγβ τοπὶ [δ 6 ϑοιτηοη οὐ 16 
Μουπὶ ἴῃ δῖ, Μαῖίδμον ; (2) δηὰ ϑιπαάσγ 
ονθηΐβ ἴῃ ἴῃς εἰρη ομαρίεσ, οὗ νος {86 
Ὠἰσιοσῖς 8] ϑοαιιθηοα Ὀγεβοηῖβ δοῖη οἰ ς 165. 
ΝΟΣ ἀοεβ δῖ. ἔυκο οοἰποάθ τ δι:. Μαγκ 
ὉΠῈ1 ΒῈ χῖίνοϑ δὴ δοοουηΐ οὗ ἴδ ΡῬΑΓΔΌΪ65 ἴῃ 
[6 Ὠϊη[8 ομαρῖογ. ὍΤΠ6 Θηῦγε βεοϊίοο ᾿ᾶ5 
τε μϑόος σδατγδοο  ϑς οὗ δῖ, [Κ6᾽5 Οοβρεῖϊ: 
Ιϑοοῦγϑε8 ἀπ ἰγδηβδοίίοηβ νυ δῖος Ὀγίηρ οὐ 

ἴῃ δβίγοης τεϊϊοῦ ρδου δῦ ἔδδζυσοβ οὗ ΟἿΓ 
ϑανουτ 8 ῬΕΓΒΟΏΔΙΠΙΥ ; [ἢ 6 δῖ γ}6 αἰ ῖοτβ ἔγοσῃ 
(δὲ οὗ ἴ86 δῦ ρογέοῃ, ννΐοἢ 18 [}} οὗ 
Ἡεὐτγαίβειβ, δηὰ ἔτοιλ [πδὲὶ οἵ ἴ6 παιτδῖνο 
ὙὮΙΟΣ ἄρτοοβ πιοβῖ οἰ ϑοὶν ἢ 81. Ματκ: 
οὔ ἴδε οἵδε ᾿ιδηδ, οττἰςβ πᾶν στοπηλτκοὰ 
εἰσ κίησ τοϑοηδίδησος δοΐνγοοη [ἢ18 δηὰ ἴδ6 
ἔτολί βεςοη, εχίθησίηρν ἔγοιῃ οἷ. ἰχ. δὲ ἴο 
οἷ. χυ!. τς. ὙὍΏ6βε νδγδίίοηβ οὗ βίγ)]6 ἃσὲ 
᾿γδὲς ψαὶ ἴο 81. [Κὸ ; [Π6Ὺ τὲ ὑεβῖ δοοουηίοά 

ΓΤ ὉΥ δὶβ οἷοδϑο δδποεμος ἴο [86 ϑδουγοθβ 
ΜὨΙΟΝ δ6 ἔοϊΐϊονβ; διίδοιρῇ ἰῃ ΓΤΩΔΗΥ͂ 
ῬΑΘβΑρῈ5 6 ΕΥΙΔΕΠ(Υ͂ υ8ε5 Πἰ5 οὐνῃ ἰδησιιάρο, 
ὙΠΟ ἢ νγᾶ5 [δὲ οὗ δὴ δἀιυςδῖεα πλδῃ ἔδυ") ν 
στ [6 ὑεδὲ τυτ 58 οὗἉ ἢ 59 δζο. 

120-49. ΤῊΕ ΘΕΒΜΟΝ ΟΝ ἘΗΕ ΡΈΑΙΝ. ᾿ 

4Ο. “4π4 δὲ ἤδεάῦ “ρ} Ου ἴδ ξοποσαὶ 
ᾳυεϑύοη οὗὨ ἰάἀεπΕ Υ δείνγθθη ἘΠ 5 ἀϊδοουγθο, 
ϑΟΠΙΘΈΠπιος οΔ] 16 τῆ “ ϑειτήοη οὐ ἴδο Ρ]διπ᾽ 
(νοῖβο 17) δηά [6 ϑοιτθοη οἡ ἴδε Μουπὲ 
ἴῃ Μαῖίί. ν..ν]]., 5δθ6. ποίθ οη Μαῖϊ. υ. ᾿. αὲ 
Ργοϑεηξίῃο [Ο]οννίηρ Ὀγίεῖ οοτηραγίβοη θεϊθοη 
[86 ὕνο αἀἰδοουγϑεβ, ΟἹ γος 1815 οὗ ἴδ 8λτὴδ ἀϊ8- 

ἀχ 
" 



ὁ αι. ς. 
3. 

ν. 21--2}.]} 

18. αἸβοῖρ]ε8, ἀπά 814, ὃ ΒΙεβϑβεά δὲ γέ 
ὑρς ἔογ γουτβ 15 τὰς [κίπράοηι οὗ 

21 ΒΙεββεὰ σγό γε [Πδὲ Πυιπρεγ πον: 
ἴογ γε 518}1} δες 41|ε4Δ. ΒΙ]εββϑεά ἄγε γέ 
τα νγεερ ΠΟΥ : [οσ γε 3841] ἰδυρῇ. 

22 Βἰεββϑεὰ ἅγε γε, ἤθη πλεη 8}4|] 
Παῖθ γου, ἀπά ἤδη ΤΠ6Υ 514} 8ερδ- 
ταῖδ γοῖὶ ἥγοσι ἐλεὶγ εοπιῤαηγ, ἀπά 
861] Γαργοδοῦ γομ, ἀπά οαϑὲ ουξ γουγ 
ΠάΠῚ6 48 6Υ]]}, ἰογσ τῆς. ϑοῃ οὗ πηλη 8 
88 Κα. 

22 Ἐε]οίος γε ἱπ (δαὶ ἄδγ, δηά 
δῶρ ἔοσ ἸΟΥ͂ : ἔοι, θεμοὶά, γοιγ γε- 

σοῦΓϑθο, ν.1}} ευῆςο. 81, Μεῖζον δηά 8. [ὐκὸ 
Ὀοΐὴ δερίη νὶἢ 186 Βελεϊιοβ, {π6 ἰδίϊον ἰῃ 
8η δοὺυτενίαιοα ἴοσι. Τὸ ἴδποπὶ δῖ. υυΚὸ 5διὺ- 
Ἰοΐῃβ ἃ πὸ ὨυΠΑΌΕΓ ΟΥἨὨ σογγεβροηάϊηρ ᾿Ο68. 
ΤὨς αἰδοουζϑοβ οἡ ἴδ βρίττυ δ] Δρρὶςδίίοη οὗ 
ἴῃς [τὺ] δηὰ οὐ ΑἸπηβρίνίηρ, Ῥγαγεγ, δηὰ 
Ἐαβίηςξ, τεοϊϊοὰ ἰπ Μαῖΐ, νυν. 17-υῖ2. 18, τὲ 
ΜΑΠΠηρ ἰη 81, υκο, ψνδο, βούγενεῦ, εῖνεβ 
᾿ητηο ἴον δἤεῦ ἴῃς Βεαϊτυἀθ5 ἃ ἀἰβοουγθε 
Οὐ ἔογρίνθηοϑβ, νυν οἢ ἀρΡΡΘΟΑΓΒ ἰῃ δῖ, Μδῖδενν 
88 ρᾶτί οὗ ΟἿὖὐἱ 1, ογ β τηοαϊβοβίοη οὗ (ἢς ἐξα 
ἑαοπα. ΤῊΣ τοτλδιηάογ οὗ 85[, [0 Κε᾽5 “ δ56γ- 
ΤΟ. ἢ οοηίαϊη5 ἃ οσοηάεοηϑοα σος8] οὗὨ ἴδ6 

τίοη οὗ [6 δεστοη οἡ ἴ6 Μουπῖ νοὶ 18 
Ὁσπηὰ ἰπ Μαῖί. υἱΐῖ. ἱπιουβρογϑοὰ ἢ βαγίηρσα 
ἰουηὰ τη 81. Μεαιίζδπεν᾽ 5 Οοβρεϊ ἴῃ οἴβογ σοῦ" 
ΠΟΧίοηβΒ.Ό. [{ ΤᾺΔῪ ὃς δεαὶὰ ἰπ βεηοΓΑὶ [ἘΓΏ 
(δῖ τὸ ἀϊδοουγβο οἡ 8. υκΚ6 Κοορδ ΠΊΟΓΟ 
οἰοβοῖυ, ἴθδη [6 δοιτήοη οἡ ἴπ6 Μουῃῖ, ἴο ἴδε 
τηδίη βιιδ)οςὶ, οὗ πο τἢς Κογ-ποῖα ἰ5 δίσιιςκ 
ἴῃ [ῃς Βεδίζι 65, (Πα 5 ἴο δα ἴα Ὁ] 55 Π 688 
οὗ ϑυ οσίης, γεβι ηδεοη, δηὰ 96] γοηιποίδίοη. 

ἰδ: "εά δὲ γε ροογ.] 81. Μαϊϊζπεν δα 58 “ ἴῃ 
δρῖτι ἢ (Μεῖ. ν. 3). [ἢ τ ϊ5 δηὰ (ἢ [Ὁ] νης 
θεαί ά65, 81. ΣᾺ Κ6 ΞρΘΔΚ5 ἐξ ἐγ: ΟἿΪΥ οὗ 
ΘΑΓΏΪΥ δβιβεγίηρθ. Βυξῖ [06 φεηογαὶ ἴοηθ οὗ 
ἴῃς ἀϊδοοιγθε βῆονγα [πδί ΠΟΥ͂ τὸ ἴδίκθη 45 

δο]5 οὗ [6 ἰηνγαγὰ ἔγαπηα οὗ 53οι}} ψὩὶ ἢ 
ΕΥ̓͂ 46 ὨδίυγΑΙΪΥ ἴπΠ6 τηθδη58 οὗ ὑσχηρίης 

οδουῖ. “ΠΕ ροογ "ἢ ἃζὲ σοῃΕ 4 }}} 5ροΐθῃ 
οὗ ἰη [6 Ῥ521π|8 ἴῃ ἴῃς 56ῆβε οὗ [6 Πυτ Ὀ]6 
αηά {γυ5ι{Ὁ] βογυδηῖβ οὗ σοά. Ἐδηδη, ῆοῸ 
Ἰοοῖκα ὕροὴ ἴῃς τογάβ ἰη 81. Μαίζδοεν 88 δὴ 
Δἀὐάπίοη ἴο [86 ρεηυΐηο ἰγδαϊοη, πονεγίης- 
1ε88 δηγ18 ἴπδὲ {πὸ ΟΥ̓Κ ]4] ἴοττη ἱπιρὶϊςὰ ἃ 
τοὶ σίουβ ἰάθ8, “" ὑπὸ δος ΡΌοη ρίθυϑο εἴ ργεὸ9- 
Ἐς τηγϑξᾳυς͵,; “1,65 Εἰνδηρ !ο5,᾽ Ρ. 196, ποῖς 1. 
ἴ ΤΑΥ͂ ὃς δάἀάοά ἴμδὲ ἴμ6 Ὀεδιϊκυ 65 δηὰ 

ὍΟΘΒ 416 Πέτα σάνε: σε ἐο τ 6 γὙΑΥΓΙΟῸ5 ο[43563, 
ποῖ, 85 ἰὴ δῖ, Μαίδον᾽β γεςϊ4], “αἱά 97 πε. 

δἰηφάον» 077) Οοά.} 8ῖ. Μαιπενν 88γ5 “ Κὶπρ- 
ἄοιμι οὗ μβοδνεη," ἴὴ6 Ηοῦγενν ρῆγδϑ6, δϊογοὰ 
ΌΥ δὲ. υκο, 85 ὑείηρ 1688 1π|6}}[ρνῖ8]6 ἴο 
ΟΘΌ]ο τεδάεγβ. 

Γ 

51. ΓΕΌΚΕ. ΥἹ. 

νγατὰ ἐς στεαῖ ἰῃ Βεάνθῃ : ἴογ ἴῃ (ῃς 
κε πιᾶπποῖ ἀϊά τΠοὶγ δι Πεῖ5 υπῖο 
τς ριορμδεῖβ. 

24 “Βυι νος υπίο γου ἰδῖ ἃγΓα “ Απῖοε 6. 
τς ἢ 1 ἰοσ γα μανε γεςεϊνεὰ γουγ οοη- δ" 
βοϊδιίίοη. 

25 “ὟΝοε υηΐο γου τπδῖ τὸ {{]] [ “ 1καἱ. ὅς. 
ἴογ γε 8181} ἤυπρετ. γος υπῖο γοι “ἢ 
τΠδὲ ἰδυρ πονν ἱ ἔογ γε 5141} σιουγη 
δηα ψεερ. 

26 Ὗοε υπῖο γοιυ, ἤδη 41] πιθη 
8Π4}} ϑρεαὶς νγὲ}} οὗἩ γοιι ἱ ἔογ 80 ἀϊά 
τη εῖγ ἔδίδεῖβ το ἴῃς ΡΓορἢςΌ. 

47 “Βιις 1 54Υ υπῖο γου ψμῖς ἐπ 5 

41. δώμσεῦ ποαυ.} 
ΔΙ͂ΟΣ σὶρῃίθουϑη688 ἴῃ Μαῖϊ. υ. 6. 
ΥΈ ΞΟ 20. 

ἐδαὶ «υεεῤ που. ἴπ Μαίί. ν. 4, " Βεβδϑοά 
ἃτ6 ΤΠΕῪ [παῖ πιουγῃ, ἴογ [ΠΕΥ͂ 504}} θῈ οοπλ- 
[οτίοὰ, Τῆο ΔπΕΠ6515 ἴῃ [δε ἰοχί 5 ΒΆΤΟΥ 
Δηδ πιοῦὰ Υἱνιά, 

22. Βίομεά ἀγὲ γε, «υδες »ιοη.}] ϑυθδίδῃ- 
τἰ]}Ὺ ἰάοπιίςδὶ ἢ τ 1.8ὲ θεδε 46 ἴῃ Μαίί. 
11,12. “ΉΘΩ [ΠΟΥ 51|4}} βεραγαῖς γοιι 
[οπὶ ΤΠ εὶγ ΘΟΙΏΡΔΏΥ]," ἐ.6. οὐδὲ γοῦ ουξΐ οὗ 
ΓΠΟΙΓ ϑυπδροξιιθβ (σορασε ἰοβῃ χυΐ, 2) 15 
[Π6 δοαυϊναϊοηῖ οὗ “ ρεζβϑεουῖϊα γοῦ " ἴῃ 81, 
ΜαῖιδονΒ σοροσῖ. 

24. Βιωξ «υοὐ.}] ΤΉδβε ἔουγ σοσβ, τ Ὡς ὶ 
ΔΙῸ Ρδουΐν ἴο δι. Γυκο, ἀγὸ ἴΏ 4}1 σοβρεςοῖς 
[86 δηι 6565 οὗτῃε σοστοβροπαάϊηρ ὈδδΕτι 65. 
16808, 45 θοΐοσε, ἀἴγος! γυ δά ἄγοβϑοβ ἔπε οἶδ5568 
οἵ σβοιῃ Ης 15 δρεδκίης ; υυΐ νὰ ποοὰ ἠοῖ 
ἐπεγεΐοτε βυρροβε [πδὲ {ΠΕῪ νεγα ργεϑεηΐῖ. ΒΥ͂ 
ἃ Υυἱνίὰ σβεοίοσιςδὶ ἔχυτε Ης ρῥΐδοοβ ἴποπὶ, 48 1 
νοΓο, Ὀεΐογο {πε ἐγε8 οὗ Ηἰ5 βεᾶτεῖβ. Ηδ ἰ5 
(ΠἰηκΚίηρς οὗ ἴ[ἢ6 στὶς δηὰ ρουγῆι οἰλ858ε5 δί 
ΘΥΌ 58] 6 πὶ, νῦο ψουϊὰ δὲ ἴΠ6 ορροῃεηῖβ οὗ 
58 ἰοδοίηρ : 966 ΟἿ ΥΕΙΘῈ 27. 

ς ῥασνε γειείυε  “Ὑς ᾶνς ἴξ ἴο (Π6 
Δ}},".--οὙς μάνα 11] γοὺγ οοηϑοϊδτίοη." οι" 
ῬΑΓα οὗ, χΥΐ. 25. 

45. αγὲ Δ Π “Μανο 6601 Δ]119ἃ," οΥ 
“ βαἰἰςθοά,᾽" 

ΦἩνυηροῦ δηὰ {μἰγεὶ 
866 ΟἹ 

26, δος τοιο γομ, «ὐδεη.] Α πὑαττΐηρ ἴο 
{πε ἀϊϑςῖΡ]ε5 {ποιλϑοῖνεϑ. 

47. γοι αυδίοδ δεαν.} ΟΥΥ 1 ογὰ ον ἔΓΠ8 
ἔγοιι ἴπ6 ἔνο οἶδϑϑθοβ ψῇοπὶ Ηδ [48 Ὀδοη 
ΔΡΟϑΙΓΟΡ βίην, ἴο Η8 δοῖυδὶ μεᾶγοσβ. Βυῖ 
ἴνε 566 ἴο 566 ἴῃ ἴπε5ε Ἰγογαϑ ἃ υϑϑίϊχε οὗ 
(ες ἴοστηυϊα “υῖΐ 1 540 υπίο γου;," νὰ 
νῆϊς [6515 ἱπισούυοεβ [6 88π|6 βδαυΐῃρ ἰῃ 
Μεαῖίϊ. ν. 44, δηὰ ψῇῆϊος νου ὃς ουἱἷ οὗ Ρἷδοο 
ἴη 8ῖ. 1 Κο8 τί, ΤΠ τοδί ηάογ οὗ 1[}6 
ἀϊδοουγϑε 2}}5 ᾿Ἰηῖο [ἄγος βοοϊοῃβ, 1. [6 ἰδ 

349 



51. ΤὔΚΕ, ΥἹ. 

41 ΓΑπὰά 45 γε ψουἹά τπδῖ τβῇ ἃ Τοῦ. ς- 
δου! ἀο το γοιι, ἀο γε α͵8ο ἴο {πεπὶ ἷκε ν. 
[πκοννίβε. 13. 

42 'ΕοΥ 1Υ γε ἴἶονε τπδπὶ ψ Ὡς “Με. 5. 
ἷἶονε γου, τιμαὶ τπᾶπὶς πᾶνε γεὶ ἔογ 
ΒΙΠΠΟΓΒ 450 ἴονε ἴἢοβϑε τῆδῖ ἴονς 

350 [ν. 28--- 34. 

Πδᾶγ, ἴονς γΟῸΓ δπαπλδ8, ἀο ροοΐ 
ἴο {Π6πὶ ννιιϊςἢ Παῖς γου, 

28 ΒΙεβ58 τπεπὶ τὲ συγ86 γοιι, ἀπά 
ῬΓΑΥ͂ ἰοῦ τῃθπὶ ΨὩΙΟΒ ας 5ρ ΓΘ} } τ88 
γου. 

“Μαῖι. 5. 29 ΖΑΠπά υπῖο Πδίπι τῆδῖ βηλίτειῃ 
39. ἴΠ66 ου ἴῃς ομδ ςἤεοῖς οἶον αἷϑο τῆς 
σα ζοι. 6. Οἴδεῦ ; ξλπά ἢϊπὶ τὲ τΆ Κεῖ ἢ ΔΥΝΑΥ͂ 
η. ΤΥ οεἰοκε ἰογθά ποῖ 29 ἐασάε ἐδγ ςοδὲ 

Αἶ5ο. 
20 Οἷνε ἴο Ἄνδεγγ πδη τπδζ ΔβΚείῃ 

οὔ τῆεα ; δηὰ οὗ Πίηι (παῖ [2 Κ61}} ΑΥΤΑΥ͂ 
(ὮΥ ροοάϑ «ϑὶς ἐδόγι ποῖ ἀρδίῃ. 

οὗ ἙΠΑΥΥ, πιδηϊξεκίθα ἴῃ τοδαϊηθββ ἴο ἔογρῖνο 
δηά ἴο ἀο φοοά (γνεγϑεβ 27-18); 2. ἃ νναγηΐηνς 
ραϊηβδι ΠΥΡΟΟΣΙΞΥ δηὰ Βοΐϊονν τοὶ ρίοη (τ γθαῈ8 
439-45); δηὰ 3. δὴ Θχῃογίδίίοη ἴο ὃ6 “ ἄοοῖβ 
οὗ ἴδε νψογὰ " (νεῦβοϑ 46-49).. Τε ἤχεί οὗ 
(1656 βεςίοΠ5 οσουγϑὶη Μαῖίί. ν. 39-48 48 ραγίβ 
οὗ οὖν 1, οτγά 5 ἐχροβίοη οὗ ἴπ6 ἀν; [6 
Ἰδιἴοσ ραγί οἵ [6 βεοίίοη θείης ἔουηά ἰῃ Μαζί. 
ΥἿ]. 1,2, ἢ δη ᾿ἰπϑογίοη τῆ] ἢ τν}}} Ὀς ποιϊοὰ 
ἰῃ 15 ρίδοθ. Τα ϑοςοηά δηὰ (πϊγά ες 08 
τὸ δοὺγονίδιοη5 οὗ ἴῃς οογγοϑροπάϊηρ ραγῖβ 
οὗ [ῃε ϑεγπίοη οὐ [Ὡς Μουπὶ (Με. υἱ].) ἢ 
ςογίδίη ἰῃϑογοηβ, ἴο τὶς διοηθοη νν}}} 6 
ο8}16ἀ τνυβοὴ ΠΟῪ οσουγ. ὍΤδε 4υσδίίοη ΠΟῪ 
ἀτῖϑοβ, ναὶ ἰ5 (6 οοηποχίοῃ ὙΘΘΏ 
ἢγξί οὗ ἴμεϑε ρογίίοῃβ δηά ἴθ “" ψοῦβ" ψδιςοὶ 
ἱπηπι θα Ἰδίο]γ ργεςεάς ἢ  Ὦς ΥΝ εἴῖο, γῆο 8ε65 
ἴῃ γε Γβ68 290-26 ΟἿΪΥ οχίογηδὶ 6ν}}5 ἀπά δάνδη- 
ἴαγεϑ, δηἀ βυρροϑβεβ {μϑῖ ἴο γεῖοσ ἴο (ἢ ρϑὺ- 
βεουκίοηβ νης (ἢ γϑιίδηβ δηάιγεά, ςοηβίογ5 
τλὲ ψνμαῖ ἔο]Π]ονν8 15 Ἰητοηἀοὰ ἴο ἰδοῦ [Πδηὶ 
(Πε ἀυξε5 οὗ [ογ ίνθησββ δη γοϑ ηδύοη ὑπ ον 
[Π6 ον]]8  ] ἢ ΠΟΥ δυβογοαὰ δ [6 Βδηά οὗ 
ΤΠΕΙ͂Γ ΘΠΘΙΠ165 : 50 Αἷϑὸ Μογοσ. Βυῖ, 48 σοάεος 
Τεμηαγκο, ἴῃ6 σὶςἢ, ὅζο. ἀγὸ ποῖ ἀδποιηςδὰ [ἴῃ 
[Π6 ννοθϑ 845 Ῥεγϑθουΐζοσβθ, ΠΟΙ ΠΟΥ ἀγὸ ἴδ ἀϊ5- 
εἰρῖθβ, ἰῃ ὑεγϑοβ 27, 28, ἄὅζς,, ἐϑρθοίδ! γ σοπη- 
τηδηαθα ἴο ἰονθ, 01685, Δῃ ἃ ὈΓΑΥ͂ ἴοσ ἴῃς τὶςἢ. 
Τῆς ἕδλοϊ ἰ5 1ῃαΐ ἴῃ [15 Οὐοδροεὶ τὰ ἄρρθᾶγ ἴο 
ἴδγθ 4 οοπαεηβεα τοροῦῖ, δηὰ ἴδε ᾿ς οὗ 
ζΠοΟΠηθχίοη ἢᾶνα (8]}Ὲὲἢ οὐ 81, 10 κ6 [ᾶ5 
Βογα ὑσγοιρῆς τοροῖθονῦ, δηά τῆγονσῃ ἰηΐο οὔΘ, 
ΝΟ ΟἿΪΥ οὔ ουῦ [,οτὰδβ τηοάϊδοδίίοηβ οὗ [86 
1νν, εἶ ἅγὸ ἔουηά ἴῃ Μεαῖϊ. νυ. θείης 51 
ἴδοϑε ΒΊΟΝ 5εῖ ἔογί πηοϑὲ Ῥγογ ΠΟΉΕἾΥ (ἢ ς 
“ΠΟῪ Τοσηπηδηστϊησηί " οὗ ἰονθ. 

1ουε γομῦ ἐπορΐ:.} Μαῖϊ. νυ. 44. Εσοιῃ [86 
ΒΑΥηΡ5 ἴΠοΓο γοοοχάρα [86 τοχί 5 3115 ΒΕ] σου- 
ἀεπϑοά, [{ [ΠογῸ ὁσουτβ πὶ (6 οχρίαπδίίοη οὗ 
ἴεν. χίχ. 18, 85 ἰηϊογργεῖδα ὈῪ (ὰς [ἐνν8 οὗ 
οὖσ 1, ον δβ {{π|6. 

49. “1π4 ὠρῖῖο δῖ» ἐδα!.1] (Οοπηάρηβοά ΠῸΠῚ 
(6 βαγίηξβ τστεοοσάθα ἰῃ Μαῖί. νυ. 39, 40, 
ὙΠΕΡ ΠΟΥ ΟΟΟῸΣ ἱπ Τοπηοχίοη τα [86 
ἐξχ ἐἑαϊἑοπές. 

(Πδηλ. 
13 Απά [Γ γε ἀο ροοά ἴο {δοτη 

ψνΠς ἢ ἀο ροοά ἴο γοιυι., ψγῆδὲ (ῃδηΐς 
ἤανα γεὶ (ῸΓ βίπηθῖβ δἷδοὸ ἀο ὄνεη 
τῆς 8ΔΠ|6. 

24 ἸΑπά ἰξ γε ἰεηά 20 ἑΐφηι οὗἉ 2 Μαει. ς. 
σοὶ γὲ ἤορε ἴο τεςεῖνο, τγμδὶ “ἢ 

ἐδαΐὲ Ἰαλε! δ. ΟΥ “ἐδαδΐῖ ἐδ τακὶ πα," 1... 
“ἧς βεοκίηρ ἴο ἴακο. Οοιηραῖο δηὰ 5866 
Ὠοΐεβ οἡ Μαῖί. νυ. 40, εσε, μβονενογ, τ 6 
τοϊδλίῖνε ροβίοη οὗ [86 “εἰοκεο᾿" δηὰά τδς 
“ ρορῖ "ἢ τὲ ἱηνογίο. δῖ. [,κε᾽5 9 [Π6 ΤΊΟΓῸ 
Ἰορίςδὶ δγτδηροιηθηί, [6 Ἄοοαδὲ (ἴῃς εὐδέδο ΟΣ 
ἴυη!ς) θείην [Π6 ἱπηὸῦ δηὰ τότε ᾿ηἸ5ρεηβαθὶο 
Ρατί οὗ ἀγεβϑβ, 8:1. Μαίίμονν ἐχρίδίηβ (δὲ 
51, ΠὰΚ6 οὐ ἴο ποίΐοθ) [δὲ ᾿εραὶ ορρσοβϑ- 
αὐ: ἰ5 Πεγα ἰηϊεπάοδα (ΟΟμΠΊρασα 1: ΟΟΥ. Υἱ. 
1-8). 

80, συ ἐο ουεγγ. Οομίρατε Μαίΐ, νυν. 42 
βοπα, ψ ποι 88. ΑΝΝ ΘΟ 2] ἴ5 βΠ ΜΕΥ 
ΨΑΓῚ 

81. “41π"4 α: γε ευοι Δ 81. Μαεαίίζπον ρἷδοθβ 
[Π|5 “ φοϊάδθη σγτυϊς ἴῃ 4 ἰδαῖοσ. ροπίοη οἵ τς 
ϑουηο οὐ ἴδε Μοιυπὶ (Μαῖί. ντἱῖ. 12) βοσα 
1 ρΡΡθᾶγβ τηοστα πδὶ 85 ἴῃς οοποϊιυβίοη 
οὗ οἣε οὗ [πες αἀϊνϑοηβ οἵ ἴπῸ ἀϊθοουγθο. [ἴῃ 
ϑὲ. 1υκε 5 οτγάεγ, {ὁ ϑοπιεναῖ ὑὕγθακβ ἴδ ς 
σοπηοχίοῃ. 

82. ον 7,)ε ἰσυε.) ΟΥ “Απὰ ἐξ γο]ονο." 
Το ΓΟ] ονίηρ ραϑβαρο (γε 565 322-16) ΟΟΟΌΣΒ 
ἰπ ἃ ΓΑῖμοσ αἰβογοηῖ, δπὰ 655 Ἰορίςδὶ, ογάογ, 
ἰη Μαῖί. ν. 45-48, ἤοΓα 1 15 ΟἸΟΘΟΙΥ οοἢ- 
ποοϊοὰ ἢ [ἢ 6 ραάβϑᾶσο ρδγΆ]]εὶ ἴο νεῦβοβ 27, 
18. Οοιηραγο, δηὰ 566 οΐθβ οἡ [86 Ρᾶ5ϑᾶρῈ 
ἦιιϑὲ τοίοιτοὰ ἴο. ὈΙδγεηςςβ οὗ ἀεἴδι! ψν}}} δε 
ποϊοά 45 [ΠΟΥ οσουτ. 

«υδαὲ ἐδαμπμά. 81:. Μαίϊδον ϑᾶγ8 ἴῃ [δ6 
ῬΑγδ] εἰ ραβεαροβ, “ννμδί γενναγά," Τα 58716 
αιιοϑίίοηβ ἄρρθᾶσ Ὀεΐννθθη [6 ἀρρεδὶ ἴο [86 
Θχρὶς οὗ ΟΟΓ ΠεδυΘΪ ΒΔΠΟΓ (νεῦβα 35; 
Μαῖϊ. ν. 45) δπὰ ἴδε Ἵχβογίδί[ίοῃ ἴἰο ἤοϊϊονν 
ἴι (σεσθα 16; Μαῖί(. ν. 48). 

σἰππετ..} 81. Μαιίίεν μδὰ “ ρυδ]οληβ.᾽" 

88. “1π4 Κ),,ε.1 Ἐσγ (8Ϊ5 δηὰ [Π6 ἕο] ουσίης 
νεῦβα δῖ. Μαίίζδιον (νυν. 47) μᾶ5, “ Απῃὰ 1ξ γὸ 
βδυτ6 γοῦΓ Ὀγεῖθγεη ΟἾΪΥ, γαῖ ὁ γὲ τῆοσγε 
1ΠΔη οἴου ἡ ἀο ποῖ δυδῆ 186 Ῥυδ]} 85 50 3 "ἢ 
81. {ὺκο᾽ 5 γοςῖ4] τηλγκβ ἃ υδὶ οἰ ᾿πλ2Χ--- 
“το Ἶἴονα,"» “το ἀο ροοά;" “το Ἰοηὰ νου 
ὮοΡο οὗ τεραγγηθηΐ. 



ὰ 

Μαΐξῖ, 7. 

ν. 35---39.] 

(ληκ πᾶνε γε (οὐ βἰπηεῖβ 4Ϊ530 
ἰεπά ἴο ϑ8ἰπηεῦβ, ἴο γεςεῖνε 28 πηυςῇ 
ἀρδίη. 

25. Βυῖ ἴονε γε γοιιγ επεηῖεβ, δηὰ 
ἀο ροοά, δηά Ἰπη, 'πορίπρς ἴογ πο- 
τηΐηρ ἀρδίη; δηά γοιγ γενναγά 512]} 
Ὀδ6 ρστγεοδῖ, ἀπά γε 5}2}] θὲ τῆς “ἢ ]άγεη 
οὗ τῆς ΗἸρῃεβὲ : ἔογ ἢς 5 Κιπά υπίο 
16 ἀπτῃδηκίι! ἀπά ἐο τῆς εν]]. 

426 Βε γε τδεγείογε πηϑγοῖίι], 88 
γουσ Ἐδίθεσ 4130 8 πγλογο]. 

47 1]υάρε ποῖ, δῃά γε 58}4]1 ποῖ 
δὲ ιμάρεἀ : ςσοπάδιηη ποῖ, ἀπά γε 

886. δορίπρ 70. ποϊδίηρ αραΐη.1] ΤὨΪδ το" 
ἀοτίηρ, τ ΒΙΟΝ ἰ8 πον ρι ὃν ΟΥ̓͂Ν 41} οοπι-» 
Ταθηϊδίοῦβ, 5:15 (6 οοηίΐοχί ροσέθςγ. 866 
Νοίε δὲ ἴδε εηὰ οὗ τς. Ὁδαρίοσ. Βεηρεὶ οὔ"- 
δ6ΙνῈ5 [πα (Π6 [γε ῥγεςερίβ ἴῃ [18 ρΐδςθ, 
“Ἰονς,"" ““ἀο νοοά, δηὰ “Ἰεπά, μορίῃρ ἔοτ 
ποίδίηρ, δρδίη," Ιοοῖκ Ὀδοκ ἴο γεῦβο 32, ὑὉ 86 
34, Δηἀ γΕΓ56 34 Γεβρεοινε γ. 

απά γε “ῥαὶ] δε.}] ϑοιδονδι τηοάϊῆοα δηὰ 
οοηάεηβεοά ἔγοπιὶ ἴπ6 ραβθᾶρο ρίνθη ΓὮΪΠΥ ἴῃ 
Μαῖϊί. ν. 4.5. Μέεγοσ Ἵχρίδιπβ, “γα 584}} Ὁς 
ἴδς ςΠΠ]Πάτοη οὗ τῆς Ηἱ;ἤεϑε, η ἴα Κίηράοιι 
οὗ (ἢς Μεβϑίδῃ," δῃὰ σοϊηραγοβ οἷ. χχ. 36. 
ΤΠΐβ ἜχρΙδηδίοη πλ15565 [ἢ ροἰπί οὗὨ 6 ῥγο- 
ΤηΪδθ. [ἶ{ 15 ἃ Ὀγοβοηῖ, ἢοῖ ἃ διΐυσο γοιναγά, 
ὙΠΟ 18 δεγε οἴεγεα, 88 νν6}] 25 ἴῃ (ἢς ρδγαδ]]οὶ 
ἴῃ Μαίΐ, ν. 45, [ἢς τουνασγὰ οὗ δείηρ ἐγω (...., 
ἵπ ϑρί πὶ δηάὰ ἴῃ Ἵπαγδοίοσ) Ἵ]άγθη οὗ οὐζ 
ΒΟΑΥΘΗΪ δίμου : ςοιρασε ΕΡΆ. ἷν. 31-ν. 1. 

30. Βεὲ γε ἐδεγείογε νιογοῦμ.}] ΤὨΪΒ οου- 
οἴυασίΐηρ, ργεσερί 5 βυ βίη Δ} } 7 [86 βᾶτηθ 8ἃ53 
ἴῃ Μαῖί. νυ. 48, σἤεσε (Βονγονοσ) ἰΐ 18. τῆογα 
ΒΌΟΠΡΙΥ (δηὰ [Ὁ 1ἴ 15 τρϊ 80 ἴο Ξρϑᾶϊ) ραγὰ- 
ἀοχίς δι οχργοβϑοαὰ. ὔὐΟοβίογσζθα οὔϑογνοβ 
[Πα νγὸ οδῃ τηἹδῖς Οοὐδβ τηογαὶ] ροσγἔδοϊο5 
ΟἾΪγ, ἀπά (δὲ Ηἰ5 Ἰονδ ἰβ [6 σοπῖγο οὗ ἴῃοϑἊς 
Ρεπδεϊςοηβ. ΤῊ οἀοϑὲ Μ598 δηά αἴ οάἀϊΐζοσβ 
οἱ “(Ὠοτείοσο." 

87. ὑμάφε πο..}] ΟΥ “δοὰἃ ἱπᾶχο ποί." 
Οοπῖρασε (ἢ 5 ξε (νεσβθ5 27, 38), 
Μαζί. υἱῖ. ᾿. Βεΐνοεη [815 δηὰ ἴῃς ἐογοβοίησς 
γΟΙΒ6 ἴΠ6ΓῸ 1165 ἴῃ 81, Μαίμπον Β σοςίζδὶ 186 
ΨΠΟΪ6 οὗ (ἢ6 5ἰχίβ:. οδδρίοσ. 866. ποῖς δἱ 
(δε εηὰ οὗ {Π|8 οπαρίοσ. ὙΤῊδ τεροσῖ οὗ 
δὲ. ΠυκΚο, ΒονοΥοσ, 15 ἤΟσα τλ ἢ πλογὸ ἢὉ}]} 
ἴλη [π6 Ῥᾶγα}] 6] ραββαρὸ οὗ δῖ, Μαζίβον, δηὰ 
γεῖ, ΕΠῸ ἴἴ ἀρΡοᾶγβ δὶ ἤσϑι οἰρῃϊ ἴο ἰηΐσο"- 
ἄυσο Ὡοτν τηδίίογ, ἃ ἰ8 ἰάδηζίςαὶ ἴῃ Ὀυϊποίρὶθ. 
“ 7Ἰυάρεο᾽ Πεῖὲ ἰ5 ποῖ δαυϊναϊθηξ ἴο “ σοῃ- 
ἀεπηη "45 15 βϑῆθνυγῃ ὉΥ ἴδε ι156 οὗ {μδῖ νογάὰ 
ἴῃ ἴηε πεχῖὶ εἶδιιβε : δηὰ γαῖ ἴῃ6 υ6 οὗ (ἢς 
συογὰ ἴῃ (Πδὶ ὑἷδοο, ψῖ τΠ6 συςσοοοάϊηρ οὁχ- 
Βοτίδιίίοη ἴο ἰογρίνθηθβο, [ἄγον ᾿ίρῆϊ ὕρο 
[86 ϑεῆϑ86 ἴῃ ἩΏΙΟδ νὰ ἀσὲ ἑογσθίἀάδη ἴο Ἰυάξο. 

ΤΙ, ΕΎ ΚΕ. ΥἹ. 

8081] ποῖ θῈ ςοπάεπιπεά : ἰογρῖνε, ἀπά 
γε 8}4}} δε ἐογρίνεη : 

48 Οἷνε, δπάὰ ἴξ 8}4}} ὃς ρίνεη 
υπῖο γοι; ροοά πηγδᾶϑιιγα, ρῥγεββθᾶ 
ἄονγῃ, Δηἀ 5ἤδίκεῃ τορεῖμογ, δηά συη- 
ηἰηρ ονετ, 8411 πε ρὶνε ἰηῖο γουγ 
θοβϑοῦβ. Εογ ὑχτἢ τῃ6 8ΔΠ16 ΠηδΑΒΌΓΕ 
(Πᾶῖ γε πιεῖθ τυ] ἰξ 814}} 6 πιεᾶ- 
βυγεά ἴο γοιι ἀρδίη. 

19 Απά ἢς 8ραῖςα ἃ ρδγδῦὶες υηΐο 
1Π6πὶ, ““ δη τὰς Ὀ]᾽ηἀ 1ελὰ τε ὉΠ πὰ ἡ "“Μαῖι. τ5. 
8Π4}} {ΠῈῪ ποῖ ὈοΙὰ [2]] ἱπῖο τῆε γ᾿ 
ἀϊτοι 

“ Ἰυάχε ποῖ," ἀ., ἴῃ ἃ μαζὰά, βῇδγρ, οοπάδιῃη- 
ΠΑΙΟΣῪ [6 σοῖς, ΟΟμρΡΑΓΕ 
Μαῖϊ. χυϑῖ. 21.235. 

ηχέυε, ἀπά γε “δα1} δὲ ὥγχέυεη.] Ἐαΐδεγ, 
“ΑΌΒΟΙ]νΘ δηὰ γ0 588}]} θ09 Δ δοϊνοᾶ," [{ 
ἄοο5 τοὶ 350 τηποῖ τηθᾶη (πδὲ νχὰ ἃγὸ ἴο ἔοστ- 
εἶνε Ῥεῦβοπδὶ οἴδηςεβ, 45 [Βαῖ νγὸ ἅγῈ ἴο ρ855 
ἃ 5εηίοηος οὗ δοαυϊίδὶ οἡ ἴδ6 οἰεηάεγ, ἰη 
ογάον ἰηδλὲ ἃ ἕδλτουγδοϊ]ε Ἰυάρτηεηϊ πΊΔΥ 6 
Ῥαβϑοά ὕροῇ 0.8. 

88. Οὲνε, απ ἐξ “ῥα δὲ σίυεη ὠπίο γοιι. 
δῖ, Π0Κ6 8 τες] ΤΏΔΚ6Β ἃ σαρί ἃ {γΓδηβήίοη 
ἤοσὰ ἴδ6 ηρρδῦνε ἴο ἴὴς ροβιενε ψογκίης οὗ 
πε ἴδνν οἵ 1. [1,106 ΓΑΙ ΠΥ ΠΥ δε ἰάκεῃ 

ἴγ ; 30 85 ἴῃ6 Ϊ οὗ 1118 δϑερεςῖ οὗ 
1Πδὲ “ αι» ὙΠ} 8, μ45 οοῦλς ἴο 5ἰαπὰ 
ἴοσγ “ δἰτηβρινηρ ἰῇ οοῃηοη ἰδηρσυδρο. 
Οοάεξ οὔϑετνος ἰῃδὲ “ΤΏΟΓΟ 15 οἴσοηρ {δ ]1ην 
ἀἰδβρίαγεὰ ἴῃ τ} ῖ5 βδεφιεῆσε οὗἉ Ἰπιρογαῦνοβ, δὰ 
[Π6 Ργόσΐθα νη] ἢ [Ὁ]Ον8 5 τηλγκεὰ ΟΥ̓ ἃ 
δἰ ηρι αν του ἀδηοῦ οὗ οχργοϑϑίοη. [τ [858 
Ὀδδη 584, “Οἷνε ἴο Οσοά νι γουγ πδπά 
1, ἀπὰ Ηδ ν}}} 6}} γοιγ Ὀοβοπὶ ἴῃ σγεϊυγη.᾽ 
ΤῊς 56η56 οὗ [ἢϊ5 ᾿πδηϊία ᾿θογα οἵ Οοὰ ἰ5 
ΥἱΥΪΥ οχριοϑϑεὰ ΟΥ̓ (86 δοουτμυ]δίίοη οὗ 
ορ τ Πποί5.ἢ 

ῥαϊὶ »ιόη ρίυε) ΟΥ̓́ 8}411 80} κἷνο;ιὔἾ 
ΒΌΓΕΪΥ, ποῖ (45 Εὐυϊδγτη5) “ ἴἤο56 ΤΟ Βᾶτα 
τεςεῖνεα Ὀεηεῆϊβ ἔσο γου," Ὀυῖ ἴποϑ6, ψδο- 
ΟΥΟΥΓ ΠΟΥ ΠΙΔΥ Ὁδ, ΠΟ 588}} ϑεῦνε 85 186 
ἀξεπίβ οὗ Οοὐ᾽β θουπίγ ἴο γου. ΤΈΘ γετὺ 
5, ἴῃ ἔδοῖ, ᾿πιρΟγβΟΊδὶ. 

ἑπίο γοι ὀο!οπ] ΤῊΘ Ἰοοβα ἴο] 5 οὗ (ἢς 
ἀγοϑθ8 ἀῦονε ἴδε σίγαϊθ, ψηϊοῦ ϑογνυθα 45 ἃ 

Κεῖ. ΤὨς ἱτπίδρα Βοῖδ 13 οΟἰθασ ἰδίκεη 
Ὁ ΟΟΓΤΉ. 

ἘὸῚΡ «υἱὸδ ἐδ “αρὋ τισι 6.1 ΟΟΙΏΡΑΓΟ 
Δ 566 οὔ Μδσκ ἵν. 24. 

89. ἕῶπ ἐδὲ δέϊμ4.) ΤᾺ8 ἱπηαρε ἀο68 ηοΐ 
ΟΟΟΟΓ ἴῃ [Π6 ῥάσα ]]6ὶ ραββαρσε ἴῃ 51. Μαιπον, 
δυΐ [8 ἑουπὰ τὴ Μεαῖίί, χν. 14, Πότε ἰΐ 5 υϑεὰ 
οὗ ἴῃς (γδαϊε!οη4] ἐδδοπίης οὗ 186 ῬΠΑγθθο3. 
Ὡς ΝΥ εῖίο 8805 [Παῖ 1 18 ΣΒΟΙῚΥ ουἱ οὗ ρίας 

591 
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ἘΜΆῖι. το .40 ἥΤΠς ἀϊβοῖρὶςε 15. ποῖ δῦονε ἢΪ8 
ἱ Ὁσ, «ἀαἱ Πηδϑῖεῦ : Ὀχξ ἜΥΕΙΥ οπα ἔπι ἰ8 ρεῖ- 
ἐξ 
7εἰεφά 
ες ἀξε 
φ»ασέφξ. 

3 
ο Με ει. 2. 

ἔεςϊ 8}4}} δε 48 Πἰ8 πιδϑίοθυ. 
41 “Απά ψῆγ Ὀεμοϊάεβε (μοι (ἢς 

πιοῖς τπᾶῖ ἰδ ἰῃ [γ Ὀγοιποτ 8 αγς, 
δυῖ ρετοείνεβξ ποῖ τῇ Ὀδδηὶ (παῖ 18 
ἴῃ τῆϊηα ον ογεὺ 

42 ΕἸΈΠΟΓ ἤονν Τσληϑὲ ἴῆοιι 5ΔΥ ἴο 
τῆν Ὀτοίμεγ, Βγοίμοσ, ἰδὲ πῖθ ρὺ}} οὐ 
(ἢε πιοῖς τῆδι 18 ἰῃ τΠ1|Π6 ἐγα, ἤθη 

Ὦσγο, δηά (πδξ ἴξ Π45 πὸ Ἴσοπῃοχίοη ψ] ἢ [Π6 
ςοηῖϊοχί. Μεγεῦ 4150 σεῖιϑ68 ἴο 8566 ΔΩΥ͂ ζοῦ- 
ποχίοῃ Ὀεΐνεθη [Π1|5 δηὰ (πε ἐοτοροίηρ νεῦβο. 
[τ 15 ἴῃ ἔδεϊ ἱηιγοάμοοα ὉΥ͂ ἃ δρεςΐδὶ πεδάϊηρ, 
ἔγοῃι τὶς ἴα τὶρς Ὀ6 ἰηΐοεγτοὰ (παῖ ΟἿΓ 
[μογὰ ἰ8 ραϑδίηρ ΟἹ τὁ 84 ἀἰδεγεηί βιῤ)εςῖ, 
Ὑεὶῖ ἴδετε ἰβ ἃ οεγίδίη Ἴοπηοχίοη. 76 518 
[285 ᾿ατηθὰ Η5 αἰβεῖρ! 95 δραϊηϑδι “ υάρίην," 
Ὀδοδυδβε ἰξ ἷ8, ΟΥ 15 ἰὴ ἀδηρεῦ οὗ θείην, υἢ- 
οπαγίδῦϊθ. Ηδ ποὺ Ὑψᾶγη8 ἴπδπὶ ραϊηϑῖ 
υάρίηρ, Ὀεσδυδϑε {πεῖς Ἰυάρτηεπε ΤΑΥ͂ ὃὲ 
εἴνθεη ἢ ᾿πηροτίοοςϊ Κηυν εάρε δηὰ οἡ ἰη- 
δυίηςοίεηϊ στουπμάβ. Ηδς {δογοίοσο στηλῖκοβ 0.86 
οὗ ἴδε δδπηθ ραγδαῦοϊς Ἔἐχργεϑϑίοη ἢ οἢ ΟΟΟῸΓΒ 
ἴη Μαῖϊ. χυ. 14, δυῖϊ ἢ ἃ βοιπηονῆδί ἀΠἔεγ- 
δηΐ τοίοσθηοο. Τόσο, [Π6 ἰοδοῦοΥ 5 8δα ἴο 
6 45 ὈΪΠπάὰ 45 [Π6 δομοῖΐδγ: ἤογὸ ἴῃς ἰυάρσε 
18 δαϊά ἴο Ὀς 45 ὈΠΠὰ, ΠΔῪ 45 ϑυϑαῖς δηά βίη}, 
85 6 ΠΟ Πα ἰπάζεβ: [ἢ [ἢ6 ἜΧρτοβϑοη 
8 οοῃῃοοίϊοα θοΙδ ἢ τπαΐ σζοῦβ Ὀεΐοτε, 
δηὰ νὰ (δι ὙὩ]οδ ΤΟΙ] Β ἴῃ ὙΟΓβ65 41, 
42. 

40. 72: ἀειῥἧε ἐς ποι] ὌΠο νογάβ ὀσουγ 
ἷπ ἃ 5115} 00} ναγοὰ ἔοιτη ἱπ Μαῖίί. χ. 24, 25, 
ὙΒΟΓΟ (ΠΟΥ ἄγε υϑοὰ ἴο 5, σπῖν [ἢ 6 ορροβί!οη 
δηά ρεγβοουῦοη ΜΠ Ιςσὶ [Π6 ΓΟ] ονγοσβ οὗ Ὁ ἢσιϑί 
τηυϑῖ ἐχροςῖΐ ἴο τηϑεῖ Π ἴῃ (Π6 ττουϊὰ. Ηδοτο, 
[ΠΟΥ πιυϑί Ὀς ἴδκθη οἰοβοὶν ἢ [6 ἑοτοροίης 
νοΓδα, δηὰ σεδά ἴῃ ἴῃς ᾿ἰρῆϊ οὗ 10; πει[ μεν 18 
ἴδεγὸ ΓΟΔΠῪ δηγ αἰ ΠΝ Υ ἴῃ συρροβίῃηρ βαυγίηρϑ, 
ῬΓΟΥΘΓΌΪΔΙ ἴῃ τΠοὶγ ἕοστη, ἴο βανὸ θθθη υἱἱογοὰ 
οὐ αἰδβεγεηξ οσοδϑίοηβ ἰπ αἰ ἴδγθης Ὀδδγηρ5. 
16808 5ᾶγ5 ἴῃ οἴεςῖ, “Ἴδε Ὀ)πὰ σδηποὶ Ἰοδὰ 
τὰς ὈΙπαὰ Ὀεϊίοῦ ἴλη ἢ6 οδη συΐϊάς Ὠἐπ)56 1}: 
(6 ΞοΒοδσ Μ1]} ποῖ Ὀε Ὀεϊίον [Ώδη [5 [δ ΒΥ: 
[ἢε Ἰυάστηοης τνηΐο ἢ ομα 5ἰπῆι] τηδῃ ῥᾷ5865 οὔ 
ΔΠΟΙ ΠΟΥ, οΔη ΠΕΥ͂ΘΙ Γαΐῖβθε (Π6 σἰδηάαγαά οἵ τηογαὶ 
ἜΧο θῆρα ἴῃ ἴῃς ννου]ά." 

δ}ὼξ εὐεν7 οπό ἰδαέ ἢ Ἐαΐμοσ, “Βπὶ 
ΔΘ. πιδὰθ Ῥοσχίθοῖ ΘΥΘΙΥ 080 ᾿ἰκθ 88 
δὶα θ80801.) 80 [6 Ψνοεῖῖο, ΟἸβῆδιυβοῃ, 
δηὰ ἴΠ6 τηλγρῖηδ]ὶ τοῃάοτίηρ ἰπ οὐν Αὐἰποτγϑοὰ 
ψειβίοη. “ὙὍμδ συὶε 18, ἔδδὶ τῆς ἀϊϑείρ]ε ἰ5 
8ἃ8 [ιῖ5 τηλϑῖοσ " (Οοδίεγζϑο). 

41. “π"4 «υὖ).}] Οὐοτηραγζο δηὰ 5866 ποῖοϑβ 
οη Μεαᾶῖί. νυἱΐ. -ς, οτο [86 βέβϑαξε ἰ5 ἔουπά, 
ἴῃ [86 σοΥτεβροηϊης Ῥατὶ οἵ ἴ86 ϑοσωοῃ οὔ 
ἴῃς Μουηῖ, ἴῃ ὨνΑΣΙΥ [ἢ δᾶπις ἔοστῃ, 

51. ΓὔΚΕῈ. ΥἹ. [ν. 40---43. 

τθου τῆ γϑ86]  Ὀεμοϊάσϑε ποῖ τς δεδπὶ 
(δὶ ἰ8 ἰῃ τηϊηα οὐγῃ εγε οι 
ἢγροοπίε, ςαϑὲ οὔξ ἤγβε τῆς δεᾶλπὶ 
οἷξ οὗ «πε οὐπ γε, ἂπά τπδῃ 
8ῃα!τ τοι 866 οἰθαγὶγ τὸ ρὺ]}} ουὲ 
16 πιοῖς παῖ 8 ἴῃ ΤΥ ὑτγοῖδοῖ 8 
ΕγΥα. 

[στὴ ςοιταρε ἔτος ; πεῖμεγ ἀοιῃ ἃ ᾿Ὁ 
οογτιρί ἴΓο6 Ὀπηρ ἰοτἢ ροοά ἔγυϊξ, 

48. ον ἃ φοοά ἐγεε.}ὺ ΜΝ ἢ (5 (τόσϑες 
41-45) σοῃρατο {πὸ ΦἘΓ ΓΕ ράγΑ}16] ραϑβϑαρς 
ἴῃ Μαῖ(. υἱ!. 1 5-2οὸ (Βεγο, 88 Βογε, οὔγ [οτὰ 
5 ϑβρεακίηρς οἵ [ἢς ἱπῆιιοησο οὗ [ϑᾶοἢ 6 15), δηά 
ἃ 5. π| 112 οπα ἴῃ Μαῖϊ. χὶϊ. 33-37 (σβετε Ηε ἰ5 
Δηδινογηρ [Π6 ΟΑΥ]] οἵ ἴῃς ῬΠδτιθθεβ). ΤΠ 
Τοΐοεγοηςο ἴῃ ἴδ ἴοχῖ 15 ἴο [Θδοβίηρ, Π δὶς ἢ 
[Π6 ἰήοδ οἵ Ἰυάσίης (νεσϑα 37, ὅς.) 15 οἴοϑεὶῦ 
οοπηοοίοα, [ἢ ἕδεΐ, ουὺν 1νογὰ πεῖὸ σονεγίβ ἴο 
ψν Πδὲ Ηδ δὰ δὰ νοῦϑὲ 40, “Τῆς ἀἰϊδοὶρὶς ἰ5 
ῃοῖ ὔονβ," ὦ... Ὀεϊίοῦ Ώ8η, “8158 τηδϑίοσ.ἢ 
ΤὮς ἔπι 5 ποτὰ βροόοζκεη οὗ, δἵὸ ποῖ ἴῃς ἀοο- 
ΕΪΠ65 ΟΥ̓ ΤΠ6 [ἴγε5 οὗ ἴπς ἰοδοδοῖβ, δυξΐ τδοὶγ 
ἰπῆυδησα οὐοῦ ἴἢο86ε ῆο ἅγὲ ὑσουρῆξ ὑπο γ 
1Ποἱγ τοδοδίηρ. ἴὔη!65ς [86 Ποασί 15 [ΠΟΓΟΌΡΑΙΥ 
τεΐοτωοὶ τ]ὰ δίη, τ[π6 οοηΐαςὶ δεῖνγοοη [δ 
ἴοδοθοῦ δηὰ [δς ἰδυρῆϊ, οὐ ([ἰῃ χείεγθησς ἴο 
ΨΟΙΒ6Β 41,42) [86 ΙΟΥΔ] ᾿υάρηηδηῖβ ΝΠ ἢ Ομ 
ΠΊΔη Ῥᾶ5568 Οἡ ἴῃς ςοπάυςϊ οὗ ΟἴοΥΒ, οΔη οἡ] 
Ῥτοάυοε ἰηἸυτίουβ ἀὐνρας τον υρῖεὲ τα ΤῊ 
18 ἴῃ ἃ 86 1165 οὗ ράγδθο οδ] διὰ ὑσο- 
ΥΟΤΌΙΔΙ βοηϊθηςοβ, ϑοῖθ οὗ τ ϊο ἢ ΟσσυΓ εἰ96- 
ΜΒοτο ἴῃ αἰδεγοηΐ σοηῃηῃοχίοηβ (80 Μεγεσ, 
Οοάεϊ, δῃὰ οἰδετ8). 

ΤΈΣ βυςοοββίοη οὗ [που [Ὠγουρησυΐς 15 
δοιῃειῃίηρ |ἴκο 15, “0 ποῖ υάρε ΒΑΞΕΪΥ. 
θὸο ποὲὶ πάρε ἢ ἃ ὑγεάϊβροφἊοη ἴο οοη- 
ἄεγλη; δὲ ᾿ἰεῖ γοὺγ ἰεδηΐπρ ὃς 411] ἴθ οἵβοῦ 
ὙΑΥ͂ (νΟΓ565 37, 38). Αὔοσ 41}, ψῆδί ἰβ γΟῸΣ 
Ἰυάρπιεηξ νόογί ἡ Οὐδῃ ἴΐ γαῖβε ἴῃς Ἵομδγαςίογ 
οὗ ἴοϑε Στ νοπι γου ἢᾶνς ἴο ο Τὸ ἀο 
(παῖ, γοὺ ταυδῖ Ὀερίη ὈΥ τοίογηγίης νὰ πε 
ΤὨΟ ὈΪΠηὰ σλπηοῖ ἰοδὰ {π6 δ] πὰ ; Ὀαΐ [κὸ 
τολοδοσ, Πἰκὸ βοβοῖαγ (νότβεβ 219, 40). Βεῖΐοτγο 
οοΥτοςτης Οἴδοσβ, οοστεςῖ γουγβεῖξ; γοὺ ψ]1}} 
Ὀε δοϊίεῦ 4016 ἴο ἀο {ἴ, ἃ8 γοΟῸΣ τλοσὰἂὶ υἱβίοη 
Ὑ7111} Ὀς Ρυγβεά (γεῖβεϑ 41, 42). [πάεθά, Θυ ΣῪ 
δἴοαρὶ ἴο ἱπῆμπεοηος ἴῃ ς ΕΥ̓ δῃηὰ Ἷοοῃ- 
ἀυςΐ οὗ οἴεῖβ, 1π|655 οὐσ ουνπ μοδτί ἰ5 ομδηροά 
ἴογ ἴῃε δεῖϊζεγ, νν}}]} ΒῈ ἴῃ ναῖϊηῆ, {εΚ6 σδὴ ΟἹ 
Ρτοάιποο ᾿ἶκα ὄυξη ἴῃ [86 παίῃγαὶ τννοσ]ὰ (νυ γϑεβ 
43, 44). [Ὁ|5 ΘαΌΔΙΙΥ 50 ἴῃ ἴΠ6 τήογαὶ νου], 
Δηὰ Ἰεῖ ἃ πιδῃ ΕΥὙ ΠΕΥΕΣ 50 τηυοἢ ἴο συϊάς δηὰ 
ἰηβυκεῆοςς οἴδιετβ ἔοσ ξοοά Ὁγ Ηἰ5 χογάϑβ, γεῖ ἢϊ5 
ψογάς Μ}1}} τοῆοςοϊ δἰ5 ἴτε σΠΑγαςῖοσ, σίπος [δ 6 
τοῦ υἱΐοτβ ἔπαὶ οὗἁἩ νῃΐϊοῃ (λ6 ἢοατί ἰ5 [}}}} ἢ 
(σετῖϑε 45). ΤΉ υ5 [πε ραββᾶσο 18 οἰοϑεὶγ οοῦ- 
πεοίοά νι ἴπδὲ τυ ῃὶς ἢ ἱπιπιοάϊδιεἶγ ργεοεᾶες 
τι ΜῈΝ νεῦῖϑὲ 43 οοσιρᾶσγε Μαζί, Υἱὶ, τό, 17. 

43 Εογ ἃ ροοά ἔτες δηίηροῖα ποῖ 2Μειῖ. 7. 



φ Μδιῖ. 7. 
αι. 

ν. 44--.9.] - 

44. ἕογ ΕΣ ἴΓ66 18 Κηονγῃ ΒΥ͂ ἢ 
ον ἔτυϊς. Εογ οὗ τῆογῃβ τη ἀο 
ποῖ ρδῖδμεσ ἤρβ, Ποσ οὗ ἃ Ὀγδπιθ]ε υ5ἢ 
φλῖμοῦ ΤΟΥ ρτάραβ. 

45 Α ροοὰ πιδὴ οι οὗ τῆς ἔπ 
(γδαϑιγα οὗ ἢΐ8 πδαγ ὈΠηρΡΈΙΝ [ΟΠ 
τῆλι ψ ]ς ἢ 18 : ΔΠ4 δὴ ονἱἱ ἤδη 
οιξκ οὗ τ[Π6 ον! τγϑδϑιγα οὗ ἢ 8 Πεδαγί 
δγηρεῖ ἰοτἢ παῖ της ἢ ἰ8. 6ν]] : 
ίοτ οὗ τῆς δϑιπάδηςς οὗ (ἢς Πολγῖ ἢΪ8 
του ἢ βρελϊςοιῃ. 

46 4“Απά ψῈΥ ο8]] γε της, ἘΠ 
Γιοτά, ἀπά ἀο ποῖ ἴδε {πίπρβ ψϑὶςῃ 
δΑγὶ 

47 ὙΝνΒοβοενεγ οομηεῖῃ ἴο πι6, δπά 
ΠΆΓΟΙ ΠΥ δαγίηρβ, δηὰ ἀοοιῃ {ἢ επι, 

44, Σον συ ἐγεφ.} Οοζαραγε Μαῖί. χίϊ. 31; 
Υἱ!, τό. 

46. ἡγεαιμγό 07 δὲς δεαγ. ΤὮοδο τνογάς8 
8ἃ1Ὲ οὐἰπίεά ΕΥ̓ Τἰϑοδεπάοτγί, ΤΎερο ]ε5, δηά 
ν εβίοοϊξ δηά Ηοσῖ, δηὰ ρἰδεδὰ ἰῃ Ὀγδοκεῖ 
ΔΑ παρϑιον ας οἵ {πε δυϊμουῦ! οὔ δὲ Β Ὁ 1,. 

ΕΥ̓͂ ἅζε ἰουῃὰ ἰπ Α ΟΕ. 

ὃν οἱ ιδε.)}ὺ Μαῖ, χίΐ. 214, σσβεσο 1 ᾿πηπλο- 
ΠΠΠΕῪ Ῥτεοθάθβ [6 εἶδυϑε τοι 1 Ποτὰ [0]- 

γῦ8, 

46. “4.4 τυὐῦν εα] γε »»..7 ἍΝ ε ἢδγνε ἴη τῆς 
τειιδί πᾶσ οὗ 81, {ἃὐκο᾽ 5 Γοςΐ(8] (τεγϑεβ 46-49) 
ἃ ςοηδεηκοα τεροσῖ οὗ [δὲ ἢ οἢ ἀρρθᾶγ5 τ ΟτΟ 
Δ ἐπ Μαῖί. νυἱῖ. 21-27, 48 ἴα οοποϊ υδίοη οὗ 
(ες βοείου οὐ ἴδε Μοιυηξ. ὄοῖβο 46 ἰ5 ἃ 
οδυθοπ αρδηβὲ ἃ πιοῦο ργοίοβϑϑίοη οὗ ρεύϑοῃδὶ 
ἀενοὔοη ψὨϊςοΐ ἀοεα ποῖ ἰουςἢ ἴμ6 σρτγίηρβ οὗ 
δοῦοη. [ἢ ἴδ6 ραγα οὶ ραϑδαρο οὗ 51. Μαείεν 
ἴξ 15 ὄἐχργεβδοὰ ὉΥ ἴΠ6 ἰηϊσοάδυςίοη οἵ νιμδῖὶ 
ΤΔΥ ὃε Ἴσοηδίἀογοα 25 ἃ ΡῬΑΓΑΌΪΟ ΟΥ̓ ἃ ΡΓΟΡΉΘΟΥ 
᾿κὸ τα ἴῃ Μαῖΐξ, χχυ. 1.46. 

417, δ οσοουεν εονεεί δ.) "ΤῺΘ τεγηδίηεγ οὗ 

5ΤΟ ΤΌΚΕ,.Ι. 

1 ν»}} βῃενγ γοὺυ ἴο ψῆοαὶ Πα ἴ8. 
κκὸ: ' 

48 Ἦε ἰ5 'ἰκῈὸ ἃ πιδὴ ψῃΐο ἢ Ὀυ1]Ὸ 
Δηῃ ἤουβε, ἀπηὰ ἀϊρρεά ἄεερ, δηά ἰαἱά 
τῆς ἰοιιπάλιίοῃ οἢ ἃ τοςκ : δπὰ σἤεη 
τῆς βοοά ἄγοϑε, ἴῃς βίγεδῃ ὕθαῖ νϑῇε- 
ΤΑΕΠΕΥ ὑροῃ {παῖ ἤουδα, πὰ Του ά 
ποῖ βπαΐκε ἴξ : ἰοῦ 1 νγᾶβ ἐουπάεά 
προη ἃ τοοῖΐς. 

49 Βυϊῖ δε τῃδξ Πεάγεϊῃ, δηὰ ἄοειῃ 
ποῖ, ἰβ κε ἃ πιδὴ τηδὲ ψίτουῖ ἃ 
ἔουπάδιίίοη 0} δη πουβαὲ ὕὑροη τῆς 
εἌτἢ ; δραϊπϑί νυ ῃϊοἢ (ἢε 5ιγεδπὶ αἰά 
δεαῖ νεβθπηε πο, ἀπά ἱπιπλεάϊδιεϊγ τ 
ἔε}1] ; δηά τὴς γυΐϊη οὗ τῇλῖ πουϑ6 νγὰϑβ 
δτεδλῖ. 

1ῃ6 οσμαρίεῦ ἰβ διι δι η Δ}} ἴῃς ϑλπις Ὑὴ8 
Μαῖϊ. νι. 24-27 (ὙΒΕΙΘ 566 ποῖθ), ἰδουκχῇ 
τ δἰρης ναγιδιίοης οἵ Ἴχργεββίοῃ δηὰ ἱπὶ- 
ἃϑεῖγ. Απιοης οἵδον ἀϊβεγεηοοβ, ἰὰ 15 οδϑοῖ 
ΓΔΟΓΟ ΠΕΆΓΪΥ ἱπίο ἴῃς ἔοττῃ οὗ ἃ ραγαῦϊε: ἐ. 3. 
ἴῃ [86 υ8δὲ οὗ ἴς ραϑῖ ἴθηβε “Οὐ [ἢς 51]0ρε8 
οἷ δυττουηὰ (ἢ [ἀΚο οὗ Οοηπεβαγεῖῃ [ΒοσῈ 
ἃ ῥἰδοοϑ ΕΟ ἃ βῃδίϊουν θεά οἴ 5301] οσ οὗ 
δ σουο 8 [6 τοςκ, ΤΏ τνῖβο τδη [ΓΟΏΓἢ 68, 
δηὰ ἘΠ Οἢ 65 ἀδερ, 211] Πα 88 ἔουπά [ἢ τοςκ, 
οὐ νοι Β6 1205 ἢἰβ ἰουπάλεοη (Οοάεϊ). 
δῖ, Μαίδεν ἴο ἴδε ἄδηκεσ οἵ ἢς “βΒοοΐ" 
(- βϑυάάφηϊγ 5υνοϊϊθη ἰοστοηΐ τυβῃΐηρ ἀονῃ 

τῇ ἴ.6 πεῖ θουτίης 8119) τς πὶϊηα νιϊςὶ 
δείυδ! ἢ δοοοσιρδηΐοθ ἃ νἱοϊθηΐϊ βίοστη οὗ σαίῃ. 
Ὗνε δᾶγς Βεσο, 85 ἱπ δῖ. Μαιίμον β στεροσῖ, 
ἴδ6 δρργοργίαίε οοποϊυβίοῃ οἵ ἴδε τσοἱς ἀϊ5- 
οουγβδ. 

48. 30» 1} εὐα. ζοισιάρα ὠοπ ὦ γοοξ. Οοτ, 
Ῥοββίδγ, “Βοσδυϑα ἰ νγὰ5 Ὅ;Ὸ 1] δι}, ὙὍὙΒα 
Μϑ αυὐϊπογιτῖϊεβ ἅτ δἰπιοδῖ 40} }}} αἰνιἀοά, 
Ὀυῖ ἴ 15 ροββϑίθ!θ ἴπδΐ {ΠπῸ ἔοστηῃ 1η ἴῃς ἴοχὲ Πα5 
Ὀεεη ἰγδηϑίοιτεὶ ἔτοῦλ ἴΒ6 ραγαὶ οὶ ραϑδασε ἰῃ 
81, Μδιίδον, 

ἈΘΟΙΤΊΟΝΑΙ, ΝΟΤΕΘ οὐ νεῖβεβ 30, 237. 

᾿Απελπίζω, δῃ .λ. ἴῃ [86 Ν. Τ΄, οσουγα ἴῃ 
[015 εν ΟὨΟΘ ἴῃ ἰϑαϊδῃ χχῖχ, 19, δῃά ἴοιγ 
{ἰπ|68 ἴῃ ἴῆ6 Αροσσγρθδ. ἴῃ 18δἰδῃ [ἢ6 ρᾳ55. 
ΕΙΣ 5 ὑυεοὰ, οἱ ἀπηλπισμένοι τῶν ἀνθρώπων, 
2" ὲ, ονἱὰ ἴῃ [6 5εῆβε “ σεάδιοοά 

ἴο Βορεϊεββηεβα "; [ἢ15 υγου]ά ἱπιρὶγ ἴῃς δςοῖίνε 

Ὁγ 
οΓ ἔπιδίγαϊε ποῖ--ἰ6 Πορα οὗ ΔΥ πιδη ""; 30, 
ἴοο, ἴῃς Αγϑῦϊς δηὰ Ῥογβίδῃη, [53αἰδὴ οὐυρῃῖϊ 
ποῖ (μεσγεῖσγε ἴο πᾶνε Ὀδξεη αυοίεα, 85 ὉΥ 
Οπσηπι, Αοδο 115, δηὰ οἴδεῦβ, 1π δυρροτῖ οὗ 
ἴδε πιοδηΐπρ “ οεδδίπρ ἴο Βορε. [Ι͂η [0618 
ἸΧ, 11 ΜΔ Πδγο ἴΠ6 δᾶῃ)6 ἔογηι, ἀπηλπισμένων 

7) Ζ::..---τ«ἈἬὈοἱἷ, Ι. 

σωτήρ. ἴῃ (ἢγεο ΟἴΠΟΓ [ἢ6 πιοδηίηρσ 
ἀπο ρεὴς Πορο," ἀοβραιγίης. ὙΤῆῈ ῥαβϑᾶροϑ 
ᾳυοϊοὰ Ὀγ ΝΥ οἰδξείη, ἐκ 1ος.,) ἴοᾶνὲ ηὸ ἀοιδέ 
8ἃ8 ἴο [6 φσοηεγαὶ υϑᾶρ6 ἰπ ἰδοῦ Οτοεῖ, νἱζ. 
οραϑίηρ ἴο ΒΟΡΘ. 

Τῆς τεπάδοπης οὗὨ [π6 ϑγτίας, Αγαδίς, δὰ 
Ῥευϑίδη πη 4 πον δηὰ ϑίγοηρ βξυρροσί ἰῃ 
[ἢ 6 τοδάϊηρ οὗ δὲ ; δηά ἔνο οἴϊοῦ Μ55, 
δαορίοά Το, οὐ, 8, δὰ ὟΝ. Η.͵ 9ς. 
μηδένα, τ Ἀι ἢ ἱπνοῖνεβ [6 γοηάουηρ “ ἤΠιι5- 
τδίϊηρ πὸ οπα οὗ Βορο." ϑυςἢ ΠΊΔΥ ὃς {Π6 
τηθδηΐηρς οὗ ἴπθῸ (ορᾷς νεγξίοη, ὑβοσο [πὸ 
Οτεεῖ νεγῦ ἰ5 ἰτδηβογ θεὰ δηὰ ἐο]ονσεά Ὁ ἃ 
Ραγίοὶς τιραηπΐηρ ἴδον δἰαυςπὶ οΥ δἰαυμὶ : 

24 

353 



354 
ΠοΙε ῈΣ ΠΊΟΤΕ ΡΓΟΌΔΟΪ αἰφιερε---ο ποὶ 4[1:- 
αρῥοὶπὲ Ω"7 οπε, ἃ8 ἴ8ε Ασϑδὶς ἰη Ταιίαση 5 
εὐϊίοη τοπαο18 ἱξ. 

ΤὨς οδ]εςοηβ ἴο ἴπ6 τεηδοσγίης η1}}} ἐ6- 
δρεγδηΐοβ, ἑουηά ἰῃ Ὁ δηὰ ἰπ ϑοπῖθ δα Ὶὶγ [{8]΄δη 
Μϑ598, ἀγὸ σοηῃϑβίἀογαῦϊο, ᾿Γ τε γεδλάϊηρ μηδένα 
δε δοοερίεά. ὙΒΕῪ ἃσὸ ὙΕῚῪ ϑ5ίτοηρ δυθη 
νὰ (Π6 τεδαϊηρ μηδέν. ὙΠ ΕΓΘ 15 [6 τνναπηΐ 
οὗ οοπποχίοη ψ ΙΔ (πε οοηΐεχί. [Ιῃ ν. 14, 
ΟΌΓΡ 1 οτγὰ β8γ8, “ἰξ γε ἤορε ἴο τστεςεῖνε οὗ 
{βεπι," {π15 τεπάεγίπρ ὑγου]Ἱὰ ργεϑεπί ἂη ὀρρο- 
5'[ε δηά ἱγγθοοης θ8 6 96 η56 : “" ὭΘΝΟΥ σοδϑίης 
ἴο Βορε ἔἴοῦ δηγι(πίηρ." [ἱ 15 ονϊἄοπί [ἢδὲ 
ἴῃς Ὁνο βϑεπίθησοϑ ργόϑοηῖΐ ἃ βῆδγρ δης Π68]8 : 
“40 ποῖ κεῖνο, Βορίπς ἴο τϑοεῖνε ἃραΐῃ : 
“Ἰρηά, Βορίηῃς ποῖ ἴο γχεοεῖνε δηγυτῃίηρ. 
Ὑε5: εχρδηδίίοῃ 5 Ξιγἰ Κιηρ,, “ ἀοσουπίηρ 
ποίπίης ψ ὶοἢ γὰὺ χίνο ἃ5 ΚΌΔΙΪΥ ἰοβί ;" υϊ 
ἴϊ εἶνεβ ἃ πενν 86η86 ἴο [6 νοῦ, δῃὰ 5 ΘαΌ ΔΙ 
ΟΡΘη ἴο ἴπε ἕδίδὶ οὐ͵δςξίοη οὗ υπϑυϊδυϊεπ 6855 
ἴο ἴῃς οοηίεχί. 
ΤὨς δἴηοϑϑβ οἵ {πὸ Α. Υ,. 15 Πα 65 [1Ο0Δ0 6. 

τ 85 ἃ Β ΟὨρ' Ξυρροτγί ἴῃ ἴῃς Νυἱξαῖο, “ π1}}}]} 
ἰηάς βροσγδηΐοβ." Νὸο ἱἰπβίαποθ ἢδ5 Ὀδθθὴ δά- 
ἀιυςοά οὗ δβυςῖ ἃ πιοδηϊρ οὗ [δϊ]5 νετῦ, θυΐ ἃ 
ΒΟΙΠΘΎΔΙ 5|ΠῚΠᾺΓ ϑᾶρὸ ΤΥ δα ἀτγάννῃ ἰη 
ΟἴΠΟΥ σοιῃρουηάβ ἢ ἀπό; ἴΒ6 Ῥγεροβι(ου 
Ὀεῖηρ ἴῃ οοῃϑίτυςοη ϑβεραγαίθα ἔἴτοπὶ [Π6 
νοῦ, δηά διϊδεβεά ἴο ἃ ννοσά ἱπιρ]]οὰ ἰη {86 
56η86. Ηορίης ἴοΥ ποίδίηρ ἴγοτμη ζῤερι. ΤῈΘ 
ἕαςῖ τπδὲ βοπῖθ ἀπ δίξυ Υ τηῖρ μὲ αγίϑε [5 τνο]]} 
1Πυϑιγαιεά ἐν ἃ ραββᾶρε ἰῃ Αἰδεηξυβ, ἴῃ 
ΠΟ ἢ ἀπεσθίειν 15 δε ἰῃ δοίδ! 56η868. 
Α ξυεβῖ ΨῈο ἰ8 τοαυσδίεἀ ἴο “σοᾶϑὲ δδίηρ," 
υὑπαογϑίδηδβ (πὶ ἢ6 15 ἀϑκοά ἴο εαὶ οὗ ἴὰς 
σοδά. ὍὨῖ5 υβᾶρε 18 5ῇσνγῃ Ἢ (αβδυθδοηῃ, 
ἀείεηεοὰ ΌΥ Βεηρεῖ, δηάὰ ὈΥ Αςδο]15, " Βεγς- 
γε ῖ,᾽ ΡΡ. 466, 8, ψο αυοΐεδ 4150 [ετι. 

5Τ ΕὔΚΕ. ΚΙ]. [ν. 1---2. 

ς Αγὶϑξ, 61, δά Ατίβίορίι. Αν. 26. [1 εἰΐ5 
Ἑοοιδιποἰΐοη ὃ6 δοοερίθα 25 ργοῦδυϊς, ἴΠ6 
τεηάοτίηρ οὗ [6 Α. Ν. βῃουϊά ὃς τεϊλιποὰ, 
88 [6 ΟἿΪΥ οὔς ΜΠ ΐοἢ δοοογάβ ἰΒοσουρὴ] 
ὙΠ (6 οοπῖοχί. Ιξ, οἡ (δς6 οἵδβοῦ 
μηδένα Ὀς ἴῃς ἴσια τοδάϊΐηρ, ἴπε τοηάογίην οὗ 
[6 ϑγγίδο, Ασδαδὶς, Ῥεγβείδη, Ῥγοῦδοιυ [Ὡς 
Οορτὶς 4150, βθοῖβ ργείεγδοϊο ἴο [μδὲ λἀορίεα 
ΌΥ Οτίπιηι δηὰ Μεγεσ. 

87. Τε οπιίδϑίοη οὗ [Ὡς ἢ ο]ς αἰχίϊ οδλΡ- 
ἴεν οὗ δῖ. Μαίμοενν, ἀϑϑουσηίηρ ἴῃς ἔνο ἐνδη- 

[1518 ἴο τοῖεσ ἴο [πὸ βδαπὶθ ἀἸἰβοοῦγβο, ΓΊΔῪ 
δοςομηϊςα ἴοσ ϑα[ϑίδοϊουι Υ ὉΥ 81. υκοῖς 

οἰιαγδςίογίϑιῖς μδδὶὲ οὗ δνοϊάϊπρ σοροιτοης. 
Ης τεοογάϑβ ἰῃ οδ. χίν. 14, ἃ ννδσηίηρ ραίηβῖ 
οϑιἰθηϊδίίοῃ : {πέγὰ ἰξ 8 ἀγάννῃ οὐἵΐ ΌΥ 186 
ςοπίεχῃ; δηὰ ἴῃ 115 ραβϑᾶρε ἴξ ἸΏΔῪ Ὁδ. ΓΕ- 
τολικοὰ (μδὲ δὲ, Μαϊδενβ ἰοχί 15 }}} οὗ 
ΔΙΙυϑίοης ἴο Ηεῦγενν οὐδίοπιβ, Τεγίδί ηἹγ ποῖ 
᾿Κοῖν ἴο Ὀς δάο ἡ ϑεδλονρ σοηγνογῖβ, ἢο 
νουϊὰ περὰ γαΐποσ ἴο δὲ τναγηθα δρδίηβὶ θα. Κ- 
ΑΓ Π655 [ΠΔη ΟΥ̓ΕΙ «ΑἸ ΞΡΙΔΥ͂ ἰη (Πεὶγ ἀδνοίοηβ. 
81. [χυκ6 τόβογυοβ [ἢ15 ὑναγηηρ ἕο (Π6 οἰγοηρ 
ἀδημηςίαίίοη5 οὗ Ῥἢδγίβαίϑηη ἴῃ οἢ. χὶ, 42--..4. 
ΤΒυ8, ἴοο, ἴῃς 5Ξυδ᾽]εςὶ οὗὨἨ ῬΓΑΥΘΥ ἰ5 ἀθα]ὲ ἢ 
ἰη οἷ. χὶ, 2-4; ἴδε ᾿ἰρϊ οἵ ἴἶὸ (Με. νὶ. 
22, 23}, ἴῃ ςἢ. χὶ, 34-36, ΠΟΓΟ ἰἴ 15 βυρροϑίοα 
Ὁγ ἴῃς οοπίγαβί ; οἢ. νἱ. 24 ἰ5 ψίνθη ἰῇ ἔυΚα 
ΧΥΪ. 11; Δηά [Π6 νναγηηρ δραϊηϑί ονοσ - ΔΩ ΧΙ οΥ, 
ςἢ, νῇἱ. 25-24, 18 ἱουπὰ ἴῃ [(ὺὑκο ΧΙ, 22--30. 

[{ ΤῊΔΥ σΟΥΔΙΉΪΥ ὃ6 [ηἰοττοά (Πδΐ [6 οπ|15- 
δίοῃη ἀοοβ ποῖ ἱτηρὶν δαὶ ϑ8ι. Μαῖίμον δά οά 
ἴο ἢ]15 ἰοχῖ ; δυΐῖ (αὶ 1ὐϊκκο, Δ5 υϑυδὶ, Γοσοῦνο5 
ἃ Ῥατί [ῸΓ ΟἾΒΟΙ οσολϑίοηβ με [86 5ΔΥ Πρ 5 
σψουά Ὀ6 τεαυϊγεά, ΤὍὙΠα ἰδίῖοῦ ρασὶ ννᾶβ 
ΒρΘΟΙΔ ΠΥ ολ]οὰ ον ττβθη [πε ἀφςοϊσῖνα ὈγοᾶςΒ 
στ [δα τνοῦ]ὰ νγᾶβ οοτηρ εἰεά, 

Γ(ΗΑΡΤῈΚΒ Υν]. 

: αὐνγιέ βκάείλ α ργεαίεν γαλὰ ἐπ τὰς εοκέμγέοα 
ἃ Οερές, ἐδαν ἐπε αὩ} οὐ ἐλ6 τυ: : τὸ ἀδαΐ- 
σελ ἀὲς “εγυαμε δείμρ αὐσεκέ: τι γαξτείλ γγονε 
ἐἰεαίὰ 4Δε τοιάοιυ τονε αὐ Λ᾽αΐε 10 ἀρστοῦν εἰλ 
γρλν᾽: »ερσσορ εν: τοίά 2.6 ἀδείαγαδορ ο ἀὲς 
ρεγασίξε ; 24 ἐσκήπείλ ο ἐῤέ φεοῤίξ τυλαΐ οὲ- 
ηέοη ἀξ ἀείά οὗὁὈἹ ϑοδπι 30 ἐπυεισλείά ἀραΐ»εέ 
“Δὲ ὅειυς, τολο τοὴῇά μπολδφν ἐὰξ »ιαηπόῦς οὗ 
λη μοῦ οὐὔΓ ὅσης εομζαί δὲ τόορ. 36 ακαά 

«ἀεινείά ὃν οεεαείον οὗ Μίαν» Μαρααζοπε, ἄσεῦ 
ἀφ ὡ α γγηϊορμαὶ 190 σίρεμεγε, ποΐ 1. ρισερζαΐῃε 
ἐλόνε ἐμ σέρις, μέ ἐο 7)ογρέωσ ἑζόνε δεῖ εἰπε, 
το» ἐλεεῖ» αὐ ἀνα γεβεμπέαηεε. 

ΟὟ νβεὴ ἢς διδὰ εἽπάεά 4]] 
ἢ8 βαγίηρβ ἴῃ τῆς διάϊδθησς 

οὗ τῆς ρεορῖς, Γἢς επίεγεά ἱπίο (ὑδ- γΜεα 
Ρεγηδιη,. 

2 Απά 4 ςογίδίῃ Ἴδηζυγίοη ἶβ 56Γ- 

σΗάκρ. Υ]Π].--- τὸ. ΤῊΣ ΟΕΝΤΌΞΙΟΝἘ 
ΘΕΚΡΝΑΝΤ. 

1. ἐπίογεά ἱπίο Οαβεέγπαιη. ΤὨΪ8 ἘΠῚ 
ἱπῖο ἀδρεγηδιιπι, ὙΠῸ {π6 τηΐγαςϊο πὶ 
ἔο) οννβ ἱπητηθ ἀϊδίου, 15 ρἰδοεὰ Ὀγ δι1, Μαϊίδεν 
4150 δῇογ [6 ϑεϊτηοῃ οἡ ἴπ6 Μοῦπε, τπουρὮ, 
ἴῃ [Ἰδὲ Οοβρεῖ, ἴῃ Ποαϊηρ οἵ {6 Ἰερεσ 
(τοοογάθαά «αἰϑο εἷς νυν. 112-14) 5. τηθηποηδὰ 
Ὀείνοεη. 

2. 454 α εὐγέαρι.})] ΤῊς Ο]Πονηρ Ὡδγγὰ- 

εἶνε (νοῦβεβ 2.10) 5716 65 ἴῃ δβιιδείδπος, ἢ 
ςεγίδίη ναγδ!οηβ οὐ ἀείδι!, νὰ Μαίί. υἱῖ. 
5513. ὙΏΟΙΟ 566 ηοΐ65. ὙΠ6 πηδίη ἀἰβογοησα 
1165 ἰῃ {Π18, [δὶ ἰῇ [6 ἰοχὲ [ἢ6 οδηζυτίοη ἰ5 
τορτοβοηίοα 85 βεηαϊηρ ἃ ὈοὰΥγ οἵ [οὐσίϑῇῃ οἰ ἀογ5 
(ἀουδῖ1ε58 ο]ογβ οἵ ἴῃ Ξυπαρόριιε; 50 Οοάεοῖ, 
δραϊηϑί 1)ε ννεῖίε, Μεγεῦ δηὰ Οοβίογζοο : 566 
ὀϑρθοίδ!! νοῦϑο ς) ἀπά ἀβεγυναγάβ ἃ βαγγ οὔ 
ἢ15 οὐνγῆ ἔτ! σης: τβεγεδς 81, Μαιίδον, 8875 
(δὲ ἴῃς σοπῆυτγίοη σᾶπι6 Πἰπηβοῖ, ὙΠ Τος 2] 
οὗ τῃϊς ΠΙΒ(ΟΥΥ δα ῬγοῦΔΌΪΥ δϑϑυπιοαὰ [8158 σοῦ» 



ν. 3-τ1.} 

νδηῖ, γῆο νγᾶβϑ ἀδᾶγ ὑπίο Ἀΐηι, ννᾶ8 
8. Κ, δπά γεδάν τὸ ἀϊε. 

2 Απά ψηθη ἢς Πεατὰ οὗὨ 76εϑ8ιι:5, 
ἢ6 β86ηΐ υπίο Πίηι τῆς εἰάεγβ οὗ τῆς 
76ννδ, θεβεεςηρ πἷπὶ τηδς με ψου]ά 
ςοηῖα Δπὰ ἢ6λ] ἢ!8 βεγνδηῖ. 

4 Απά ψῆεπ ἴπεῪ οδηης ἴο εϑι18. 
ΠΟΥ Ὀαθουρης Πΐπι ᾿πϑζΔ ΠΟΥ, βΑγΙΠρ, 
ὙὝμαῖ ἢδ νγᾶϑ ὙΟΓΩΥ ἴογ ψνῃοηὶ δε 
δῃου]ά ἀο τ} 18 : 

ς ἔογ ἢς Ἰονεῖδ οἱὐιἵγ παιίοη, δηά 
ἣς Βαῖῃ θυ 5 ἃ ϑγπάροριε. 

6 Τμεη 6815 ψαπὲὶ ψ ἢ τηση. 
Απὰ ψῆεῃ ἢε ννᾶβ πον ποῖ 7 ἔτοπὶ 
τῆς Βοιιδ6, [6 σεπτυγίοῃ βεπὶ ἔπε ἀ8 
ἴο δίπι, βαγίηρ ὑπο Πΐηι, [νοτὰ, 
τγου δὶς ποῖ {ῆγβε]: ἔογ 1 λῃχ ποῖ 
ΟΠ τῆλε τῆοι βῃουϊάεβέ πίε 
ὈΠᾺΘΙ ΤΥ τοοῦ: 

η ὙΥΒεσείογεα πεῖῖμεγ τδουρῃς 1 
ΤΑΥ536]Γ ὙΟΓΤΩΥ ἴο σοπιε ὑπο ἴπ66: 

ἰγδοϊοά ἔοστη (Ομ ἡαείέ ῥέεν αἰέμνι, γαεὶξ έν “6) 
Ὀεΐογο ἃ ννᾶ8 σοπιεα ἴο ν7ττηρ. 

“εγυση!.} ΟΥ̓ εἶδαν," 8:. {υκ6 ἴδ. ὁΧ- 
Ρἰαίηβ ἴδε νγογὰ υϑεὰ ὈΥ 81. Μαιζδμεν υἱῖϊ. 6, 
ἴὴ ἴδε Οτοοκ »»7 εὐἰϊά, νοι ταϊρμξ τηθδη 
ΕἸΠΕ »47 “οπ, ΟΥἹ ἃ5 ἴῃ [15 δηὰ τοδην οἰδον 
ῬΑΞΒΑΧ68 »17 εἶαυε, οἴ, «ἢ, χίϊ, 4ς; χν. 26: ΒΘ 
845 [πὶ ἢς “νγ)ὰβ ἀδᾶνς υπΐο διτη,᾽ (“Ὀεσδιιβο 
οὗ 58 οὐδάϊεποθ, νοῦβθ 8," 8408 Βοηρεΐ), ἃ 
Ῥοίΐπϊ ἠοῖ τηοηςοηρὰ ΕΥ̓͂ δὲ, Μαίπεν, 

γεαάν ἐο αϊ..} Ῥεςυ]ίαν ἴο 88, υυκο. 81, Μαῖ- 
ἴδεν ΒΑ ΥΒ, βιοκ οὗ (Π6 Ρα]57, ξΥΕΥΟΌΞΙΥ ἴοτ- 
τηοηϊοά, 

8. αυὐδέπ δὲ δεαγά.] ΗἨς Βαὰ πο ἀουδί 
μοασγὰ οἵ Ηἰ5 πιίγαςϊοβι ὍΤῊΪ5 τηϊβδίοη οὗ ἴῃς 
εἰάοτβ, ἀπά, οὗ σουγβο, [πῈ γθδϑοηβ ννϑϊοῖ (ΠΟΥ 
ὑγξο οἡ Ῥθ Πα] οὗ [6 οδηζυσίοη, ἅττα ρδου ᾶΣ 
ἴο 81. υΚ6. 

Ὧδε εἰάεν.}ὺ “ Ἐᾶ 67,» οὐ ης “ 186." 

δ. 4 “γπᾶ 1. ΤῈ σγπάσοσιμε, [ῃ6 ΟὨΪΥ 
ΒΥΏΔΡΟΡΌΘ ἰη ἴδ 6 ΟἸΓΥ, (Πδῖ ἴπ ἩὨιςο ἢ οὐγ Ἰνοτὰ 
ἐλ φρο γγῸλ8 ἴδ [86 ΝἸΠ οὗ ἃ Οὐομῖ]ς 
80 ΟΥ Φ 

Θ. «υεη.. ΟΥ ““ψαδι κοΐϊηᾳ." Τὸ βοοοηὰ 
Τηϊββϑίοη, νυ ἢ] οἢ ἐΟ]Πονγβ, βπα 8 πὸ ρἷδος ἰῃ 8ι, 
Μαϊπεν 5 Οο8ροὶ. 

Ἰ ἂγνι μοὶ α«ὐυογδ).}1] ὍΤὴ6 ποσζὰ ἱπλρ] 165 
“ γηβίηῃεοβ8, ταῖμον ἴπᾶπ ΡΟΓΘΟΠΔῚ πηννοσίὶ- 
Π688: ἀουθ]655 88 ἃ Οϑηῖ ες δηά αδἱΐθη ἔγοσῃ 
Ιογαοὶ, ὙΠῈ ρεου δῦ οβαγαςῖεσ δηὰ ροβί[οη 
οὗ {Π6 σδηζυσίοη 8ἃ5 ἃ Οδηία, δηὰ δὲ {πὸ 
ΒΔΙῺΘ ἘΣΘ ἃ ἰονεῦ οὗ [βγδεὶ, δᾶνο αϑίγοηρ δθᾶγ- 
ἵπρ ἀροη [ἢ οδ͵εςῖ5. ςἢἰ ΕΗ Τοοπίοτηρίαϊοα ὉγῪ 
851. Γκε, ἀπ 25 βϑβοννὶηρ δῖ οὔςς 5βρθοϊδὶ 

51. ΓΕΥΚῈΕ. ΥἹΙΙ. 

υς ΒΆγΥ ἰῃ ἃ Ῥγογά, δληὰ ΠΥ βογνδηῖ 
8.41] θεὲ Πεαὶβά. 

8 ον 1 «αἷἰδο δπὶ ἃ πιᾶπ 8εῖ υἡ- 
ἀεγ δυιπογῖγ, δανίηρ υπάρῦ πλ8 
Βοἰάἀΐειβ, ἀπά 1 8ΔΥ υπῖο οης, Οὐ, 
αῃάὰ 6 ροεῖῃ; «δπά το δηοίδοι, 
(ὐοπιθ, ἀπά ἢ σομεῖῃ ; δπά ἴο τὴ 
βενδηῖ, ᾽ο (δ΄᾽Ά5, ἃπά ἢς ἀοεῖ 
11. 

9 βεη [εβϑ08 πελγά τῃεβ86ὲ τῃίπρβ, 
ἢς τηλγνε] δα δὲ ἢΐπι, δπά τυγηςα ἢ! πὶ 
δϑουξ, δηά α]4 υπίο ἴῃς ρεορΐς {μαῖ 
[ο]]ονσεά Πἴπι, 1 58 υηῖο γοιι, 1 μᾶνὲε 
ποῖ ἰουπά 50 ρτεδῖ ἐδιτῇ,, πο, ποῖ ἴῃ 
ἰβγδεὶ. 

ΙΟο Απά {πεὸγ τηῆδξ ννεγε ϑβεηΐ, γα - 
τυγηΐηρ ἴο (πε δοιι56, ἑουπά (ἢε 8εῖ- 
νδηῖ ΨΠοΪς τμδὲ Πδά θεβη εἰςζ. 

ι1 ΦΑπά ἰτ εοἄπιε ἴο ρᾶ38 ἴδε 
ἀδγ δἴεν, ἴδ πε ψϑηΐ ἱπῖο ἃ ςΥ 
οαἰϊοὰ Ναίη ; δπηὰ τπδὴγ οἵ ἢΪ8 ἀ[8- 

ἱπίεγεβξ ἰη Οςηί]εβ, δηὰ δρτεεπιεηὶ ἢ ἴῃς 
οἶος Εἰνδηρο δὲ ἴῃ ἀοβοσι Ὀϊηρ [Π6 το ὉΠ 
Ὀεΐπνοθη ἴπδπὶ δηὰ [5γϑο ἴοβ. ὙΤἼῈ ΡΑβ5Αρ6 
8845 Ὀδοα χγεϊθοϊθα ΌΥ͂ Δπ ἘΠΕ ΤΠΡΙ ΟΣ “Πᾶς, 
ϑοδοϊίεη, νίβουξ ἴῃς Ἰεαϑὲ δυϊβουγ, δὰ ἴῃ 
οΡροβιξἊοη ἴο 411 οἴδοσ υυτϊεσϑ. ϑες ΗΠ] ρεη- 
[6] 4, " Εἰπη].᾽ Ρ. 5.ς9ς. ΤΟ Τοηζυγίοη ο 
ἈὨἰπθ6 1 85 ἃ Οδϑη]ο, “ ψίδους Οοὐ ἰη ἴπῸ 
νοσ]ά." ΜῈ τἢς [Ο]ονίηρ (νεσϑες 6- 9) πε 
ΡΑΓΑ116] ἴῃ Μαῖξ, Ὑἱιϊ. 8-1ο, ἀρτεεβ δἰπηοεκῖ 
ἐχδοῖγ. Βυὲ ϑι. Μαίζπεν δ ἀ5 οεγίδίη τνογὰβ 
οὗ ναγηΐην ἴο τε [εἐτγ8 (Μαῖί. Ὑἱ}]. σα, 12), 
ψὨΙΟἢ 851. ΠυΚο, πανίηρς ἴΠπ6 οᾶϑε οὗ ἴπ6 Οεη- 
[168 τῇογε ῬΓΟΠΊΪΏΘΏΠΥ ἴῃ ἢἰ8 πηϊηά, μὰ5 ποῖ 
1πουγῆϊ [ἴ ὨΘΟΑΒΒΑΤΥ ἴο τοῖο. δῖ. [ψυκὸ 4190 
οὔ 5 (6 τγοσγάβ οἵ [6818 ἴο (6 σεπίυτίοη, 
δηὰ ἴῃς ἔδεϊ παῖ [86 οὐτὸ ἴοοκ ρίδος. ῃεη 
ἴδε ψογβ νγοσὲ βροίκεη (Μαῖῖ. υἱῖ!, 1.3). 

ἢ. κπεὶλδορ ἐδουφδέ, 6.1 ΟΥ, Σ ἀἱὰ ποῖ 
ΟΥ͂ΘΣ ἐπΐηκ ἐμαὶ Σ Ἧδ΄᾿ ΟΣῚΒΥ. Τῆο 
σοπίυγίοη ι.565 Ποῖα ἃ αἰδεγοηΐ ποσὰ ἴογ 
“ Ἰνογὴν ." ἢ6 ον βρεδῖκβ οὗ δ 15 ἔδαεϊϊηρϑβ, 
[δοη οὗ ἢ]8 δίδίο. 

11-.8., ΤῊΕ ΙΡΟΥ ΒΒ ΟΝ ΑΥ̓͂ ΝΑΙ͂Ν, 

11. ἐδε ἀα7 φῇεγ. ὅ8:. ὺΚ6 ΒοΙα κῖνοβ ἃ 
ποῖε οὗ τ[6. Μογοῦ, αἴογ {,δοϊ μπιδηη, δάορίβ 
(ἢ6 τοδάϊηρ οὗ τε ΑἸοχαπάσίδη, [ῃς ναί οδη, 
δηὰ οἴμεν Μ998 οὗ ἴδ δὲ ἢοβί δ ΒΥ Υ, ἢ ἢ 
ΤΩΔΥῪ Ὅδ τοηδετεά “ ΒΒΟΓΕΥ δἴεγνγαγάβ. ΤΒὸ 
τηΐγδοϊς ψἢοἢ [0] 8 (τ ΈΓ56 85 11-17) ΟΟΟΟΓ5 
ἴῃ ηο οἵἴδεν Οοβρεὶ. 

δὲ «υεπ.}] “Ἐὸ ψἂρ βοὶπᾳ.᾽ 

Ναὶ". ὌΠ ρἷδοθ 5. ηοῖ τιοπίοηρὰ εἾ56- 
ΨΏΣΓΟ ἢ 186 Βιῦ1]6. [|Ὀβορῃβ πηθηϊοῃ5 ἃ 

2.2 
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Ιου, 
εοδη. 

οἷρῖε5 ψεης ἢ ἢϊπι, ἀπά ταυςἢ 
Ρεορὶςε. : 

12 Νον θη Πα οᾶπια πἰρῃ ἴο 
ἴῆς ραῖς οὗ {6 οἰἴγ, ὈεΠο ά, τΒεγε 
νν25 ἃ ἀ6λα τηδη ολγηδα ουζ, [Πδ ΟΠ]Υ 
8δοη οὗ δἰβ8 τηοϊμεῦ, πὰ 8η6 νγᾶϑ ἃ 
ννϊάονν : ἀπά πλιιοἢ ΡΘορὶςε οὗ (δ οἰΕΥ 
νγλ8 νυ τῇ ἢ ΘΓ. ᾿ 

12 Απάὰ ψῆδη τῆς Γ,ογά 88νν Βετ, 
ῃς πδά ΠΝΡΕΟη οη δεῖ, δηά 84ιὰ 
ὑπο πεῖ, ὟΝ εερ ποῖ. 

14 Δπά ἢε οδπεα δηά τουοδεά τἢς 
"θίογ : πὰ {ΠΥ τπαὶ δᾶγε ἀ:γι δίοοά 

γἱΠ]Παχε οὗ [86 πδπιὸ Εδϑί οὗ Ϊογάδη, Ὀυΐϊ [19 
Ναδίη πηυϑὲ πᾶν Ὀδόθη ἴῃ ΟἿ 1)ςδθ, οὐ οὔ 18 
Ὀογάοσβ. [οστοῖῖα ἃπὰ Ἐλιϑεῦϊι.8 8ᾺΥ τῶ δῖ ἰΐ 
ννὰ8 ἴῃ ἴδε πεὶρῃθουγβοοά οὗ Μ. ΤἌθογ. 
Βοδίπϑοηῃ ἰἀδηϊςῆεβ ἃ ΠῚ ἃ 581:|8}} γ1|}"- 
ἷλρθ, παπηοὰ Νείῃ, δ (πὸ ἴοοῖ οὗ {πὸ βϑοῦ 
Ἡετθση. Αὐοογάϊης ἴο δ.Δη ον (" δ: δηὰ 
Ῥαϊοςξτίηθ,᾽ οἢ. χ.) ἰὰ 15 δὲ ἴνο οὐ ἴἤγεθ Ὠουγϑ᾽ 
ἀἰϊδίδηςε ἔγοτῃ Ναζαγεῖῃ. “" ΟἿδ δηΐγδῃςθ Δ]0ῃ6 
ἴῖ οουἹά πᾶνε δά, ἴπδὲ ψῃϊςῃ οροηβ οἡ (ἢ6 
τουρὰ 81} »58:1.6 ἴῃ 115 ἀονγηνναγά 5ἰυρο ἴο ἴῃ 6 
Ῥἰαῖη. [{ πιυκῖ ᾶτς Ὀδθη ἴῃ [Π15 δίεορ ἀδϑοςηΐ, 
83, Δοζοσάϊηρ ἴο Εαόΐογη ουπίοπι, [ΠΟΥ ὁ (27 - 
τίεὰ οὔ (ῃ6 ἀραὰ τηδῃ ; [Πδῖ “ ηἰρ ἴο [Π6 
ξαῖο᾽ οὗ {πε Ὑἱ]αρε [πε ὈΙΕΓ νγᾶ8 δἴορρεά, ἀπά 
[Π6 Ἰοης Ῥγοςεϑβϑϑίοῃ οὗ ΠΟ ΓΠΟΓΒ βιαγο, πὰ 
“ἢθ6 γουηρ τῇδ ἀεϊϊνεγοὰ ὅδοῖς ᾿ ἴο 15 
τηοῖδον " (12. ςἢ, 1χ.). [{|5 ἀγριιεα ἔΤΟΙη γεσβα 
17 [πὲ (ἢς ῥίδςς τηιϑὲ δᾶνθ Ὀξεθη δἱ ἰοδϑὶ ἰη 
τῆς ἱπιπιοάϊαίς πεὶρῃθουγῃοοά οὗ [υά 58. 
Μεγεν δηὰ ΒΊ δεῖς δεϊετηρί ἴο γοπιονε (ππς αἀ18Π- 
ΕΠ ὉΥ γρἰνίης ἴο [υἀδᾶ, ἰη [πα ῥἷδςθ, 1ῃ6 
δοη86 Οὗ [6 ψνῇῆοῖο οὗ Ῥαϊοβίίηθ, ἃ τηϑδηΐηρ 
ΨΠΙΟΣ ἰἴ 8 Ππόνοσ πον ἴο ὕθδγ. οὐεῖ, 
ΜΠ ρτεαΐεῦ ῥγοθδὈ  ΠὙ, υπάογβίδπά5 [ἢς 
Ενδηροῖϑε ἴο τηδϑὴ ἴπαὶ ἴῃς ἔπιε οὐ ἰἢϊ5 
τηϊγαςῖὶο, ἠπὸῤὴ Β|1οὦ 186 τ οΪα οὗ ΟΔ]Πεο, 
νγ85 4150 50 [γουρπουΐ [υἀ258. 

μιμοῦ ῥεοῤί ἢ "“Α ατοαῖ πιυ!ἰἱτπαᾶο,} οὗ 
«τοννά. 80 ἴῃ [86 ποχί υϑῖϑα. 

12. ἡδέγε “ὐΩ: ὦ ἀδαάδ Σ᾿» εαγγίε οὔ. 
Ἀδίδεγ “πὸ ἀοδὰ ν85 Βοΐξᾳᾷ οδεσίϑθὰ 
ουἱ Τίς ρΐδοςβ οὗ βϑεριυ ϊυτο σεέγὸ οὐυΐ- 
βίἀάες {86 ἰονῃδ, ἴο δυοϊὰ οδγεμοηίδὶ ΡΟ] ]- 
Όοη. 

18. δαά εο»ηρα.95..) ΤῊΣ ΡΘΟῦ ΑΓ 5 ῃ 655 
οὗ ὃς νἹἱάον᾽᾿ 5 ροβ(ίοη ἰουοδοὰ (ἢ ϑανίουτ 
μεατῖ. δῖ. [ὺκῸ Ποτὲ ἀϊβρ᾽αγα Η!5 τηοίτα. 
τ ννὰ8 ποῖ ἴο ἐχρῖδῖὶ Ηἰ5 Ὠἱνὶπθ ροτγοῦ, ΟΣ 
ἴο δἰίεϑσί Ηἰδ πλϊπδίοη, Ὀυῖ ἴο ἀο ροοά. Ηδ 
ςοπγίοτγίβ Ποῦ ΟΥ̓ Ηἰ8 ννογά, ἴῃ δπες ραϊίοη οὗ 
Η!3 νοσκ οἵ ἸὩΕΣΟΥ. 

14. με δίιεν] ἩΗΐδ πτιδῆποεῦ δηὰ δεοξίοηῃ 
ἀχτεδὶ (6 διίεπίίΊοη οὗ {6 Ὀεάτγεσβ, δηά 

Ὶ. ΓΕὔΚῈ᾿ ΥΙΙ. [ν. 12--Ἰ7. 

811}, Απά ἢς 5414, Ὑοιυηρ πλδη, 1 
ΒΑΥ τπῖο [ἢ 66, ΔΑΓΙ86. 

Ις Απά δε τῃδῖ ννᾶβ ἀεδά 8δῖ ὑρ, 
ἀπὰ Ὀερᾶη ἴο βρεᾶκ. Αμπά ἢς ἀε- 
Ἰνεγεά ἢΐηι ἴο ἢ8 πιοῖθεγ. 

1Ι6 Απά τοτὲ σδπὶς ἃ ἔξαγ οἡ ἃ]]: 
Δη4 {ΠΥ ρ]ογ βεά Οοά, βγίηρ, Τηδῖ 
ἃ ρῖολῖ ργορῆδὶ ἰ8 γΓίβεη ἘΡ διποηρ 
ι.8;} δὯη4, Τηδὲ (σά παι νιβιιοα ἢί8 
Ρδθορίε. 

17 Απά τἢϊ8 τυπιουν οὗὨ ἢΐπὶ ψσεηξ 
ἰοτ τἰγτουρῆους 411] 7υάπ4, Ὧπά 
τὨγουρπους 411} [ἢς τερίοη γουπά ἀϑοιυῖ. 

ΠΟΥ πίδηά 511}, τυδις ἴο 866. νγῆδὲ νὰ]}} 
[Ο]]ονν. 
ὙΦ ὕΗΩΗ, 1 147 πρῖο ἐδεό, Αγ 9.1 ὙΤἘὸ 

Ῥγοποῦη “866 5 εἰ ρηδιὶο : οοιηραγο δηὰ 
866 Οἢ (ἢν. 24; νἱῖϊ. 5,ς(.. [δε ΨΝεῖῖζο 5205 
“4 ἴοσηυϊα οὗ Ἴσοηϊυγαίίου ; ἃ δευγχὶς ννογὰ 
οὗ πιῖψδι ;᾽ Οοβίογζοε “ἃ ννογὰ οὗ οοππιπδηά 
δοπι [6 Ῥυΐποο οὗ ̓ ἰθ," ψΠΙ ἢ 18 Ὀοίίεσ, ηοτα 
Γονεγοηῖ, δηὰ ποτα ἴτπι6, “ ΤῊΣ βυρρογίοσβ 
οὗ παῖυγαὶ ἰηϊεγργεϊδθοη ρῥτγεϊθπά ἴδπδὶ [ἢ 6 
γουηᾷ ΠΙ2Π νγ88 ΠΊΈΓΕΙΥ ουεσίδκοη ὃγ ἃ ἰεῖ μ}γ- 
εἰς δἰθδερ. [π (ἢδί ςδϑς ἴδε πηγαςΐο οὗ ροψεῦ 
Μουϊὰ ΟὨΪΥ ἀἰθαρροασ ἴο τλλκὸ στοοῖη ἴοσ ἃ 
τηίγαςϊα οὗ κπουίεάρε οἐαυλ!γ ἀἰϊου ἴο υἢ- 
ἀογϑίδηά. ἔογ ἢονν βδῃουϊά [ε55 κπονν ἴμδὲ 
[πὸ δυρροθεὰ ἀεδὰ πιδὴ γνυὼ8 5311} αἰΐνο, δηὰ 
ταὶ ἴθ6 ταοπιρης οὗ ἢπἰ8 δυνακεηΐϊην Μῶδ5 δἵ 
διεαηά ὁ (Οοάεῖ.) 

15. δὲ ἀεϊξυεγεά.} ΑἸοϑεῖγ οοηῃποςοίεά τ ἢ 
ννΠδὶ 15 8414 δῦουε (νεῦϑε 11}, “" Ηδ [δά Ἴςοῦι- 
Ῥαβϑίοῃ οὔ ἢεῦ." (ΟΙΏΡΑσΕ 1 Κίηρϑβ χυϊϊ, 23; 
2 ΚΙηρϑ ἵν. 26. 

10. α ,)2αγ.] Βεοδυδε ἴδε ρονψεῦ οἵ Οοά 
δδὰ Ὀδοῆ 50 5 ΣΙ Υ πιδηϊξεϑίεα διθοηρ [ἢ οπι, 
οΥ δεοδυθε, 85 ἴμεν  ἐχρεεβθ ἵ, “ Οοά δὝῪδὰά 
γϑιιοὰ Ηἰβ ρεορὶβ." ἀοιηρᾶσε οἷ. ἱ, ός, 68 ; 
Υ. 8. 

17. ωάκα. ϑ8ὲ8ὲ οἡ υεῖβο 11. ΤΏ ἰ5 
οἰοβοὶ οοπηεοιεα ἢ τνπδὶ [Ο]]ο5. [ 15 
ονϊάθος (Βαϊ 16 τηίγαοῖο οὗ Ναίη, 495 δεΐηρ ἃ 
στοδίεσ τηᾶγνεὶ οὗ ροόντεσ [ΠΔῃ ΔΥ νυ οὗ [6811 
ΙΔ ΡγΕΥΟΙΞΙΥ ἐχμϊ ἱεἀ, ταϊβοὰ Η ἰδ ἔπη ἴο 
(86 Πίρδοδὲ ρῖοῆ. Ηἰ5 δηλ ντγᾶϑ τ ϑλρσος 
δὐγοδα ἠοῖ ΟὨΪΥ ἴῃ ἴπ6 ἱπηπιοάϊαϊο πε ῦουγ- 
Ποοὰ οὗ ἴδ ἴον ἰῃ νὨιοῖ [86 ταΐγαςϊο ννὰβ 
στουφπΐ, θυῖ γουρδουΐῖ [υὐσεα 4150θ. [ἴ ντὰ5 
ρου {μ18 (πΠδὲ πενγβ οὗ οἷν 1, ογὰ 8 τνοπάσγ- 
πΟΥ ΚίηΣ ΡΟΥΤΕΣ τγεδοποὰ ἴΠ6 Βαρῦκε ἰὼ δ,5 
Ρτίϑοη. δι. Μαῖμπον (χὶ. 2) 5δᾶγ8 [αὶ 6 πδλά 
πεαγὰ οὗ “(ὃς ψόοσγκβ οὗ ΟἸ τισὶ: 81.ὄ ΓὐὺΚ6 
16}}5 υ}8 Βεῖε τ  ] ἢ πιίγαςϊο ἴἴ τγᾶ5 εϊοἢ 6Χ- 
εἰϊοὰ [86 γτεδίεβι δἰεηϊίοῦ. 866 Ηἱροηξεὰ 
δε. Ῥ. 56οὁθ. ὙὝΠα βϑᾶπὶθ οὐτὶς το γεὐεςῖβ 
ΨΟΥΒΟΒ 35-7, ΤΟ] οὀχρυηρα Ὑεῦβοβ 1ό, 17, 
τυ Ὀδασίης Πη655 ἴο {πεῖν ππρογίδηςο, 
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48 “Απάὰ τς ἀϊδοίρ]ε8 οὔ ΤΌ μη 
ϑῃενγεά ᾿ἰπὶ οἱ 811 πε8ε τιίπρε. 

Ι9 ΦΑμπά ]οἤη οἈ]ΠἸηρ ἀπέο ἀἐπι 
ἴνο οὗ δ8β αἰδοίρίεβ δεπὶ ἐλέηι ἴο 
758, βαγίπρ, Ατὸ ἕπου ἢ (παῖ 8ῃουϊά 
ΤοΟηΊΕ ἡ οΥγ ἰοοῖς νγγὲ ἰοῦ δποίδεγὶὺ 

20 μεη τῆς τἤδη ὑγεῦα σοηις 
ππῖο δαὶ, ΠΕ 8414, οῦη Βαρειίδβι 
ΠδῖΠ βεηΐ ὺ8 υπῖο ἴῆδε, βαγίηρ, Ατίὶ 
ἴδου Πα (ας 8ῃοι]ά τὐπον ΟΥ Ιοοΐς 
6 ἴοσ δποίπεγὴ 

21 Απά ἰῃ τπδὶ β8δπὶὸ ἤοὺυγΓ ἢς 
οσυγοά πηδηγ οἵ ἐῤδὶγ ἴῃ πτηλ ἶε8. δηὰ 
Ρίαριιεβ, ἀπά οὗ εν] βρίγῖβ ; δπά 
ἘΠῖῸ πᾶν ἐΐαί τοῖν’ Ὀ]ΙΠἀ ἢς ρᾶνε 
ϑΙ1|0σῃς. 

ἂν ΤΒεπ |6θι8 δηβυγεγίηρ δά 
πηἴο ἈΠ εαὶ, γουγ νγᾶγ, δηὰ τε]]} 

. ἤομη γαῖ τὨϊηρβ γε ἤδλνα δεδη δηὰ 
πολγὰ ; ποὺγ δαὶ (ἢς ὉΠ πὰ 8εε, τῆς 
ἴλπις νγαῖκ, τῆς Ἰερεῖβ ἅγε οἱεδηβεά, 
{πε ἀεαῖ Πεᾶγ, τῆς ἀεδλά δγε γαϊβεά, (ὁ 
[ῆ6 ΡοοΥ [δε ροβρεΐ ἰ8 ργβδοθά, 

5.ῚΤ. ΓΕΓΚῈ. ΓΥΙΙ]. 

23 Απαὰ δ ]εββοά ἰ8 ψ2, ᾿ῃοβοανογ 
8}}} ποῖ ΡῈ οἤεπάβά ἴῃ πηα. 

24 ΤΑπαά ψεη (Πς πιεββεηρεῖβ οὗ 
]οβη σγεῖε ἀεραγιεά, ἢς δερᾶη ἴο 
βρεῖς υπῖο 1Π6 ρεορὶς ςοπρεγηΐπρ 
Ἴβμη, ναὶ σγεπῖ γε ουΐ ἱπίο τῆς 
ὙΠ] ΘΓ 688 ἔοσ ἴο 866 ἡ Α σε βῆλδίκεη 
νἢ τῆς τϊηά ἡ 

25 Βυῖ ψιῆδὲ τνεπὶ γε ουξ (Ὁ ἴο 
δεεὶ Α πιᾶδη οἰοιμεά ἱμῃ βοῇ ταὶ- 
πχεηῖ ἡ ΒεΠο]4, ἐμεῪ συ ῖς ἢ ἀγε ρους 
δδουβὶγ Ἀρράγο] δά, δηά ᾿νε ἀε]Ἰςδίεϊγ, 
ἌΓΕ ἴῃ Κίηρβ᾽ σουγίβ. 

26 Βυῖ ψῇδὲ νγεπῖ γε οὔ ἔογ τὸ 
βεε ἡ Α ργορμβεῖ ὃ Ὑδᾷ, 1 β8Υ υὑηΐο 
γοιι, ἀπά πιυςἢ πιογα τῃδη ἃ ριόρμεῖ. 

27 ΤΗϊΪΐδβ ἰ8 ἦε, οὗ νγβοηι ἰξ ἰ5 τυτίτ- 
ἴεη, Βεμοὶά, 1 βδοπὰ ΠΥ πιβββεηρεγ 
δείοτα Ἐθγ ἕδος, νυ ῖς ἢ 8841} ργερᾶτς 
ΤΥ νγὰὺ Ὀείοτο (ἢ δα. 

28 ογ 1 Ὁ υὑπίο γοι, Απιοης; 
ἴποβε τπδὲ ἃγε δα οὗ γοπιθη {πεῖς 
8. ποῖ 8 ργεδίεῦ ργορῆδι μη ομης 

18-.5, ΤῊΕ ΜΕΒΕΕΝΟΘΕῈΒ ΟΡ ΙΟῊΝ 
ΒΑΡΤΙΞΤ. 

10. εαἰϊηρ ἀπο δέρε ἕαυο.1] Οτ, "Ξανίης 
θ4119ἃ ππῖο δΒἷπι οοχίαὶπ ἔν." ΤΠο δ80- 
Ἑσουπί οὗ [με Βαριἰ5ῖ 5 πιεββαρε ἰὸ [|εϑ}8, οὗ 
ΟἿΣ ϑανίοιγ᾽ 5 Γερὶ Κ, δπὰ οὔ ΗἸ5 γοιδσκβ ὑροὴ 
[ῃςε Βαριϊ5ὲ Δηὰ οἡ [πε Ῥδορ θ᾽ Β σεσορίίοη οὗ 
πΐπι|, ἀγα ρίνθη δορείθοῦ 15 ἰη Μαίίδον χὶ 
2.19 (ὙΒΟΓΕ 566 ποΐ65), νὰ [πῈ σχοοριίοη οὗ 
ςογίδ ἢ οι ϑϑῖοπβ δηὰ δά ἀϊξίοης νιοὶ τυ ἢ]]} 6 
ποῖϊςρα ἃ5 ΠΟΥ ΘΟΥΕΓΆΪΥ οσσυγ. ΤΈΡΓΕ 8, 
πονσονοῦ, ἃ ἀϊ οα δεΐννδοη [6 ΣΏΔΠΠΘΥ ἰπ 
Ὑν ΒΊΟΝ [Π6 Ἱποϊάοηϊ δηά (ἢς σοπνεγβδξίοη νυιὶς ἢ 
δηδιοά, ἅγὸ ἱπεγσγοάυςοα ΟΥ̓ Θδο Ἐπνδηρε  β, 
5: Πυκς, 85 ντὸ μᾶνε 56, ρἷδο 685 ἴξ ἱπηπηοο το} Υ 
αἴεν [Π6 ταϊβίπρ οὔ {πε τἱάονν 5 8οὴ (ἢ 
ΒΊΟΝ ἢδ δου σοπηδςοῖ5 ἰζ ἰῃ [86 ῬΨΑΥ οὗ σδιι5ς 
δηὰ εἴεοῖ) δῃηὰ πηϑκοβ ἴπαΐ ὄυεπὶ σΟΟ ὙΟΙῪ 
80ΟΏ, 8ῃ ὈΔΌΪΥ {πῸ νΈΥῪ δ, δες (86 
Ποφ]ηρ οἵ (6 σοπίυσγίοηβ βεοσνδηῖ. ΤῊ ΐβ, ἴοο, 
ἴῃ ΠυΚὸ (85 ἰη Μδίί εν) ἔο!οτνβ ἴΠ 6 ϑοστήοη 
οὐ {πε Μουηῖ (δϑϑιπιίης [πδΐ ἴμοϑς Ενδη- 
ξε]1515 σῖίνε ὕ8 ἔἴνο τορογίβ οὗ [6 βδᾶπιθ ἃ15- 
ὉΟΌΓ56), ἂηά {πδΐῖ, ἴῃ Τυκο, ἔοϊοννα ἰἢς 4ρ- 
Ῥοϊηϊπιεηί οἵδε Αροβέῖοβ. δι, Μαίίδενν (ν8ο 
τοοοσγάβ ἴῃ δογπΊοη ἰῇ δὴ δύ ον ΡΪλοθ) Ρ 68 
(56 πηοϑβᾶρο οὗ ἴῃς Βαρίι ποχίὶ δον ἴδ δρ- 
Ῥοἰπίπιεηΐ οὗ ἴδε Αροβίίεβ, δπὰ ἴδ Ἴμᾶγρα 
εἴνεη ἴο {πεῖ ἰη Μαίί. χ, 

20. "»δεπ ἰδὲ νπομ.}] ΤΈς ἀ εἰ νεεῪ οὗ (δε 
ΤλΟϑδΆζο, δίνη ἴῃ [ἢ] νοῦϑο, δηῃὰ [πὸ ἕδεϊ 
(Παῖ [6808 νγὰβ8 οςεουρίε δἱ [(Π6 {ἰπ|6 ἴῃ 
ἀοίηρ ΟΣΚΞ οἵ ΠΊΕΓΟῪ (ἐχρίδἰηΐης [μαὲ ππμῖς ἢ 

ἐπηλθ ἀϊδίου ἔ0]1Ο 78) πηεπεοποα ἴῃ υεῦβα 21, 
τὰ Σ γεῦσις ΟΥΡ ὉΥ͂ 8ι. Μαίίμον, νῆο 25 
υ50.8] σίνος ἃ Ὀγίεξ γθοῖδὶ οὗ Ἔνεηΐβ, ἴο ἀννοὶ] 
Ὁ ΠΕπ δεν ἰεηφίβ οὐ [δὲ ΜΕ τογάβ οὗ 

Ι5ῖ, 

24. «υεγε γίε4) Μαιον (χὶ. 7) βᾶγα, 
85 [ΠΕῈῪ εἴα κοδι κι δυῖ ἴἢε αἰπογεύκε ἢ 
ΒΟΆΓΟΕΪΥ ννογὮΥ οὗ ποῖΐίςα. ΤΠ πηοββθηροῦϑ οὗ 
1ὁ8ὴ μά Ἰεῆ ἴ[ῃ6 ῥγεϑεῆος οὗ [680.8, δηὰ ννεσα 
(45 {πε ννογὰβ οὗ δῖ. Μαίζβεν ᾿ἰ[ ΓΑΙ τωθδη) 
οη {ΠοΟΙ͂Ρ ννΑΥ, 

26. ἐδεν «υδέδρ αγε ρογφεοιεῖν, 5. 1,11- 
ΕΓΔ, “ἸΒΟΥ ἩΔΙΘΣ δῇ ἐπ βοσβϑθοια 
ΔΡΡΆΙΟΙ διὰ ἱπ ἸΏΧΟΣΥ." Τἢα ἴογηχ οὗ 
ΘΧ Ἰοη 18 ῬΡεου Αγ ἴο 88, Π,0Κὸ, τ ῦ0 ναγῖο5 
ἴϊ: ἴῃ ογάογ ἴο ἀνοϊὰ γερο οη, 

26. πῶ »πογε ] ΟΥ, κ"Οπ9 Σοζοθ ζ0- 
ΔΙΚΌ]. 581, Μδίίπον, 1565 ΘΧΑΓΕΪΥ (ἢς 
ΒΔ Εχργοϑβίοη, που αἰβογοηΐς ἰῃ ΟἿΣ 
γεχβίοη. 

28. α “γεαίεῦ ῥγοῤδοὶ.} ἴῃ ἴδ6 Ῥαγδὶοὶ, 
Μαῖῖ. χὶ τσ, ἰξ 15 ΒΙΠΡΙΥ “8 σγοαῖοσ:" δηὰ 
Ὠεσγα 4150 1 ἰ5 ἀουδίιϊ ὙΒοῖΠοσ “ ργορδεῖ 
οὐρδῖ ἴο Δρρϑᾶγ ἰπ ἴδε ἴεχέ, [{ 5 οπιϊξἰδὰ ὈῪ 
(δς δίπαῖίας δὰ Ναδίίοδη Μϑ5 δηὰ ἱπ ἃ σγεαϊ 
Ὠυπῖῦεῦ οὗ Μ58 δηά δηοίεης νεγβϑίοηβ. [ἰ 
5 ἰουῃά ἰῃ ἴῃς Αἰεχαπάγίδῃ Μ5. [ἰ ἰ5 σὸν 
ἡεεϊεά ΟΥ̓ 1 ,Δοππιάπη, ΟΝ εδἴοοιξ, δηὰ Ηοτζῖ, 
δηἃ πιδλικεὰ 45 ἀουδίβι!ϊ ΕΥ̓ ΎΤΕρε ]ε8. [τἀ 
8 Ὡοῖ ὉΠΙΙΚΕΙ͂Υ ἴο θὲ ἃ ρίοββ, ἐχρίαιπἰης ἀπά 
᾿ἰπιης [6 δὲ οὗ “ χτελίεσ," ὦ, 5. ἃ85 ἃ 
Ῥγορδοῖ, 
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51. 0ΚΕ. ΓΙ]. 

τῆε Βαρίϊ5ῖ : δας 6 τᾶς 8 ἰδδϑὲ 'ἴὴ διτεῖπρ ἰπ ἴῆς πιαγκείρίδος, δηά ς8]}- 
τῆς Κιηράοπῃ οὗ ΟΟά ἰ5 ργεδίεγ τη ἰῃρ ομς ἴο δποίδεσ, ἀπά ϑβαγίηρ, ἣν ε 
ἠδ. ἤᾶνε ρὶρεὰά υπῖο γου, ἀπά γε ἤδνε 

29 Απά ἃ}1} πε ρεορὶε τπδὲ ῃεατά ποῖ ἀδηςεὰ ἢ ννὲ ἤδλνε πιουγηδά ἴο 
ἀΐηι, ἀπὰ τῆς ρυ δ] Ισᾶπ8, υβεὶπεά (σοά, γου, ἀπ γε πᾶνε ποῖ ψερῖ. 
θείηρ δαριζεά νντἢ τῆς Ὀαριδπὶι οὐ 421 Εογ Ϊοῆη τῆεὲ Βαρίϊβι ςᾶηπιε 
]ΉΒη. ΠΟΙΈΕΙ εατίπρ ὑγεδά ποῦ ἀτηκίηρ 

40 Βυὲ τῆε ῬὨαγίβεεβ δηά ἰδυνγεῖβ ννῖπε ; δηά γε 88γ, Ηδ μαῖῃ ἃ ἀεν]]. 
"Ον, ἤκ- ᾿γα]εοῖεὰ τῆς σουηβεὶ οὗ (σοά 'ραίηδϑε 414 Τπε ϑοῃ οὗ πλδῃ 18 σοπλε εδῖ- 
ἐγαέεά, . ᾿ . δ χοῦ 
[0ν, {Ππεπηϑαΐναβ, Ὀείηρ ποῖ δαρίΖεὰ οὗ ἱπρ δηά ἀγίηκίηρ, δηά γε 8ᾶγ, Βεβοὶά 
1 ἃ ρ᾽υϊίοποιιβ πλᾶπ, δηά ἃ νυπερίδθετ, 

41 ΤΑΠπά τῆς ],οτά 34.ά, ὁ Ἔεγε- ἃ ἐπεπὰ οὗ ρυ δ] σδη8 δηά βἰππθγβ 

358 ἰν. 29--36. 

᾿μηἴο ἴῆδη 5}4}} 1 [ἴκεπ τῆς πιθη οὗ 
(8185. ρεπεγδέοη ἡ ἀπὰ ἴο ψνῆηδῖ ἅτε 
{Πογ κε 

22 ΤΕΥ δα [ἴκὲ υὑηῖο ςΤἢ]άγεη 

35 Βυῖ νι ϑάοηι ἰ8 υβε Πεἀ οὗ 41] 
ἢδγ οὨ] άγεη. 

416 Τ“Απά οης οὗ τῆς Ῥμδγίβθαβ ς Μασ σε. 
ἀσϑιγεά ἢϊπιὶ τῆδλϊ ἢθ ψοιϊά οδὲ ψίὶ " 

ἐδαὶ Φ ἰεασἱ. Ἀαΐδον, Βθ ἐμδὲ ἰδ 1086, 
ἐ. ε. ἰηξεγίοτ ἴο [οδη, ἴῃ κ8 δηὰ ρονεγ, 
γεῖ θείης “ἴῃ ἴῃς Κίηράοπι᾽ 185 ἴἢ ἃ δ ΟΣ 
βίδῖε. 

49, ἐῤαὶ ῥεαγά ῥέπ. οὐ, “ὙὝΨΧΈΘ05 8607 
δὰ οδιὰ" ἢϊπ|. 81. Γκὸ ον οὔ8 ἴδ 6 
Ρασὶ οὗ οὖν 1, ογά 5 ἀϊϑοουγθα νυ ΔΙ ἢ ΔΡΡΘΑΓΒ 
ῖῇ Μαῖϊ. χὶ. 12-ἰς. Ηεδ ἰπϑογίβ οἡ ἴπῸ οἵδοῦ 
᾿ιδηὰ ἃ βίδίεπιοπί οὗ [6 πλᾶπηεῦ ἴῃ νυν Ὠιοἢ [ἢ 6 
Βαρίἰϑι ννὰβ σεοεϊνοά (νεῦβεβ 29, 30), ἰοπάϊης 
ἴο Ἔχρίδίη δηὰ δοοοιπῖ ἴοσ οὖν 1,ογὰβ ψοσάβ8 
ὙὙὨΙΟΣ [Ὁ]]οὺν (νοΓβὸ5 121-15). ὙΠ6 αυδδίίοη 
ΔΓ565 νυ οί οΥ [ἢ]5 15 ἴο Ὁς τοραγάθα 85 ἃ ροῖ- 
[ἰοη οὗ ουῦ 1 ογὰ δ ἀἰδοουγβο, ΟΥὁ ὑνβοῖδοῦ ᾿ἴ 15 
ἃ ΡΑγοπ Ποῖ 8] ἰπϑογιίοη οἵ (6 Ὠἰδιογίδη, ὉΥ͂ 
ὙΑΥ ΟΥ̓ ἱπιγοἀδυοσίίοη ἴο ἴδε ψογάβ οὗ 6ϑι18 
ΜΓ ἢ [Ὁ] Ἰονν. [1 ᾿ηἀοοά {86 ννογὰβ τς ἢ 
ἌΡΡΕΔΣ αἱ [6 θερίπηΐϊηρ οὗὁἨ νεῦδα 11 (“"᾿Απὰ 
τς Τογὰ 8414) ὑγογα σΟΥΔΙΗΪΥ σοηιπο, γα 
οουἱὰ ποῖ πεβιίδῖα ἴο δοςερί ἴθ ἰαιῖοσ δ][6γ- 
πδῖίνο. Βυΐ {ΠΕΥ ἄγε δὐῦβοπὶ ἔγοπι 41}} [πε πιοϑδὲ 
ἱπιροτίδης Μ55 δηά ἃγὲ βεῃογα! νυ τοὐοοϊοὰ ὉΥ 
τιοάοτγῃ οαὐϊΐοτθ. ὙΠΟΥ ΜΈΓ ἐρῶ ἰηϑεγιοά 
ἴο δον [Πδί νείβθ58 29, 310 ἀο ποῖ ἔοστῃ ρατί 
οἵ [6 ϑρθεςῆ. Ὅνὲ πιυδί ποσγείοσγο υάξε ἴῃς 
υσϑέίοη νἱζπουϊ τεΐεγεπος ἴο ἴδοϑθε ννοσάϑ. 
1 νγὲ σοπηρᾶγε [ἢ]5 ραββᾶσο ψ{ [πδῖ νυ ἢϊςἢ 
Οσσυρίε8 ἴπε σογγεβροπαϊηρ ροβιξοη ἰῃ 8, 
Μαῖπονβ παγσαίϊνε (Μαζί. χι. 12), γγχὲ 5}|4]] 
ΡγοῦΌΔΟΙΥ ἄρτεςὰ ἢ Μεγογ δηὰ οἴδθοσ οὐ τς 8 ἴῃ 
τη ἷ5 σοῃο]υδίου [πδζ [ἰ ἰ5 ἱπξεπάοα ἴο ΔρρΕΑΓ 88 
ἃ ρατί οὗ ΟἿἮ ϑαυίοιιτγ᾽β Ξβρεθςῆ, οἵ νος δῖ. 
Μαϊζπονν ΟἿΪΥ κῖνεβ (Ἰπ ἐπ νεγϑὲ γεΐεσγεά ἴο) 
ἃ ὙΘΙῪ ὈΓΙοῖ ΒΕΠΆΠΊΔΤΥ, δηὰ νυ ἢ ςἢ βεῖνοβ 845 Δἢ 
ἱηιγοάυςξοη ἴο παῖ ν»7ἱοἢ ΓΟ] ]ονβ. 

Υ͂ ἀεοοϊατοα τῃδῖ , ἐιωηβεά Οοά ῬΡγαςιίςδὶ 
ἘΠΕΥ Ὀεϊϊενεά Οοά ἴο ὕἢὲ τιρμῖ, ἴῃ ϑεπάϊης 
8000 ἢ ἃ ΤὨΘΒΒΘΟΏΡΕΓ. 

80. γεὐεοίεά ἐῤε εομρε.] ΟτΥ, “Βσοπφδὶ 
δο πουρδῖ [0 ἀφεὶβα οὗ ἀρὰ υἱ τὰ σο- 
Βατὰ ἰο ΒΘ; 8601γ68." 

81. “414 ἐδε Τιονά “αἰ4.}] 866 ΟἹ Ὑϑῦϑο 29. 
Τῆς Ὀ]]οννίην ρϑβϑβδᾶρα (Ὑθγβεβ 31-35} 15 δ]- 
τοδί ΘΧΔΟΙΪΥ 845 τη Μαδίί. χὶ, 1ό ιρ, Ἔεχοορί [παῖ 
5ῖ. [ἀκ68 τοροσὶ ἰ8 δοιιεινιδῖ τῆογε ζ0}} οὗ 
ἀείδὶ! (866 ποῖθβ οἡ Μαῖί. χὶ. 16-19). 

16-,ςο. ΟΥΚ [ΟΕ ΒΒ ΕΒΕῚ ΑΝΟΙΝΤΕΡ ΒΥ 
Α ἍΟΜΑΝ ΨΗΙΟΗ ΑΒ Α 5Ι΄ΝΝΕΕ. 

36. “4214 οπε 9 δὲ Ῥῥαγίσε  ΤὨΪϊ8 Ὧδι- 
ταῖϊνα (σεγβοβ 236-50) ΟἸΟΒΕΙΥ ΓΕΒεσ  ὉΪε5 οὴς 
ὙΠΟ ἀρροδγβ ἰῃ Μαῖί. χχυΐ. 6:11; Μαζκ χῖν. 
3.509: δηά [οὁ8ῃ Χί!. 1-8. Ὑμδῖ, δονενοσ, θ6- 
Ἰοῃξ 8 ἴο ἃ σταῖς} ἰδίεγ ρεγοά οὗ οἱιν ϑανίοιιγ᾽ 8 
ΤΑΣ ὨΙΞΈΓΥ, δηά ἔπ 4ιιεβέοη ἰ5 τ Πείθοσ ἰ τεςοσα 8 
ἃ ἀἰβεγθηΐ Ἔνεηΐ τοσ [πδῖ οὗ νος νὰ τοδὰ 
ἴῃ (πε τοχῖ, ΟΥὍΎ παῖε 81, ΠυΚὸ 45 δπῖο- 
ἀδλίεὰ ἴ, Οπ [ΠῈ ᾳυεβίίοη οὗὨ ἰάἀεη! 7 ΟΣ 
ἀϊβεγεηςς 58εὲ6ὲ ῃοΐε οἡ Μαῖϊ. χχυϊ. 6. ἴῃ {815 
ςαϑ8ὲ ͵ῪῈ δδουϊὰ ὈΦΑΓ ἰῇ πιηὰ δῖ. 1,ὑἱε 5 
ςοηδίδηϊ Βαν!ῖ οὗ οὐ της δοοουηίβ οὗ [[Δη3-» 
δοίϊίοπβ ψὶοῆ ἅγα 5 ΠΊΪΔΥ ἴῃ οδαγαςῖοσ. 
Ἡνίηρ τεϊδί θα {15 ἰῃ 118 σι βὰϊ ρίδςς, 6 ἀοεβ 
Ὠοΐῖ τεοογὰ ἴδε βεσοῃά δηοϊητηρ δὲ Βείδδῃγ. 

ΟἿΣ ΡῥΓΟΡΟΓ οουγβα ΜΜΠ1 6 ἴο ἰγοδῖ ἴδε 
πλιτδίίνε Ὀεΐοτγε 8 ἱπάθροηάδθηιγ, ΤῊ ΡΒδ- 
τίβεο ὈΟΙΪῸ, 45 ἄρρθδγβ ἔτΌτῃ γΈγβα 40, [Π6 πᾶπι6 
οὗ ϑίπιοη (ἰ.9. δ ΠΊθοῃ, ἃ ὙΕΓΥ͂ ΟΟΙΏΤΏΟΏ ὨδπΠὶς 
ἈΙΊΟΠΡ ἴῃς [εν οὗ {πὶ ἀδΔΥ: ἴῃ [86 ἔοστῃϑβ 
δίπηθοη δηὰ ϑδίηοη ψγὸ ἤᾶνγε ὯῸ 6855 ἴβδη 
ϑ6ύθη πιοηοηεά ἰὴ ἴῃ6 Νονν Τ βίδσηθηῖ). [ἢ 
8 ουϊάεηϊ [μαἴ ἢς δά θόδη Ὀγοιρῆξ ἴῃ δβοπὶς 
ὙΑΥ͂ ἜΡΠΕΣ νὴ πισρελλι τὰκ θα μο τς τῆς ἽΣ 
ἴΟΥΎ ὙΒΙ ἢ ἔΟ] ον" 8, Δη 1ΔΕΪγ 186 ρᾶγὰ 
σὴν [υδῖ ὨἰσίοΥΥ πετς εν γϑτῃρ ϑθθ τ ἴο ΡΓΟΥΘ 
δὲ δα δά τεοεϊνοα, δὰ οὐρῇ δἱ ᾿οαϑδὶ ἴο 
μᾶνε Ὀδθη σοηϑβοΐοιβ οὗ μανυϊηρ γτοοεϊνοα, δοῦλο 
βρίγίζυδὶ δεπεῆς ἤτοι Ηἰπι. Τα ἰπνιλίοη 
δίνει ὈΥ͂ οπς οὔἵβε Ῥἢδγίϑεαβ ἴο [65ι1.8, ροιηΐβ 
ἴο 8ῃ δδχὶ ἰοὰ οἵ Ηἰδβ πιϊη:ξίσγ, 1,λἴοσ 
οῃ, ἴ ννο ἀἶνς δέῃ ἱπιροβϑίδὶς ἕοσ ϑπηοη 
ἴο Βανα δεϊοὰ τῇυ5 πἰπουϊ οοηϑυτο. ΤΉς 
δοεῆς ἩΈΙΟΣ ἔΟΪ ον 5 ἰ5 80 ΠΟΙ δἰίθη ἕγοεα 



γ. 27---41.] 

᾿ἰηι. Απά ἢε νέης ἱπῖο τῆς Ρἢλγί- 
866 8 ἢοιυ6, 41πά 8121 ἀονχῃ ἴο ηχεδῖ, 

27 Απά, θεΠο]ά, 4 νοπιδη ἰῃ τῆς 
οἴγ, ψΠὶοἢ νγᾶβ ἃ βίπηεσ, ῃεη 8δε 
Κηενν ται Ἴεεως δῖ δὲ πιεῖ ἴῃ τῆς 
Ῥμδγίβεε᾽ 5 πουβε, Ὀγουρῆς Δη δδθδϑίεγ 
ὈοχΧ οὗ οἰπεπιεηῖζ, 

28 Απά 8ιοοά δὲ ἢί8 ἔξες δεπιὶπά 
ῖπι σγεερίηρ, ἀπά θεζη ἴο νγδϑῇ ἢ 8 
ἔεθς ἢ τεΆΓβ, πὰ, ἀϊά νῖρε “λέηι 
τγἢ τῆς Παῖτβ οὗ Ποῦ ἢεδλά, δηά [κί 3864 
ἢ18 ἔξεῖ, δηά δηοϊητοά {λεγε ἢ τἢς 
οἰπιηγεηΐ. 

ΟἿΙ ΤὩΔΠΠΟΙΒ ἀηἀ ὙὯΥ οὗ 1ἰξπ, (Πδῖ [τ 158 ἤδοθβ- 
ΒΑΙΎ ἴο τεπιηὰ (Π6 τοδύοῦ πδὶ δὴ Εδβδίοσηῃ 
μου 15 ορεὴ δ ἴῃς δοὺυγβ οἵ πιϑᾶϊς, 80 {παῖ 
ἴξ ἰ5 ἢοΐ υποοπιμιοη (Ἔνδῃ ΠΟΥ͂Ν) ον δίγδ  ΌΤΒ 
ἴο οὨἴεονῦ δηά ἴο ἴδϊκα ἴῃ ςοηνογβαίίοη ψ ἢ 
δὲ ξιι5ῖ8 δ 120]6. (8ὅε6 Τχοηοῦ οὐ {πε Ῥᾶγ- 
ΑΌ]65 : χυὶ) ΤὍδ ᾿οπιδη, ᾿νἢο ἰ5 ηοΐ ηδλιηεά, 
ἷ8 ἀεϑβοσί θεὰ 85 “ ἃ βδίπῃοσ :" δ πουρὰ ποίπίηρς 
ΤΏΟΓΕ ἰ5 δδὶά, 11 19 ουἱάθηϊ ἔγοπι υοῦβα 19 ἰδμδῖ 
856 'ἘΜΔ5 ὨΟΪΟΓΙΟΊΣΙΥ ἃ ΡεΕΙ8ῸΠ οὗ δδαπάοποά 
ΟμΑγΑοίοῦ : ΠῸ 50 Ρρροβίοη ποσὶ οὔ παῖ νν}}} 
8λ: 157 ἴη6 γοφυϊγοῃγθηῖβ οὗ [6 παστδίίνο ; δηὰ 
ἴδε θεβῖ δυρροτίεα τεδάϊηρ ἰπ γεσϑὲ 37 νου]ὰ 
ΤΏΔΚΟ ἴὸ ἐὐθὴ τόσ ςοτίδιῃ. ΨΝν ὁ τηυβὶ 4130 
τ ΟΟΪ ἰοςῖ, ἴῃ οὐδοῦ ἴοὸ υπάοζδίδηἀ ἴδ βοθῆδ 
ΓΝ 15 ἤότα ἀεβογδοα, {πὶ (6 συεδίβ ἰΔῪ 
Οοη σουοῆοβ τ ΠῈ Ποῖ οδλάς ἐὐγηεδα τονναγάς 
186 1Δ0]6 ἴῃ τῆ σεηῖτο, ἐποὶγ ἔδεϊ θείης τυγηοὰ 
ΔΌΤΑΥ ἴσοι ἴδο τΔ0]6, δηὰ τονγαγάβ ἴῃς οὐεῦ 
ΝΜ οὗ 16 τοοῦὶ, στο βδογυδηΐίβ τυ ϊοὰ, 
δ 54η64418 ψου]Ἱὰ ὃς ἰαἰὰ «5146, δηά [πὸ ἔδεϊ 

οὗ εαςῖ χυεδῖ ψου]ὰ ὃς Ὀᾶτο. ὙΠ ὑτοπιδη 
νου] τπογείογε δε δϑϊς ἴο ἀρργοδοῖὶ υὑυπϑθθῃ, 
ἴο δἴδηά αἱ [ἢς ἔδεϊ οὗ [εβϑὺ5 “ δεηϊηὰ Ηἰἴτη ἢ 
(σετϑε 38), δηά ἴο δποίηϊ ἔδμεπὶ ἢ }]Ὲ Ηε νγαβ 
οηξαχοά ἴῃ ςοηνοεγβαίίΐοη ἢ Ηἰ5 οηϊογίδί ηογ, 
ΤΠ ᾿Ἰἀοηπδεδίοη οὗ (ΐ5 ννουθδπ ἢ ΜΑΙῪ 
Μαχάδϊθης, δϑϑιιμηθὰ ἰῇ ἴπὸ δοδάϊης οὗ 6 
σδαρίοτ, δηὰ ϑβϑυρροτίεἀ ὉΥ ΤΩΔΗΥ ΕΔίΒοΙΕ, 
τοδὶ ΟἹ ΠΟ 80]Κὶ στουηάβ. 

““Ι.1] 11οΓΑ ΠΥ “14γ." 

87. “κά, δεδοϊ.}) Οτι, “Απᾶ, θεδοϊά, ἃ 
ῬΟΙΏΔη ὙὙΠΙΟδ ννὰ5 ἰη πε οἰ ἃ βἰπηοσ." 866 
Οὗ γεῦβα 16. ΤΕ Μϑ88 νασγ, ὃυῖ ἴδε τεδαϊης 
οὔ ἴδε Α. Ν. 825 1655 δυςμ ΒΟΥ Υ. 

«αυὐδέπ “ὁὲ ἄμπεαυ.] [ἴ ἀοεδβ ποῖ ἄρρθασ ΠΟῪ 
Βα Ὀδοδτδ ἀΥγαΤῈ οὗ ΟἿΣ 1 ογὰἶἷ5 Ῥσεβθηςς ἴῃ 
ἴδε ουϑὲ οὗ ϑίποη, οὐ ψμδὲ ΠΟΙ Ὀγουΐουβ 
Κπον]εάσε οὗ Ηἰπὶ μδὰ Ὀεθη. Ὦνε ΠΙΩΥ 
ὈΔΌΪΥ δῪ, νἱῖθ Μογεῦ, τπδὲ δῇς "δά ᾿μδμα 
Ὀτουκῆϊ ἴδε ἰοδοπίης οὗ Ϊ|65ὺ8 ἴο τὸ- 
ΕΞ: ἢ, δηὰ ἃ πιοσὰὶ Ἵοὔδηχο, πιοβί 
αὐρή δι ΤΆΘΤΟΙΥ πεαγίης Ηἴτὰ: ἰῃ ἃ ννογά, 56 
᾿δὰ Ὀδόῃ οοηνογίοα, δηὰ νγἅἃ5 σοπϑοίουβ {παῖ 
Ἡς διὰ θεοὴ ἴπε τρθᾶηδ οὗ ἴῃ οὔδηρε τ ἢὶς ἢ 

5Τ. ΓΤΌΚΕ. ΥἹΙ. 

9 Νον ψβεη τῃς Ῥλγίβος πἢϊςοὴ 
μαὰά διάάεη Πὶπιὶ 887 11, ες ϑβραΐκα 
νη ΠΙΠ18618, βαγίηρ, ΤῊ 8. πηλη, ἰξ 
δε σψεγε ἃ ὑγορδεῖ, ννου]ά χανε ποννῃ 
0 δηά ννῆδί πιᾶππεῖ οἵ ννοπηδη ἐς: 
ἐς τῆλε τουςῃςςἢ ἢΐπὶ: ἴογ βῆς ἰβ5 ἃ 
δίΠΠΕεΙ, 

40 Απά Ϊεϑιι5 ἀπβυγετγίηρ 84 ά υπίο 
Πἶπι, δίπιοη, 1 πᾶνε βοηιενγῃδὶ ἴο 54 
υπίο τες. Απά δε 58, Μδβιογ, 
ΒΑΥ͂ Οἢ. 

41 Τποῖς νγὰ8 ἃ ςεγίδίῃ Ἵγθάϊ τοῦ 
ὮΙ πδλά τὸ ἀεῦῖοῖβ : ἴῃς οἷς 

᾿δά ἰΔκοη ρῥἷδοο ἰῃ Βοσ (866 γοῦδα 42). 80 4]50 
Οοάει. 

αἰαδαςεν δοχ.} Οοτάρατο δηά 8ε6 οἡ Μαῖϊ. 
Χχνΐ. 7. 

890, ἐγ δὲ εὐεγὸ α ῥγοῤρδε!.} Ῥυθ]ὶς ορίπίοη 
Πα Δἰγοδάῦ τηλγκοα οὐυἵ [6588 85 ἃ ὑγορπεῖ, 
ἐ.ς. ἃ5 ἃ ϑρθοΐδὶ τροβϑεηρεν οὗ Οοά, δγηχοὰ 
ὙΠ ἘΧΟΓΔΟΓΟΪΙΠΔΙΥ ρονγεῖβ. Τἢδ τε} οὗ 
Ἦ!8 ργορμεῖὶς τηϊϑϑίοῃ ννὰ8 υ8ὲ ἴπῸ αυςϑύοη 
οῃ ἐδ ἢ 6 ΤΔΥ ΒΌΡΡΟΞΒε ἴδ πιηά οἵ δ᾽πιοη 
ἴο ἢᾶνα Ὀδεη ἴῃ ἃ βίδίε οὗ βῦϑρεηϑε ; οσἰῆςε, οὔ 
(ῆ6 οε δηά, δδ Ὀεϊοηρεά ἴο [6 56ςῖ οὗ ἴΠ6 
Ῥμασί Ὑγῆοϑο τοΠἀΘηΟΥ͂ ἀπ ἀϊϑροπίτίοη 
ΟΙΟ οοηϑογυδίνο, δηὰ ννῆο νου] τδογεΐοτο 
Ὀε αἰδβροθοά ἴο τεὐεςξ ἢ ΒΟΟΓῚ ΔΗ͂ ΠΕΟῚ 
οἰδίπι ἴο ἃ 80 Τηλδϑίου : ΜΝ Ὦ1]6 οἡ ἴΠ6 
ΟΥΠΟΣ Πδηά, τῆς ἰην διίίοη Ὡς δα γχατὰ ἴο 
]6ϑ8ὺυ5 δϑεεδ ἴο 5πὸνν [Δὲ ἢθ νν»δβ ἢοΐϊ υῃ- 
ΠΣ ἴο κχὶνε Ηἰπὶ 4 διοατίης. Ηεδσγο 
{Ποη, ννγῶβ ἃ ογυςίαὶ ἰε5ῖ. 1 [6808 ψ ΕΓ 
ἰπάοοά ἃ ργορβδοεῖ, 1 Ης νεσε σον ἐπάονεὰ 
ὙΠ ΟΧΙΓΩΟΓΟΪΏΔΣΥ ΡοεΓ8 δηὰ ἰηοιρηί, Ης 
ταυβῖ βάν κπονπὶ ἴπ6 σΠΑγαςίεσ οὗἁ 50 ποῖο- 
τίου ἃ 5 ΠΠΟΙ 845 [ἢδ ννοπΊΔ "νῦο δἰοοά ὃ6- 
πὰ ΗἩ!πι: δπὰ 1 Ης ἀϊὰ Κηον ἰΐ, [ῃοη, δίπγοη 
τπουγδί, Ης πηιϑὲ, ἢ Ηδ ννοσὲ {ὈῸΪῪ 5οηΐ ΠΠῸπΙ 

οἷ, πάτο σοοοϊοὰ δὲ ποῦ ἰουςοῆ. |[6ϑ8ὺ08 λῃ- 
ΒΎΕΙΒ ἴἢ6 υηϑροκεέη οὐ]οοϊίοη οὗ ϑδιπιοη, ὉΥ͂ 
δῃονίης Ηἰβ ρονψεγ οὗ τεδαάϊηρ (6 πεοαγῖ, 45 
ν6}} 25 ΌΥ ργονίηρ ἴο Ηἰπι (Πδί ἴῃς τυτοζηδῃ, 

ϑίπηοῦ ᾿πουρ ὅθ πλὰ Ὀδεη, νγγᾶ5 ΠΟῪ 
τείνεη δηά δοοορίοα, του ἴῃς ῬΠδσγίϑθοο 

ἀϊά ποῖ Κηον ἱξ. Το ραγαῦϊο τς ἢ ΓΟ], 
Ἰΐαν ἴο 81. κα, 15 Δ ορεῖμον ἀἰϊδογθηῖ ἰὴ 

115 πιογαὶ, ἃ5 νν6}} ἃ58 ἰῃ 15 ἀςείδι]5, Ὄπ ἰδδῖ 
ἴη Μαῖϊ. χυὶἹ. 23-135 (δοτο 866 ποῖο68), δἷ- 
τῃουγφῇῃ ἰδ πηΔΟΠΙΏΘΤΥ πιδάδ ᾽.86 οὗὨ 18 5: τ}}1ΔΓ.Ψ 
ἴπ (δαὶ οὯϑς {π6 ἔνο ἀδὺϊδ ἀγα ΘΠΟΣΤ Οὐ} Υ 
ἀἰβεγοηί, ἰ(ἢ6 ϑεοοηὰ Ὀθδσίης πο δοσῖ οὗ ὑτὸ- 

τὔοη ἴο ἴδε ἢγεῖ. ὙΠΟΥ Τὰ υϑπρῖρι [δε οἵ» 
οδ5 οὔ πιδὴ δραϊηϑὲ Οοά, οὔ πιδη δραίησε 

Τηδῇ, ἱνεῖὶγ. Ἡδετο, τπουρὴ ἴδετε ἰ5 ἃ 
ἔτοιλὶ ἀϊδεγεηςε, ἴδε αἱ του 5 ποῖ 50 
ΘΠΟΙΤΏΟΙΙΒ 89 ἴῃ δος (856; βίπος τΠῸΥ 
ὈοΙὰ τοργοβδεηΐ δε οἴξηοοβ οὗ πιδὴ δκδλίηπει 
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571. ΕὔΚΕ. ΥΙ!. 

ε5ες Μαῖῖ, ουγοὰ ἔνε δΒυπάγεοἀ ἴρεηος, ἀπά τῃε 
οἴδει δΗ͂γ. 

42 Αμπά ψῆἤση {πεν Πδά ποιῃίηρ ἴο 
ΡΑγ. ἢδ ἔγδηκὶγ ἔογρανε ἴπ6πὶ Ὀοτῇ. 
ΤΕ] τῆς τἰογείοσο, πιο οὗ (ἤδπὶ 
᾿ν}}} Ιονς Ηἰπὶ πιοδῖ ἡ 

43 ϑίπιοη δηϑινειεὰ δπὰ δὰ, 1 
διρροθς ἴδιαι ἦέ) ἴο ψῇοπὶ ἢς ἜΓΕΕ 
τιοβῖ. Απά ἢς 84,4 υπίο Πίηι, 1 Ποιὶϊ 
διαβῖ ΠΕΡΕΥ Ἰυάρεά. 

44 Απά δε ευὐτηεά το ἴδε νοπιδη, 
δηά 85ἰά υπίο ϑίπιοῃ, δεεβὶ ἴῆοιι [18 
ννοπλδῃ ἡ [1 δητεγεὰ ἱηῖο τῆϊη πουβα, 
ἴδοι, ράνεϑὲ Π16 0 ὙγΑΕΓ ἔοσ Πγ ἔεεῖ : 

[ν. 42---47. 

δυῖ 86 παῖ νυδλομεὰ πὶ δες υτἢ 
ἴελΓ8, πὰ υῦρεά το ἢ τὴς ἢ δὶγδ 
οὗ εν ἢεδά. 

4ς Τοιι ράνεβὲ τὸ πο [κῖ88 : δυῖ 
(18 νγοιηδη βιηςς τῆς εἰπις 1 ολπιε ἴῃ 
Πδῖ. ποῖ οελβοὰ ἴο Κί88 ΠΥ ἕξει. 

46 Μγ Μμεδὰ νυ οἱ] τῆου ἀϊάϑς 
ποῖ δποιπῖ : δυῖ τῆϊ8 ψοπιδὴ Πδιῃ 
ἃποϊηϊοά ΤΥ ἔδεϊ ψν [ἢ οἰητπηεηξ, 

47 Ὑνειείογε 1 88.Υ υπῖο τῆςς, 
Ηεν 58:18. ψν ο ἢ ἌΓΕ ΠΊΔΩΥ, ἅγε ἴογ- 
εἰνεη ; ἴογ 8ηε ἰονεοὰ πῦιςῖ: Ὀμῖ ἴο 
ψνῃοηὶ [π||6 18 ἐογρίνεη, 2ὴ. τἀπὶ 
Ἰονεῖὶ {{π|6. 

Οοά. Ἐὸγ ἴδε ἰηϊεγργείδίίοη οὗ ἴῃς Ῥασγδθὶο 
866 ἢοΐδ ΟἿ ΥΕῖ56 47. 

41. ἥυε διπάγε ] ΑὐὈουϊ Ζζ15 125. 64. 
δηὰδ χι 119. 34. οὗ ΟΣ ΠΟΠΕΥ͂, ΓΕβρες γε]. 

44. ἐμγπεά. 88:6 δεἱοοά δεϊηἀ Ηΐπι, τεῦβε 
18: δε6 Οὐ τοῖδε 16. 

«αὐαίέν 70. Ὁ 7 ε7 ἸἹ,ἰϊοτα ἶγ “ ΨΜαῖοΣ 
ὭΡΟΣ 5. 1001," Δοςογάϊης ἴο ςυδίομι, (οπι- 
Ρᾶγς Οδη. χυϑδ. 4; ]υάξ. χίχ. 21; 1: Τίπι. τ. 
10. ΤΆς ἔεεξ πδά πὸ Τονετίης Ὀυΐϊ δ8η42]5, 
ψὨϊο ἢ τότ ουΐ ΟΥ̓ δὲ πιὰ] {1π|65, δηὰ [ἢ 6 
ἔδεϊ οἵἃ νᾶ ὍΌΓΕ ΠΟΟΑΒΒΑΓῚΪ οὶ τ ἢ 
ἀυσέ. (Οοτρατε 4190 [οἤη χίϊ!. το. 

ἐδεὲ δαὶγ: 97 δὲν δεαά.}] Α οἰϊπιαχ : ΠΟΥ Ἰοης 
Πδν 5 “ἃ αἰοΥΎ υηἴοὸ ΠΟΥ: 1 (ΟΥ̓. χὶ, 1:ς: 
διὰ [86 δεαὶγ 9. δὲν δεαδ ἅτε 80 ἀδδοσί δα ἕοσ 
(Π6 βδᾶκο οὗ ἃ βίσοῃ εσ δη[{1|6515. 

4δ. ἀ..8ὼ ΑἾδο τοαυϊγοεῦ ὈὉΥ οὐυδίοτῃ : 
Ἐχοά. χνυὶϊ. γ. ὙΠΟΙῈ 15 Ποῖ, 4150, Δη δηϊ}- 
1ο5815 θεΐτγοεη ἴΠ6 ΟΓΙΏΔΙΥ Κίὶσα, περίεςίεά ὮὈΥ͂ 
δἰγηοῃ, δηὰ κί ϑϑίηρ 46 "εΐ. 

“πος ἐδε ἐΐνπ 1 εαηὸ ἐν} ὍΤθο τοραϊηρ οὗ 
ἃ πἰηρία υποίλ] Μϑ, οὗἉ δενθγαὶ οἰιγΓεῖνεβ δηὰ 
δηςίοπὶ νογδίουβ, “ δίηςε ἴῃ 6 ὍσΠης 86 ΠΩ π|6 ἴη,᾽" 
5 Αἰπιοβί ςου( δ ἃ οοττεςιίοη, ταδάς οὐ ἴπ6 
Βυρροϑίοη ἴμδὲ ἴδ τνοπιδὴ διδὰ οηἰεγεά ἴΠ6 
ἢουπο δἴϊτοσ ἴπο χιιοδβίβ "δὰ βαί ἀονῃ (τετθς 17). 
Βυϊῖ, 288 ς ΝΥ εἴϊε ρΡοϊπὶβ ουὔΐ, δῆς ΤΏΔΥ ΡὕζῸ- 
ὈΔΌΪΥ πᾶνε οοπς ἰὼ 1} 608. 

46. δ δεαά «υἱδ οἱ ὙΟΤΕ 5 ἃ ἀοιυδὶς 
ορροβίοη πεσο.0 ΤὍΤἢο οἰπίπηοηϊ ν,ὸὯβ ποῦς 
Ργεοίουβ δῃὰ ςοϑὶγ ὙΠῸ οἱ"; δπὰ τῆς ἔεεϊ 
γ. 1 ΟΙΕΒΌΣΟ ΦΕΙ͂Σ Οἱ τς βοάν ἐμδη με 

47. ἢ δεγεογε 1 “α“γ.1] ΤὮς τοοσγὰὶ οὗ ἴδ 6 
Ῥδγδῦϊο, δηὰ ἱμάδοὰ οἵ ἴπῸ δηῦσε πατγαίϊτο, 
1166 ἴῃ (ἰδ τοῦθ. (οσίδίἢ ροϊηίςβ ἴῃ ἴπ ἰπίοσ- 
Ρτεϊδλύου οὗ ἴδε ῬΑγδὺ]ς 1ιῈὸ οὐ ἴδε βυγίδοδ. 
ΤΠ ογοάϊον ἰ5 Οοὐ Ηἰπιϑεϊξ: [π6 τνγο ἀοθίοτα 
ἃτε δἰπηοῦθ, δηὰ (ἢ οΥ ἃσε Ὀο(ὶ ἰογαίνθη. ὙΠ ον 
ἰονα ἰοννᾶσἀδ (πεὶγς θεπείδοϊογ ἰδ τεργεβεηϊοα 

88 δριϊηρίης οὐἱ οὗ πεῖν στα τυὰς ἴογ Ηϊς 
ἔογχινεῦοδα. [ἰ ἰ8 ευὐἱάθηϊ, 8ο ὧν, [πὶ ΟἿΓ 
1ιοτὰ ἰδδοδοβ ἰπδὲ {86 ἴονς οὗ Οοἀ ἰ5 {ἰπῸ 
ΤΕΣῸΪ δηὰ ποὶ ἴδε δηϊεςεάεηϊ οδυδε οὗ (᾿ς 
ἔογείνθηςβα οὗ δίῃ: ἴῃ οἴ ΠΕΣ {αἱ “ΝΝο 
Ἰογτε Ηἰπι, θεςαι56 Ης ἢγε Ἰονοὰ υ" (1 ]οπη 
ἷν. 19). Αμπάὰ ἰῃ γεῦδὲ 50 ΟἿῪἋ ϑανίουσ ἐΪ5- 
{ἸΠΟΕῪ [6115 (Ὡς ποπιδη (παῖ πεν ΔΠὩ (ποὶ 
ΒΟΥ ἰονδ) δῖ βανοὰ μεσ. Ὑνοὸ ἀἰδῆςου!Ός5, 
Βονγουοσ, ἀγίϑε δ τηἷσ ροὶπὶ. Εἰγδβῖ, πον στὸ 
νγὸ ἴο τεοοῦςϊο ψῖ(ἢ τς ἃ ἴοη οὗ [86 
Ῥασγαῦϊο {πὸ ἔοστον οἶδυθὲ οὗ γοῦϑα 471 οπά, 

ἴῃς [86 εἶδυδο ἰῃ {86 ̓ ἰρῆϊ οὗ ἴπ6 Ῥαγδδϊο, δὰ 
οὗ ἴδε εοοοηὰ τηδτῦεῦ οὗ ἴῃς σόῦϑο (“δυῖ 
ἴο ψοπὶ ΠΕ ἰ5 ἑογαίνεη, [Π6 βαπηὴθ ἰουθίὶ 
ἱπ|6}, νὲ σδὴ πᾶνε πὸ διεβιξδιίοη ἱῃ δοςερῖ- 
ἴῃς 1Π6 ἔοτπηοῦ Δ] ἐγηδῦνο ἰη οδοῖ ολϑο (ἢ 
Βοῆρξοὶ, Μεγερ, Ὑγεηςῖ, Οοὐεῖ, δηὰ 
δεαϊησι οπιδὴ (δίμοὶὶς ὀχροϑιοσα, δ 6 ὟΝ εἴῖς, 
ἄςο.). “ὝΠΙ5 θείης ἴῃς ολϑε, 1 υπῖο 
{πε ἴμδῖ ΠΕΙ 5δ'η5,---[Πο56 ΤΏΔΏΥ͂ 5'η5 ὙΠῸ 
ΜΙ ἢ ἴῆου ὑρϑγαϊἀοδὶ Ποτ,---ανα αἰγεδὰν 
Ὀεεη ἔογξίνθη, 85 ΤΥ Ὀς 5δεδη ἴγοτμῃ ἴῃε ἕδεϊ 
[παῖ δῆς ἰονεῖῃ τυςῖ : βογθα5 ἢς ἴο τ ποῖὶ 
1π||6 15 ἕογείνεη ἰονεῖῃ 11:||6. (2.) Τὸ 8.» 
Ῥοβὲ ἴπαῖ ἴδ ἴογε οἵ Οοά 5 ὑγτοροτιοῃδῖς ἴο 
[Π6 τιδσηϊζυάς οὗἉ 5᾽η8 ογρίνεη ψουἹὰ δε ἴο 
ΡΓΘ85 ἴῃς ἀείδιὶς οὗἩ ἴῃς Ῥαγδαῦϊε ἴοο ὥσ, δηὰ 
ψου Ἱὰ 4160 Ὀ6 Βῃοςκίηρς ἴο ΟἿΓ παῖυγαϊ τοὶ! - 
ξῖοι!5 ἰπβίϊηςξ. ὍΝΒαῖ οὖγ ϑανίουγ τηθδηῖ ἴο 
ἰδᾶςἢ ννῶβ {παῖ ἴΠς ἴονα ὑπ ἢ τλδη Ὀδᾶγβ ἴο- 
νγατὰς Οοά ἰ5 ἰῃ Ῥγορογίίοῃ ἴο δὲς “Ἢ οὗ 
Οοά᾽ξ ογκίνοποςα. 



ν. 48-----.] 

48 Απὰ ἢς 5814 υπῖο πεῖ, ΤῊΥ 
818 ἅγε ἰογρίνβῃ. 

49 Απά {πεγ τῃδῖ ε4ῖ δὲ πιεδῖ νυν ἢ 
δ Ὀερᾶη ἴο 8ᾶν ὑπ {Πα πΊβεῖναβ, 
ὟΜο ἰ5 118 τῇδε ἐογρίνεις βἰπε αἷβοὶ 

50 Απάὰ δε βλίά ἴο ἴδε νοπδη, 
ΤῊΥ ἐλιτῃ μδῖ βανθὰ τπθε; ρῸ ἰῃ 
ρδᾶςς. 

ΟΗΑΡΤῈΕΒ ΥΠ]|. 

4 Ἡονιερε ρεῤμἐσίοῦ τρίο Οἀγέρί οὗ ἐλεεῖν σμδ- 
“απο, 4 Οἀγίτί, απο ἀς λαά ῥγεασλεα 7) γ᾽» 
2 ίαες ἰο ῥίαεε, αἰδενεαεα τοᾷ ἀξ ἀβροσέξεν, 270» 
:ουκάοίλ ἐΔε ῥαγαόές 97 ἐδέ “οιυέν, 16 ακά ο7 
δὲ εαναΐζε: 21 οεείαγείά τοάο αγὸ ἀΐς νεοίλεγ, 
απα ὀγείγερ: 12 γεύμλοά ἐε τοίνας : 26 
εασίαλ ἐλε ἐκρίον 97) ἀξεὶξε ομέ οὔ ἐδ νεανε ἱρμείο 
“λε ἀεγα οΥΓ “τοίηιδ. 37 ἐξ γοϊεείεά 97 1ἀε Οσαάα- 
γέρε 43 ἀεαλείά ἐᾷς τυοναν οὐ εν ὀέροαν 
ἡρρεέ, 49 οσμαὶ γαΐτείλ οφε ϑαίγων 
ἄσεσλίε. 

51. ΣΥΚῈΕ. ΨΙΙ. ὙΠ. 

ΝΩὨ τ᾿ ἐλπὶς ἴο ρδ88 δεγυγαγά, 
τῆλε ἢς επί [πγουρῃουξ Ἔν εΥῪ 

οΥ δηά νἱ]αρε, ργεδομίηρ ἀπά 8μεν- 
ἱηρ; τῆς ρδὰ τἰάϊηρβ οὗ τῆε Κπράοπι 
οἵ (ὐσοά: πὰ τς ὕχεῖνε τύέγε νυ τῇ 
ἢϊη,, 

2 Απά οεγίδίη ψοηδη, το Πλά 
θεεη δεαλὶςὰ οἵ δν!] β8ρὶγῖ5 δηά ἰη- 
Πγηλτίεβ, Μδιγ ολοὰ Μαρσάλ)επε, 
“οι οὗ ψῃοηι ἡχεηξ βενοη ἀεν]]8, 

2. Απά Ϊοδηπᾶ ἴδε σἱές οἵ ΟἤυΖδ 9 
Ηετοά᾿ 8 βίενγαγά, «απὰ διιβδηηδ, δηὰ 
ΠΊΔΩΥ οἴδοῖβ, ψὨ]οἢ πιϊηϊδίεγθα ππῖο 
ἢϊπὶ οὗἩἍ {ΠΕ διιδϑίδηςς. 

4  ΑΠπά ννῆδη πιυςἢ ρεορὶε ἡγεῖα ὁ Μαῖς. 13. 
φαιμεγοά τορεῖῃεῦ, δηὰ νγετα ςοπια ἴο ἢ 
ἢϊπι οὐἕ οὗὨ ΘΥΕΙΥ͂ οἰἐγ, Β6 δράκα ὉΥ ἃ 
ΡΆΓΔΪς : 
ςΑ δβονγεῦ νγεπῖ οιἷἱ ἴο 8ονν ἢ 8 

48. Τὸν οἷς ἄγε ζογχίυεμ.) “ΒΙεεκ 
δέν Εὐι ἡ ὸ τἀ κι ὡς ἴσα, ἐἀϊά 

ΒΕΓ ραγάοῃ ὑπ} [ῃϊ πιοιμεηΐ, 
ἀρ  ψα ἑωταυαῦα δες Ἔντοθαν  μέθ τ ὑός 

Βοος Ὀείογο. Βίθοκ ἰογχεῖβ ἴα ἀφέωνται 
ἀεηοίεα ἃ οοπάϊοῃ τσοβυϊηρ Ὸπ] 80 
δεϊίοη οοτηρίοϊοὰ δὲ δὴ ἱπάείοιτηίηδία {ἰπιῈ 
(Οοάει). Ουγ 1 οτὰ εἶνοβ, νβδὲ ἴῃς οοἢ- 
βείθῃςε οὐὗἉ [Π6 δίπθον ὑοοδεα, δη-δευγδηος οὗ 
ἴμς ἐογξίνεπεσδβ, ν Ὡς ἢ θεοῦ Υἱγίυδ!}γ 
δοουγοά ΟΥ̓ ΒοΥ δἰ. 

49. ἐυεὶδ εἷἰπς αΠο.1 ΟΥ̓ “Ἔγοα 701:- 
εἱτοιῖδ εἰπε." Οὐοπιράζο οἷ. Υ- 21. 

δΟ. “54 δὲ “αἰ4.}] Οὐὖυγ 1 οτὰ ἀοοδ ποῖ 
ποίίοο ἴῃ σδΥ]] οὗ ἴπ6 οἴπον συισαίδ.: οὐ γαῖ ΠοΣ 
Ης ρος δι δῆϑννεῦς {πετὰ ὉΥ Τσοπείηυϊης 
Ηἱἰδ ξροεςοὴ ἴο ἴθ ψοπίβῆ. ὙΠ6 ἘΧργοββίοῃ 
τηλάς ὑξε οὗ ὑγ Ηΐπὶ ἰδ υϑεὰ ὉΥ͂ Ηΐπι εἶδβε- 
ψν ογο (οἢ. νὴ], 48) ἢ τείογθοηοε ἴο [ΠῸ 
εἴσα οὗ ὈΟΟΙΥ ᾿ηβττηΐ : Πεγο ἰξ ἰ5 υϑεὰ οὗ 
δρί γίτυδὶ πραϊϊης (Ὠ ε ΚΝ εἰἴε), 

ΟΗΑΡ. 111. 1. φβεγευαγά.] ῬτορετΙΥ 
ὁ ϑυγχίπρα 1860 πιὸ 8108 701] οὁγοὰ. 

«υεπὶ ἐδγομρ οι. ΟΥ ΚἸΚορί Ἰοπσπογὶπεα 
ἘΒΥΟΌΒ.," Το ἴθηβε τηϑυκδ σοπεηιεὰ ργδο- 
ἰςΘ. Το Ενδηρο  ϑὶ Βογο (8118 Οὐγ δίς  οἢ 
ἴο ἃ οἰδηρο ἰῃ οὐὖὖν [οὐ ΠΊΆΠΠΟΥ οὗ 6. ΝῸ 
Ἰοησοῦ πιακίης σδρογηδυμ Η5 μα518 οὗ ορεγα- 
ἴἴοπβ, Ης οοτηπιεηςοὰ ἃ ἰδ οὗ νδηάεσίην 
(Ὠγοιρ ἰἢς ἴοννβ δηὰ υἱϊασοβ οὗ ΟἿ] 1ςο. 
Το ψόοπίθη ὙΠῸ ἃ:ῖῸ τῃϑπίοποὰ ἴῃ νογβοβ 
2, 3 (σοπιρᾶγε ἂπά ϑεςὲ ποῖς οὔ οἷ, χχὶ. 55) 
41΄Ὸ δοὸ ᾿ηἰτοάιιςοά, ἱπῃ οΥάοσ ἴο δῇονν ον 
Η 5 νγαπῖβ απὰ ἴποϑε οὗ Ηἰβ ΘΟΠΊΡΔΩΥ εΓα 
πον ὑγουϊάεά ἔογ (Οοάε). 

2. Μα»} εαἰϊεά Μαςἀαίεπο.} ϑὲὲ ποῖε ου 
Μαῖί. χχυιὶ. 56. 

828 
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“εὐεη ἀευΐ.} 8εὲ ἴδε ηοίε οἡ Μαζκ χυὶϊ. 9. 

8. οαππα ἐδεὲ «υἱῷ φ ὥδισα Οδυσα 
δΕΟΙ8 ἴο πάτα Ὀὕδθῶ δὲ ἰὸς ποδὰ οὗ Ἡεγοά 
Πουϑεῃοϊά, ΒΥ Ηοτγοὰ νὰ ἀζὲ ἴο υπάογβίδηά 
ΑΠΈΡΑ5, 45 ἴῃς ϑοες οὗ [8 εἰγουϊί, δηὰ οὗ 
ΟΔΠΠΔ᾽ τηϊηἰϊδιγαιοης, ννγ85 Ο81166. Νοιίδίης 
ὙΟΥΕΣ 15 Κηονῃ, ἐχοερῖ ἤτοπὶ (Πἰβ ρἷδοο, 

Εἰ Ποσ οὗ Ϊοδῆπδ οὐ οὗ ϑυξδῆηδ το ἰ5 τηθῃ-" 
τἰἰοηοα ψῖτ Βοτ. 

ηεμμἱεγεα ἐπίο δῦῷμ) ϑοῖῖθ Μϑ5 δδνα 
“πγηϊδίοτεά υπηῖο ἴπεπι,᾽" ἐ.6. ἴο [6818 δηά ἴΠ6 
Ύνεῖϊνο: δυῖϊ {πε διϊποῦοβ ἅτ ΠΘΑΥΪΥ͂ 
μαϊαποθά. Οοπιρασε Μαῖϊ. χχνῖϊ. 45, 56. 
“γαῖ 4 Μερείδι, ἴο ἴῃ εγοβ οἵ ἴηε ἤδσβῆ, 
ΨὰΔ5 (δ Οηθ νὴ ᾿ἰνεὰ οὐ ἴῃς ὈΟΙΠΙΥ͂ 
οὗ πεη. Βυΐ νυῖιαῖ 4 Μοβοίδῃ, ἴο ἔπε 6γ68 οὗ 
(δε ΠΟΥ 115 ϑοῃ οὗ Οοά, Ἰινίης ὈΥ (ἢς 
Ἰονὸ οὗ ἴοϑθο τῆοπιὶ ΗΪβ ἰονὸ δὰ τηδάς ἴο 
[ϊνε 1 (σοάεῖ.) 

4-|15. ΤῊΕ ΡΑΒΑΒΙῈ ΟΥ ΤΗΕ ΒΟΜΕΒ. 

4. Μπά ε«ὐδὲπ τοῦ ῥεοῤί ἢ Ἐαῖδοῦ, 
Απὰ ψὲὶϊ9ὸ ἃ τοδί πιυϊεϊϊπᾶὰθ ψὸγ9 
ξεοιμοσίπα ΤΟΘΟΙΊΒΟΣ δηὰ τθη οὗ ΦΥΘΥΥ͂ 
ΟΥΌΥ ψο10 ΘΟΒΙΩδ ππἴο δὲπι." 80 [πε 
νυϊς., Βεηρεῖ, Ὡς Μνεῖϊε, Βίεεκ, Οοάεοῖί. 
ΤΠ ρΡαδβᾶζὲ τρις Ὀς ἰγαπδίδί θα “ Απὰ γν ἢ 1]6 
ἃ στοαδῖ τυ τις ονθη οἵ ἴβο586 γῆ 0 οᾶσῃθ ἴο 
πὶ ουΐ οὗὨ ΕΥ̓ΕΤΥ ΟἿ ννὰ5 θείην ραϊβογοά 
τοχεΐδεν᾽" (Καυϊπδϊ, Μεγετῦ), δυῖ [Π6 σοῃδίγυο- 
[ίοη ἰ5 ἑοσγοο δηὰ πηργοραῦῖθ. ὍΤὮε Ῥαγδῦϊα 
οὗ [6 ϑοῦνγεσ (υεῦξεβ 5-15} 4180 ΟΟΟΙΓΒ ἰῃ 
Μαΐὶ. χἧϑ!. 3. ΤΏΡ οὐάοσ οὗ δνυθηίβ 15 ςἰοαγοϑβῖ 
ἰη 851. Μαζγκ : δὸὲ ῃοΐς οὔ Μδζκ ἱν. 5. [ὴ ϑ8ί. 
Μαιύιον᾿ 5 Οοιρεϊ, ἴπ6 Ῥαγαῦϊο δίδπὰς δἵ ἴπῸ 
μοδά οἵ ἴδε στεδῖ στοὺρ οὗἉ δἰπι τυ άε5, οοπι- 
ΤΆΟΠΪΥ Κηον 858 ἴῃς Ῥασαῦϊοβ οὗ [πε Κίηρ- 
ἄοπι: ἰῃ 81, Μαζὶ ἴξ ἰδ ἐοϊ ον ὉΥ ἴνο 
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βεοὰ : δληά 25 ἢς βονγεά, β8οπλε 6}] ὉῪ 
της ὙγΑ  8ἰάε ; δηὰ ἰξ νγῶ8 (γοἀάβη 
ἄονγῃ, δπὰ τῆς ἔονβ οἵ {πε δἷγ ἀε- 
νοιγοὰ 1ἴ. 

6 Απά βοπιεὲ ἔ86]] Ὡροὴ 4 τοςῖς; 
Δηὰ 248 β80ὺῃ 438 ἰΐ νγᾶβϑ βργπηρ ὑρ, ἰΐ 
τ πογεά ἀνγᾶγ, δεσᾶυβε ἰξ ἰδοίκεά 
τηοϊβζυΓεα, 
 Απά βοπὶε [61] διηοηρ {ΠΟΓΉΒ ; 

δηά τμεὲ τπογη8 βργδηρ αρ ἢ ἴτ, δηά 
Ἑοδοκεά [ἰ. ᾿ 

8 Απά οἴδεν [6]] οἡ οὔ 
δῃηὰ βϑργδηρ ὑυρ. δηά  ϑαα οὴ [ΤΩ 
Ἠυπάγεάί(οϊά. Απά ψῆθη ἢς διά 
βαἰὰ τπε86 τπΐηρβ, ἢς ογοά, Ης τμδὶ 
Βδιἢ δᾶγβ (ο ἤθαζ, ἰδθῖ πἰπὶ Πϑᾶγ, 

οἴδοῦβ, οπα οὗ. νης ἢ 15 ἑουηά ΠΟΥΠΕΓΟ εΪ56: 
ἴῃ 81. ὐκο᾽5 δΔοοουηῖ ἰἴ 15 ΠΟΙΙΥ ἰδοϊδιθά, Οὗ 
ἴ)6 οἴει οἰχ “ Ῥασγδῦϊε8 οἵ [πε Κίηράοπι," ἴχῸ 
ΟὨΪΥ ΟοςῸΓ ἰῃ 115 ΟΟϑρεὶ (οἰ. χι!. 18-21). 

ὃγ α βαγαὐἶε. 81. Μαιίίδεν 5475 “ἴῃ Ρὰ- 
ΣΔ]65": δ[.ὄ Γὐκε εἶνεβ ΠΥ οπῈ. ϑρδγίηρ- 
Ὧ655 ἰῃ τεοΙ[Δ] 15 σμαγδοίο ες οὗἉ {Π]18 δοερεῖ, 

δ. απά ἐξ «αυα-: ἰγοάδάεη ἀοαυπ.] ΤὨ]5 ρατί οὗ 
τὰς 5 Πτυδ ἰ5 ἐουηα ΟὨΪΥ ἴῃ δῖ, Γακο. Ὡς 
ν εἴς οὐ͵]εςῖβ ἴο 1 45 υῃϑυ [40 ]6, ϑἰησο γνὲ δῖῸ 
ταῦθ ἴο ΤὨΐηκ οὗ ἴῃς τοδὰ 85 δἰγοδάγ ἰγσοάάφη 
ματγά, 50 (ῃδῖ [πε βεθὰ ρεῖβ ἢο οονθσίης οὗ εαγίἢ. 
ΜΕΥ δηβίνεῦβ, ἰμδὶ [ἃ 15 ηοῖ υππυϊδθ]α ἴο 
106 ξΈΠΕΙΔΙ ρΡὶςΐυγε, δἰ βουρὴ ἰἃ ἰ5 ποῖ ἴο ὃὲἊ 
Ρτοϑϑοὰ ἴῃ τῆς ἱπίεγργείδίίοη, ὙΏῈ ἔλςοϊ ἰ5, 
{βδὲ 1 σΟΠ,65 ἴῃ, 85 ἰἴ γεσε, ἐν αι απ : ἢ 6 
ϑοϑὰ ρεῖβ 0 ᾿ονοσίης οὐ 586 [6 γ, 50 1ῃδὲ ἰξ 19 
ἐχροϑβϑὰ ἴο δυθευ Κἰ πὰ οὗ Ἔχίογηδὶ ἱπΠ)ΌΓΥ, τν 6" 
ἴδεν ποτα Ὀἰγάβ οὐ ἔτοσῃ ἴῃς ἔδεῖϊ οὗ τνΑΥ ΓΟ Γ5, 

Θ. ὠῤροη ἃ γοοβ.] Οὐ “προπ [86 τοοῖ,, 
δηϑννογίηρ ἴο [πε ““5ἴοηυ (ἰ.. 5βῃδι]ονν σοςκγ) 
ξτουπά " οἵ Μαίίμεν ἀπά Μακ. ὙΠε βργίηρ- 
ἸΠ ὺᾧὑρ οὗ ἴδε 5εεὰ 15 ἀἸϑ. Ως ἘΥ οἰδίοα 1η ἴἢ6 
ῬΑΓΔ116] ραβϑϑᾶρεϑ, δπὰ 15 γαῖπου ἱπῃρ δα ἴῃ [815 
(“ «υδεπ ἴἴ ννᾶ5 5ϑρυιηρ Ὁ ἤ). 

δεεαιμεῖ ἰαεξεά»ποὶ εν. Αἀάοά δΥ 51.1,υϊκο. 
[πη τῃ6 ραγδ]]εὶ ραϑβϑαχεβ ἴῃς τιϑίηρ οὗἉ ἴΠδ βυη 
ἴπ (6 Ὠοαγθης 15 τηδάθ ρατί οὗ ἴδε ῥίςξζιιγε, 
δηᾷ [Π6 ποδῖ οὗ {Π6 8 5 ᾿ηξεγργείοα ἴο πιθδῃ 
Ροτβεοιπίοη ἴοσ τεϊρίοη. ϑῖ. 1κὸ οὐβ τἢ15 
Ρατί οὗ ἴῃ 6 ραγδῦϊε ᾿ἴ5ε}, θυ Ῥγεβοσνοβ ἃ [Τ8 06 
οὗ ἴὰ ἴη ἴδε ᾿πίογργείδοη (νοῦβα 13). 

7. αγποηρῦ ἐδογ.)] “Ἰὰ [80 τοΐδοὶϊ οὗ 
[89 ὕΒοΣ 4.) ὙὍΠ6 ΘΧργεββίοη 8 Ῥδου] αν ἴο 
5:. [κο, δηα ἰ8 βίγσοηροσ (8λὴ ἴοδε ΒΊΟΝ 
οὐςυτ ἰπ ἴΠ6 ΡΑγα 1615, Απά 81, [16 ΔΙοῃο 58 γ5 
(δὲ ἴ)6 1βογῃ5 “ βργδὴς ὉΡ ευὐτό᾽ ἴ6 δοεά, 

8. απ διπάνγεάοί. 58. Μαίίζδεον δηὰ Μαγκ 
ΘΡΘΔΚ οὗὨ νδτίουβ ἀδστοες οὗ ἔγ ΠῚ] η655 : δῖ, 
1υκε ΟἿΪΥ πιεπίοηβ 6 Ὠἰσηοδὶ ἀδζτοο. 

51. ΠΌΚΕ,. ΥΠΠἼΠ. [ν. 6---Ἴ 2. 

9 Απά ἢἰβ8 ἀϊβοῖρ᾽ε8 δϑίςεὰ ἢΐηι, 
βϑαγίηρ, ας παῖρμὲ τῃ]8 ρᾶγδῦ]ς 
δεὶ 

10 Απά δε 8κἰά, ἴὕπτο γου ἴξ ἰ5 
δίνεῃ ἴο Κηον τς πιγβίεγιεβ οἵ τῆς 
Κιηράοηπι οὗ ΟΟὧά : δυὲ το οἴδεῖβ ἱπ 
ΡΑΓΑΌΪΕ8 ; (παῖ βεείπρ ΠΟῪ πιρῃϊ ποῖ 
8566, Δηἀ Πολτίηρ, [ΠΥ πιρῆϊ ποῖ υὑπ- 
ἀεγβιδηά. 

11 “ἾΝΝον τἢς ρδγδῦϊε ἰ8 ἐμὶβ : Τῆς “ ῥάδει. τ 
β8εεἀ [8 τε ννογά οὗ Οοά. ᾿ 

12 ΤΠοβα ΒΥ ἴῃς ὙΨΑΥ 58:46 γε 
{ΠῈ}Ὶ τῆλ ἤεᾶγ; τθη σοπιεῖῃ (ἢς 
ἄεν!!, ἀπά τἀκεῖ ἀνγὰῦ ἴμῈ νογά οι 
οὗ τπεὶγ Πδαγίβ, ἰε8ὲ ΠΟΥ 8δουϊά δε- 
Ἰΐενε δηά ὃς βανεά. 

Ηδ δαὶ δα:δ.) (Οομιρατε Μαῖὶ, χιϊ οἰ 
Μαγκ ᾿ν. 9. 

9. δὲς ἀεῖρίεε “ὐἐεά ῥέ». 1,100 Α 1} ἦν γα 
Δϑκίηρ." ΤὍΠα αιεβθοῃ 48 σίνεῃ Ὁγ 81. Μαῖ- 
{πεν [ὲ5 ἃ πιοῖεὸ φοποσαὶ ἴοτηθ. “ὙΝΗΥ͂ 
βρεδίκοβί ἴμου τπίο ἔπεπὶ ἴῃ Ραγαῦ εβ }" (Μαῖί. 
ΧΙ, το.) 81. Μαγκ, νουϊ γίνης τς τνοσάς 
οὗ ἴ{πῸ αιιδϑδίίοη, πλλῖοβ ἴἴ γεῖοσ (88 Ποσθ) ἴο 
[ῃς ρῬαγϑῦ]ε 7υκὲ ἀεἰνεγοὰ (Μασῖκ ἱν. 19). 6 
ἢγσί οἴδυϑὲ οὗ ἴῃ 6 δῆβυνεσ, ἃ5 Γερο ὃγ ὅ8ι. 
[κὸ (νεγϑα 10), οοπίδιηβ ἴδε ϑβυῤϊπίδπος οὗ 
(86 δηϑννεῦ ἴο ἴῆ6 φοηεγαὶ πυδδίίοῃ “ ΝΠ 
ϑρεδλκοϑῖ [που ὑπο ἰδεῖ ἰη ραγαῦ ]65}) (δου ἢ 
(ἢ φυεδιίοη [561 ἀοδ5 ποῖ Ἀρρεᾶγ ἴῃ [15 ρίδος. 
ΤῈΘ ΔΠ5ΟΥ 5 ρίνεη συ ςσἢ πλογὸ ΠΥ 
οἴδεν Ενδηρε ἰϑῖβ, ὀρθοῖ !ν ἴπς ἤγοὶ ( 
ΧΗ, 11-17; Μαγκὶν. 11, 12). 

11, 1δὲ “ἐξά ἐ ἐδὲ «υογὰ φ΄ Οο4.1] ΤῊ ἰ8 
᾿τορ εὰ, δυϊ ποῖ ἀϊγες Εν  Ἔχργεβθο, ἴῃ Μαίϊ, 
ΧΙ, 19. ΤῊ ἰδησυᾶχε οὗ Μαγκ ἱν, 14, ἂρ" 
ῬΓΟΔΟ65 ΣΏΟΓΕ ΠΟΔΣΙΥ ἴο [86 [εχ 

19. Τόοιε ὃν ἐδε «υα7) «ἰ44}] 12. “ὙΠΕΥ 
ὙΠΙΟΝ ἅγὸ δοννῃ ΟΥ̓ [ἢ 6 οὲ βἰά6. δοὸ Μεγεγ 
δὰ Οοάεῖ, δραϊπεὶ Ὡς δνεῖῖε. Τῆς 5εεὰ 
ΡΓΟΡΟΙ͂Υ τεργεβοηῖβ ἴ(ἢς νογά, δῖ 15. ΠοΓα 
ΔΡΡΙΙοὰ ο ἴδοϑε ννῆο Γεοεῖνε 1. (80 ἴῃ σεγϑα 
11,." ΤΟΥ͂ οὔ ἴδε τοςκ,. Αραδ (δὲ ᾿δη- 
ξυλξε οὗ 81. Μαγίκ δπὰ 81. Γκὸ6 ἀρργοδοθο85 
τοοϑὲ ΠΟΔΙΪΥ ἴο ὁδοῦ οἴδοῦ : δυῖ (Π6 ἰλίῖοῦ ἰ5 
τοῦτα οοηἀεηβοά (ἤδη εἰ εν οὗ ἴΠ6 ραγα εὶς, 

ἐδεν ἐδαὶ δεαρ. 8ιῖ. Μαίϊδοεν (χἥἕϊ, 19) 
δα ὰάϑ5 “ δηά υπάεγοίδη ει ἰἴ ποῖ." Ὑδοτγείοσο, 
ἴϊ 15 αγχυεὰ τπδὲ ΌΥ ΚΤΠΟΥ [παῖ ΕΑΓ" 15 πηοδηΐϊ 
“ΤΠΟΥ τπδΐ δα» δῃὰ ποι δίης τοτὲ." (Ὠ 6 
δνεῖῖε, σοάει.) ΤὨϊβ ἐχρίδηδίίοη 5 ὑπποοῦ3"» 
ΒΔΓΥ. ὙΠΟ 5.Γ655 οὗ [6 Ξςεηΐδησε γεϑῖβ οἡ ἴπ6 
“(ἤδη "ἢ δὶς ἢ ἕο οννβ. “5 ϑοοῦ 85 [ΠΟΥ πᾶς 
δεαγά, 16 601} οΟΠ165," ἄζς, 

ἦε ἐδεγ “δομίᾳ δοϊευο απμά δε “ατεά.} Ῥεσυ"» 
Ἰΐλγ ἴο 81. [υυκο. 



Ὶ. ΠΌΚΒ. ΥΠἼΠ|Ι. 

12 ΤΠΕΥ ὁ Ἐμε τοοῖ ἀγέ ἐἤέν, 
ψπςῃ, βεη ἘΠΕ ἤοαγ, τεσεῖνα ἴδ 

ν. 13--ξ.8.} 46 

Ι6 4ἦΝο πιδῆ, ψῆδξη 6 ἢδῖῇ «Μαιε. ς. 
Ἰ᾿ρμιοά 4 ςληάϊε, σονοίεῖῃ ἰτ τυ τἢ ἃ ᾽δ 

ννογά ἢ ἸΟΥ; Ὧἀπ4 ἴἢεβϑε ἤᾶνε πὸ 
τοοῖ, νης ἴογ 4 να Ὀεϊίονε, ἂπά 
ἱπ ἄπις οἵ τεπιρτιδτίοη 21] ἀννᾶγ. 

14 Απά {πὲ Ὡς ἢ [6}} δηϊοηρ 
τῆογη8 ἀῦὲ ἴῃογ, ψῆϊςι, μεη πῈγ 
ἢᾶνες Ὠελγά, ρο ἔογῃ, δηά ἂς σῃοκοὰ 
{1} ολῦο5 δηά τσ με8 δηά ρἰεαβιγεβ 
οὗ τὐὶς Ἰϊξδ, ἀπά ὈΓπρ πὸ ἔγυϊε ἴο ρετ- 
ἰεςτίοη. 

1ς Βυὲ τῆαῖ οὐ τῆς ροοά ρῥτοιπά 
ἅττα ἴπεγ, ὙΠΟ ἴῃ δῃ Ποηαβὲ ἂπά 

ἢεοαγῖ, Πανίηρ μελγὰ τῆς νγογά, 
δῈρΡ “ΐ, ἀπά ὑπης ἕοπῃ ἔπ στῇ 

᾿ ρδἕεηςα. 

14. χο γιδ.] Ῥεουϊαγ ἴο ϑὲ. [υκε. ὙὨε 
εἴδιιϑὲ 15 νυ] 5} γεπάογοὰ : Ὀυϊ Οὔγ νογϑίοῃ 
ἔοϊ!ονβ ἴῃς τοηάολίης οὗ τῆς νυϊχαῖς, ψὮΙΟΒ 
8 δΔἀορίεἀ ὈὉγῚΥ ᾿ς Ννεῖίε, ΒΙεεκ, Οοάεξ, Οο5- 
ἴογζοο. Νὸο ἀοιιδί τς 15 {Π6 {6 ἰΓδῃϑδί!οη. 
ΤὮῈ ρῆγαϑθο "ξὸ ἕο 5, 8ἃΞ. 6 Μνεῖίε 
(ογτ5 ἴτ, “ἃ ρῥἰσίυγεδαυς δά άπίοη," ὑυϊ 1ἴ 15 
τοιοῦ τῆογο: [ἃ τηᾶγκβ (πε ἰΓδηϑ οη ἔγομι 
μολσίηρς δηὰ ᾿οαγηϊης ἴο δεῖϊνε [1ἴ6, ἀπά [᾿ς 
ἀἀδηρογβ ννπὶοἢ γε] ρίουβ. ὑΓηςρ]65 δποουηῖοῦ 
ἤθη {ΠΕΥ ἀγὸ βυδ]εςϊοα ἴο (Βα τοιιὴ ἰεϑὶ οἵ 
Ρτγαςίϊςδ. ᾿ 

16. ἐπ απ δομειῖξ αμά φορά δεαγί ἢ ΤὨΪ8 
Αἶ3ο 5 ρεϑουϊίδνγ ἴο 8ῖ. ὺκ6. Ηε 566 1}5 ἴο 
ἐχρίδίη [86 τηεδηίης οὗ [πὸ ὀχργεβϑίοη πιδλάς 
υ.86 οὗ ἴῃ [Π6 ΡάᾶΓΆ}16] ραϑϑᾶρε οἱ 81, Μαίζδον, 
(Μδῖε χίϊ!. 23) δηά (ΟΥ̓ οοηβοᾳυεποθ) δαὶ 
ΑΝ ὮΝ οσουϊβ ἴῃ Μαῖξ. χὶϊ. το: ὅδ μδῖ 
Βοάγοῖα ἴῃς νογά, δηὰ υπάετοίδηάεί ἃ... 
“ ρδσοῖῃ [ὴ6 νογά οὗ ἴῃς Κιηχάοπι, δηὰ υπ- 
ἀογϑίδηάοί ἴ ποῖ. ὙΠΒεῖΟ πιυϑσὲ Ὅς ἴπ (ἢ6 
Ποαγὶ ἀἰγοδ αν βοιμθίπίην τοβροηϑῖνο ἴο Οοὐ᾿β 
ΠλΕΞΞΑρΡΌ, 'ῃ Ογάοσ (Πα ἰξ ΤΊΔΥ φοιτηϊπαῖο δπὰ 
δυκιίν. 

ἅδε ἐξ... αυἱἐδ ραΐίεηες. "ΓΉΘθα χρυ βϑ ἢ 5 
450 ἅγτὲ ἑουῃὰ ἴῃ 8ῖ, [ὺκε ἀἴοπθ. ὙθΕΥ υτρο 
[Πς πεοὰ οὗ ρεγϑενοσγδῆος, ᾿πΠ ορροϑιοη ἴο ἴπ6 
ναγίουβ ἰοπηρίδίϊοηβ ἴο [411 ΔΌΤΑΥ τ Ὡ] ἢ δδνα 
ἦι5ὲ θεεη ἀεβογίδεά. Οοάείς σοπιρᾶσεβ Ἀ μι, 
τ, 7. 

16-1ἰ8. ΡΕΟΨΕΙΒΒΙΑΙ, ΒΑΥΓΝΟΞΒ ΙΝ ΟΟΝΝΕΧΙΟΝ 
ΨΙΓΗ ΤῊΕΞ ΣΟΒΕΟΟΙ͂ΝΟ ἘΧΡΟΒΙΤΙΟΝ. 

16. Νο »"ια".] ὙὍδο 5ποτί δρρ ἰοδεοη τυ ἢ 
[ΟἸ]ονν5 (νεγβῈ5 165-18} οοηβϑὶβ οὗ Ἵχργοβϑϑίοπβ 
τῆς ἢ, ἴῃ Μαιΐδενν, ἀρρεᾶσ ἴῃ ἀϊἔεσγεηϊ Ροϑ;» 
Ὠοπβ. οῖθα 16 ἀρρεδῖβ ἰῃ Μαίί. νυ. τς 85 ρατί 
οὗ (6 ϑοτο οἡ [ἢ Μουπί, νῆοῖε ἱ ἰβς 
ποῖ ουΐϊ οὗ ρίδς.. νεῖβε 17 15 ἰουηά ἰπ Μεαΐΐ. 
χ. 16 ἰὴ 4 ψῈΟΪΥ ἀϊβεγεηξ οοηποχίοη. Απά 
ἴῃς ἰαἴῖον ματὶ οἵ τεῖβε 18 ἷἰ ἑουπὰ ἴῃ Μίαϊϊ. 

γνε886], οΥὐΥ̓́Ρυζεῖδ ἐξ υπάογ 4 δεά: 
δυῖ βειϊίθιῃ 12 οἡ ἃ σδηαϊεϑβιοἷς, τὶ 
ΠΟΥ νος ἢ Θπῖεγ ἴῃ ΠΊΔΥ 8ες {δε 
ρῶς, 

“ΕῸΓ ποιπίηρ, ἰ8 βεςγεῖ, τῆδῖ “ Μδῖι. το. Ι 
μα} ποῖ δ6 πιδάδ πιδηϊίδϑί ; ποῖτθοῦ 
σην ἰλίηρ Ἀϊὰ, ἐπδῖ 85.4}} ποῖ δε Κηοννῃ 
δηἀ σοπῖα δὐυτοδά. 

18 Τακε ἢεεά τπεγείοτσε ἤον γε 
ΑΓ: 
πὶ 584}} δ6 ρίνεη ; δηά ψβοβοανεσ τἡ 
Βαῖῃ ποῖ, ἔτοπιὶ ᾿ΐπὶ 8}}2}} ὃς τἄκεβη 
Ἔνθ (ἢαῖ 
ἢδνε. 

ΧΙ 12 ἰῃ ἴῃς αϊδοουγθε ὙΠΟ ἰηίοτνθηθβ 
Ὀεΐνοοη ἴΠ6 Ράγδδὶς οὗ [ῃ6 ϑοῦγοσ δηά ἰ(8 ἰηῖοσ- 
Ρεείδίοῃ. δῖ, Μασγκ, οἡ [πὸ οἵδοσ μβαηά, μδ8 
[δὲ Ξυϊδεΐδλποε οἵ ἴἢε5ε [Ὦγθο νεῦβοβ ἰῃ ἴδ ΞΔ Π|Ὸ 
Ροφιοη ἴῃ νῃΐοΐ {ΠΟΥ ἅγς ἔἕουμπηά ἴῃ δι. ΓυκΚε 
(Μεαῖκ ἱν. 21.254), ἴῃ βυϊδεοίληποε οὗ νεῖϑὲ 18 
θείης είνοθῃ ϑοπιονν δῖ τῆοτὰ ΖῸ}Υ ἴΠΔη ὉΥ 51. 
[ακὸ. Ἀς ννεῖίε φὰγ5 ὑπῶΐ [ἢ6 σεουσγτγοπος 
οὗ ἴῃεϑ6 ἐχργεβϑίοηϑ ἴῃ ἃ βοιπονν αὶ ἀἰϊδεγοηῖ 
5διδρε ἴῃ οἵδε ρίδοεϑ ἰ5 ἴο ὃς ἐχρίδι πὰ ὉΥ ἴΠ6 
ἔαλςϊ ἴ8αὶ {ΠΟΥ ψετὰ οἰγουϊαϊοα ν οσγὰὶ τσ δάϊ- 
τἴίοη ἰῃ 4 ἀείδομοὰ ἔοιτθ. Τνἷ5 ἰ8, οὗ σουγϑο, 
ΥὙΕΙΎ ροβϑίθ]α ἰὴ Τογίδί ἢ οδ865; δι [ἃ 15 4130 
σεσίδίη πδὶ ΟΣ 1 ογὰ τερολίε Η:5 βδυγίηρϑ, 
δπὰ ἴξ 96θηι8 οἶθᾶγ (ἢδϊ {ΠΕΥ τόσα 8190 πιδθ 
ιι5ς οἵ ΕΥ Ηἰπι ἰπ ϑοπιοννῃαί ἀϊεγοηξ σοπηοχς 
ἰοῆ8, [Ιἰ ἰβ ἴο Ὀ6 ορϑεγνεὰ (Πδὲ βοῆς οὗ (δς 
ΡΞ ὙΠΟΝ ἌΡΡΘΑΓ ΠΕΙῸ, ἃΓῸ ὄυθη 
Υ ἴδε 84π|6 Ενδηρε 55, Ὁ νεῦβε 16 Γὸ- 
Οὐ5 1 (Ἑἢ. Χὶ, 37: ΥΟΙΘ6 17 ΟΟΟΌΓΒ ἴῃ οἷ. ΧΙ. 
1) ἃπά [π6 ΡΓΟΥΟΓΌΪΔ] ΘΧΡΙ βϑίοη [πη υοῦϑὲ 18, 
ΔΡΡΕΔΙΒ οἷ, χῖχ. 26, ἃ8 νν 6} 8ἃ5 ἰὴ Μίαϊι, χἱϊὶ, 
12, δΔῃὰ χχυ. 29. 80 Μεγον δηὲ Σ᾿Οοβίογζοο. 
ΎΒε σοπησχίοη οὔ [π|5 ραγαρτδρῃ τὴ ἐμαῖ 
ὙΥὮ]ΟΝ Ργοοθάεβ ἴἴ, 15 δ ἢγοῖ βιψηΐϊ οὔβουγο, 
δυῖ ἰ5 (843 ες νεῖϊε 5ῃενν5) Ὄχρίδιποά ὉΥ 
γοῖβα 18. ἴη δεῖ, ἰδς ἤχεῖ ννογάβ οἵ [(δδί 
τοῦθ “ἼΑΚΟ Βεεὰ {Πογεΐοσε ἤονν γε Βολτ,"ἢ 
εἶνε ἴδε Κογεποίε ὈοΙ᾿ οὗἁἩ [5 Ραγαρταρῇ διὰ 
οὗ ἴδε ἴογεξζοίης ραγαῦῖο, δὰ Ὀϊηὰ ἴδε τοὶ 
Κορε ΠοΣ ἰῃ οὔθ. Οπ ἴῃς πιρδηΐης οὗ [δα 
ὙΓΠΟΪ]6 ραϑβϑᾶρο, 565 ἢοῖεβ οη Μδιῖκ. ἱν. 21-25. 

α δε. ἘἈλίδεγ, κα θοπθἈ," 

17. οὐδ αὐγοαά.) ΟΥὐ “Ὅοπιο ἴο 1ἰᾳδι." 

18. ἐδ! «υδίεθ δὲ “δοηιοδ 19 δαυε) ΟΥ 
ἼΒοϊ Ὑ8108 Β0 {πὲ ΚΘ ἢ6 ΒΔ4.Ἐ." 
ΠΕ με ξηρίας ἷβ Ῥεου Αγ ἴο δῖ, ἔυκε. [ἢ 

6 Ῥαγβ οὶ ῬΑβϑαρθβ (ὀυθῃ ἰη οἷ. 
χῖχ, 26)  ἰ5 “τπδῖ ᾿ΠΊΟΝ ἕ ἔπῖνν δε 
ψνεῖϊε εχρίδίης ἴ οὗ ἴῃς υὑποογίδιηΥ οὗ ἴδε 
Ῥοπβϑεξβίοῃ ; Μεγοσ οὗ [6 πλἰδίλκδη ἱπιλρίπδιίοο 

ΖΟΥ Ψδοβοενεῦ δαίῃ, ἴο “Μαιε 13. 

ψῆϊοῦ 6 ᾿ϑϑθδηηοῖδ (ο μἰῤεξοια 
ἐλαέ ἀα 

ἀλαίὰ. 



Α Μαῖιι. 8. 
41. 

264 

«δ ιι. 12. 
46. 

:ο ͵ἼΠεη σάπια ἴο Ἰἶπὶ ἢ΄: 
πιοῖποῦ δηά ἢἰ8 Ὀγείῆγεη, δηὰ οοι]ά 
ποῖ σοπια δὲ ἢΐπὶ ἔοσ ἴῃς ῥγεβδ. 

20 Απὰ ἴξ ννᾶβ το]ὰ δίπι ὅγ εὐγίαιη 
ΒΓ ἢ 8414, ΤῊΥ πιοῖθεῦ δηὰ ΠΥ 
Ὀγεῖῆγεη βιλπά υυἱτῆοιυ, ἀεϑίγίηρ ἴο 
866 (ἢς6. 

1 Απάὰ δε δηϑνγεγεά δηὰ βαίά 
υπίο ἴδεπι, ΜῪΥ τοῖμεῦ δηὰ ΠΥ 
Ὀτεῖδγεη ἀγα ἴπε86 ἢ ἤεῶσ τἢς 
υγογὰ οὗ (οά, ἀπά ἀο [{. 

22 ΦΈΝον ἰἴ οάπιε ἴο Ρ4838 Οὔ 8 
ςογίδίη ὑρὲ τῃδλῖ ἢε ψψεηῖ ἱπίο ἃ βῃϊρ 
νει ἰδ ἀϊβοίρίδβ : ἀπά ἢς βαϊά ὑπο 
τΠεπλ, [ εἴ 8 οΥνδῦ υηῖο τῆς οἰδεῖ 
84ς οἵ τῆς Ἰακε. Αηά {πεν ἰδιηοδοά 
ἰοττἢ. 

232 Βυῖ 45 {ΠΕῈΥ δαϊϊοὰ ἢς Ἐε]] 

οὗ {πε Ῥέγϑοῦ ὑγῆ0 50ρροϑοβ (ἢδῖ [πε ροβϑεβϑϑίοῃ 
ἰξ ἢ οσῃ, Οοάεῖ ροἰϊπί5 ουὔἵ ἴπδὲ ἰδς “1 ϊηκ- 
εἴἢ 86 διῇ " οὔ. [ἀὺκὸ τοΔ]Υ οοπηοβ ἴο [πε 
δ τὴς ὮὮ ἴθ “ 4 " οὗ Μαγκ ἰν. 2ς 
(ὕα ΟἿΪΥ τοδὶ ραγα}]6]). Τρμδὲ τυ ϑὶοἢ Πλ5 θθδη 
μιοαγτά, δυῖ 15 ποῖ υηάεγοϊοοά (ἴῃ ἴῃς Πϊρὴ 
δοηϑς οὗ Μαίί. χἰ τὶ. 19) ΠΊΔΥ ὃς 5414 ἰῃ οπς 
δ6η86 ἴο ὃς ἴῃ [ἢς ροβϑεββϑίοπ, δῃά ἴῃ δησί ποῦ 
ϑεηϑς ποῖ ἴο δὲ ἴὴ ἴΠ6 ροβϑοβϑϑίοη, οὔ [Π6 ἤδάγοσ. 
“Ἡς ποθι ἴο ᾶνο, ψνῆο ἀοί ποῖ ι.56.᾿ 
(Βεηρεὶ.) 

δηὰδ Μδσκ ἰἰϊ. 31.1.5 (ΒΕΤῈ 5866 
ες οὗ ἴδοθδε ἴ ᾿π|- 

τη ρ ἰδίεὶΥ ρῥγθοθθβ (ἰπϑιεδά οὗ, 85 δοζο, 
᾿ ἱ [ο] ον )ὺ ἰδ οἰ νον οὗ ἴδ6 

[τὰ ϑοννου. 

ἐδε ῥγε..] ΟΥ 89 πυϊεἰίπδο." 

41. δεαν ἐδὲ ευογά 97 Οοά, απά ὅο 2] ϑυὺ- 
δί ΠΕ ΠΥ (Πς 54π|ὲ νυ ἢ (Πε ράγα ]εὶ ἐχργεββίοῃβ 
ἴη Μεαῖί. χὶὶ. ςο δηά Μαγκ :. 12.1ς. Βυϊ [ἢ6 
τνογάς, 85 τερογίο ὈΥ δῖ. υΚο, βθότῃ ἴο βάν 
δοηυϊγοὰ ἃ ὨεῪ ἴυγηῃ ἔτοπὶ ἴῃς Ραγαῦ οὗ τς 
δονοῦ Ὑῖοἢ (ΠΟΥ (Ο] ον. δ8ῖ, Ταϊκο δἷἰοης 
βρεᾶκς ποῦὸ οὗ “ πεδης ἴπ6 ψοσά οὗ Οοά:" 
ΟΟΠΊΡΑΙῈ νΕΙΞ6Β 12) 15, 18. 

ΤῊΕ ΝΟΥΑΟΕ ΤῸ ΤῊΕ ΟΟΥΝΤΕΥ ΟΡ! ΤῊΕ 
ΟΑΡΑΒΕΝΈΕΞΒ. 

44, οευ ἰξ ἐαν»ὸ ἰο ρα...1ὺ ὙΠῸ 5λπηθ 80. 
σουηΐ (ΥΕΙΒῈ5 22-25) ΔρΡΘῶΒ ἰῃ Μαῖίΐξ. υἱὶ!, 
1.27, ἀπὰ ποῦ ΔΙ ἴῃ Μαῖκ ἵν. 155-41. 
Ιῃ δὲ. Μαιπμονβ παιγδίϊνε [ἃ ἴοϊϊοννβ ἰῃς 
Βοδιης οὗ ἴΠ6 σεπίυτγοη᾽ 5 βεγυδηΐ, δηὰ Ροῖογ 
νυἱἴο᾽ 5. πιοῖπεῦ ([ἢ6 σοηνογβδίίοηβ γεοογάδα ςοἢ. 
ἰχ, ξγ-όο, ςοπίης ἰπ Ὀδεῖννθοη): δῖ, Μασγκ 
Ρίδοοβς ἰξ ἀἰγεςῖ ὔεῦ τῃς “ Ραγδῦϊεβ οἵ (πε 

5Τ ΕὔΚΕ. ΥΙΠΙ. 

δε τῃηρηοποά, ἴΠογο 15 οἷοϑθο 

ἰν. 19---26,᾽ 

Αϑῖδερ : διὰ (πεῖς οᾶπὶὸ ἀόονη ἃ 
ϑίογπι οὗ ννἱηά οὐ τῇς ἰαΐσα ἢ διά 
{ΠΕ σεῖς δε τοὐἦ τυαέεγ, ἀπϑὰ 
ὙνεΓς ἰη Ἰοοραγάγ. 

24 Απά {πὲὺ οληα ἴο ἢΐπ, δηά 
ἀνοῖκε ἢἰπι, βαγίηρ, Μάβιεν, πιδβίεγ, 
νγῈ ρεγίϑῆ, Ὑδεη ἢδ ἅγοβε, δηὰ ταὸ- 
δυκεά ἐς ννἱηὰ δηά τε γρίηρ οὗ τῆς 
ννδῖεῦ : δηά {ΠῸῪ οεδβεά, ἂδπὰ τῆοῖε 
νγΔ8 ἃ οδίπι. 

2ς Απά δε 5414 υπίο ἔπεηι, ἸΝ Πετς 
ῖ8 γοῦῦγ ἕπτ Απά εἐποῪ δείηρ 
αἰγαιά νγοηάεγεά, βαγίῃσ οπβα ἴο δῃ- 
οἴει, ἢ δὲς πιᾶηπεῦ οὗ πᾶ ἰδ 
(181 ἴογ ἢς οοπιμδληάεῖῃδ ἀνε ἴδε 
νγἱηἀ5 ἀπά νγᾶῖοί, ἂἀπά ποὺ οὐδε 
Ὠΐη,. 

26 4'Απά τε δγίνεὰ δὲ τῆςἊ τ τὲ 

Κίηγάοπι͵," ΟΥ 50 τΏδηΥ οὗἉ [Πεπῃ 8459 ἢς τοςΐϊο 8, 
δῖ, Μεαίιενν ἱπισοάυοεβ ἰἃ νδουΐ ἃ ποίς οὗ 
ὕπο ; ἴδε τείδγοηοε ἴο Ὀπηδ Ὡς δῖ. Πὐκο 
ξἰνεβ 5 Χί ΓΟΠΊΟΙΥ νάριο: υβοτεᾶ5 81... Μαγκ 
(νΒο γρίνεϑβ [Π|5 δοοουπί, 88 υ508], νὴ} πιυςἢ 
Ῥτγθοϊϑδίοη ὙΠ τεϑροςΐ ὈοΙ᾿ ἴο ρἷδος δηὰ {{π|6) 
8ΔΥγ5 ΞΕ ΠΟΥ τδδὲ ἰἰ Ὀεϊοπρβ ἴο (86 ονεηΐης 

16 ἀλΥ οὐ ψῆϊοβ ἴῃς ράγδῦϊοα νυ ϊς ἢ ἢς 
Τοοῖίο5. "νεσα ἀεἰϊνεγοὰ (Μασκ ἵν. 35). ἍΝ ΠᾺ 
1} 15 ἴδ ογώοσ οὗ 81. [6 ἀρτοοβ. 
1 κμὶ 39 ουεγ.)}) Οοτηρατε δηὰ δεὲ ποῖς οὔ 

Μαῖξ, νἱϊ. 18. 

48. ἐδεγ «ὐογὸ Μ[|..}1 ΟτΥὐ ΦἘΒΟΥ ψφτῸ 
Ζ111Δᾳ." 

24, ἡΜα-ίεγ, »"α“12..} ΤῊ τορϑῖ το 
οὨ]}}ὰν ἴο 5. 10Κο, ΤΆΔΥ ΚΒ ΔΗΧΙΕΘΙΥ. ἐ ὑὰ 

26. “454 δὲν αγτγία. Τῆηδὲ ψ οὶ ἴ0]- 
ἴονγβ (τ γ868 265-39) 15 4150 ἑουῃὰ ἰῃ (ἢ 5δπὶὸ 
Ῥοϑβιίίοη ἰη Μαῖξ, υἱῖϊ. 8.34; Ματκ νυ. 1.20; 
ΠΟΙ 566 ῃοΐο8. Τῇδ δοςουηΐ οὗ δ8(. Μεῖ- 
{πὸνν δηΐοΓΒ μόυσδροι ἐξ ἰπῖο ἀςεία!]!. Ηδ ἀοοβ 
ποῖ τηοηποη υνἱ ΒΑΙΏΘ ἰσυ τ υνἱτὰ 
{πὸ οἴποῦ νὸ Ενδηρο 515 πδν τς σοηα ποῦ 
οὗ {πὸ ἀειποηΐδᾶο, Ὀυϊ ςοπίοηϊς ὨΙπη50 17 νὰ 
βαγϊηρς [παῖ ἢε νγᾶ5 “" ὀχοθοάϊηρ ἤοσοι: " δ 
Οὔ 5 41} τιδηϊοη οὗ οὖν 1 ,οτά β υεπίοη, 
δηὰ οὗ ἴῃ πᾶπὶὸ οὗ 1,ερίοῃ ρίνοη ἴῃ ΤΕΡΙΥ͂ 
(Μασκ ν᾿ ο; σνϑῦβαὸ 30); δηὰ πὸ [6}}5. υ8 
ποιπίηρς δδουῖ ἴ[Πς σοπάϊοη οὗ ἴπε πιδη θεὸν 
158 ΟΌΓΟ, ΟΥ οὗ Οοὐγ 1,οτὰ β δάτίος ἴο ἢὶπὶ 
(Μαῖκ ν, ες, 18-20; νϑύβοβ 435, 16, 18, 39). 
Οὐ ἴδεδο ρμοϊηϊδ, 35 οὔ οὔθ ψηϊςὴ ψν}}} ποῦν 

οηΐ δ6- 
ἔνθοη δῖ. Μαγκ δηὰ 8{. [|κ6. 8ὃι. Μαίδον 
δροΆκα οὗ ἴψο ἀοσπιοηΐδοβ ; ἔθ οἴδεσγ Ενδη- 
ξε]ἰϑῖ85 οὗ οπαὲ οηἷγ. ὙΝΊΝ τορασγὰ ἴο {πὶ 
ἀπο δο6 ποῖς οὐ Μαίϊ. υἱῖϊ!. 28. 

ἐδεν αγγυεά.} ῬΤΟΡΕΤΙ͂Υ “ἘΔ. δ6δι19φὰ ἐὩ." 



ν. 27---37.} 51, ΠΌ ΚΕ. ΨΙΠΠΠ. 

σΟΌΠΕΥ οὗ τῆς (ὐδάλγομεβ, ψ το 8 
ονεῖῦ δρδίηβι (Ἅ}Π|ες. 

27 Απὰ ψῆεη πα ψεπὶ ἔοττἢ ἴο 
ἰαπά, τπαγα πιεῖ ἢϊπὶ οὐἕ οὗ {πε ΟΥ̓ 
ἃ ςεγῖδίη πηδη, ὑγἢϊς ἢ μδά ἀεν]}]8 ἰοηρ 
εἶπια, δηά νγαζὲ πὸ οἰοῖϊϑβ, ποῖ Π 
ἃυοάς ἰῃ 4πὺ ἤουβα, ὃυῖ ἴῃ τῆς 
του 08. 

“8 νΠηεη δε αν |αβι8, ῃς οτεά 
ουῖ, δηά [61] ἀονσῃ δείοτε ἢίπι, ἀπά 
στῇ 4 Ἰουά νοῖςε 8ι4, μαι: δβανε 
Ι τὸ ἀο πίε τπεε, [εβιι8, ἐλομ ϑοη οὗ 
νά πιοβὶ πίρῃῃὐ [1 θεβδεο!β τες, 
[ογπιεηΐ πὲ ποῖ, 

2090 (Εἔοτ πε δά Ἴοπιπιδπάδά τῆς 
ὉΠοΙδαη βρίγι ἴὸ σοπῖα οὐξΐ οὗ τἢς 
ἴλη. ΒὸῸγ οἴεητπιεβ ἰτ Πδαὰ ολυγῆς 
δἰπι : δηά ἢε νγὰ8 Κερὲ δουπά νι 
οδαὶῃ8 δηά ἰῃ ἔδιζοτβ ; δηά ᾿ς Ὀγάκε 
τῆς δαηάβ. δηὰ νγῶβ ἀτγίνεπ οὗ τῆς 
ἀδν!] ἱπῖο τῆς νυν] ἀογπαββ. 

40 Απά 7εβι8 δεκεά ἢίπι, βάγίηρ, 
νας ἰ8 ΤΥ παηηε ἡ Απά ἢς ἐπὶ ἢ 
Ιερίοπ : θεοδιβα ΠΊΔΩΥ ἀον! 8 ἡγεῖα 
οπίογαα ᾿ηἴο ἢ]η1. 

21 Απά {ΠεΕῪ θαβουρίς Πὶπι τῃδῖ 
ἢε νουϊὰ ἠοῖ σοπιηηδηά {Πεπὶ ἴῸ ΡῸ 
ουκ ἰηῖο τῆς ἄξερ. 

422 Απὰ τπεγὰ νγᾶ8 ἴπεγα δη δεγά 

οὗ ΠΊΔΠΥ ϑυγίης ἐεεάϊηρ οἡ τῆς πιοιη- 
ἰλῖπ : δηά (ΠΟΥ δαβοιρῆς Πΐπλ τὰδί 
δε ψουϊὰ βυῆεν τῆεηι ἴο δηΐοσ ἱπῖο 
τε ηι. Απὰ ἢε βυβοτγεά {ἢεπὶ. 

22 ΤΠ δὴ ννεηΐ τῆς ἀεν!]8 οἷἱἍἱ οὗ 
τῆς πιδη, 4πά εητεγεά ἰηῖο {πὰ ϑυνίης : 
δηὰ τῆς Πετά γῶη νἱοϊθηογ ἄονγῃ ἃ 
βῖξερ ρίδοε ἱπίο ἴῃς ἰαΐο, δηά ψγεῖε 
οδοκεά, 

24 Βεη {ΠΕ τῆδὲ ἐεὰ εἦδρε 8407 
ΨΠδὲ νγᾶ8 ἄοπε, {πε Βεά. δΔηά ψεηῖ 
Δηά τ0}4 2} ἱπ τῆς οἰ δηά ἴῃ τῆς 
ςουπηέγγ. 

25 γε {ΕΥ̓ ψεπί οἷ ἴο 8ὲ6 
νἢδὲ ννᾶ8 ἄοπα ; δηά σᾶπιε ἴο 6 8118. 
Δηἄ ἰουπά τἢς πιδη, ουἨξ οὗ ψῇοπι [ἢ 6 
ἀεν}]8 τνεῖς ἀερατγῖεά, 8ἰττίηρ αἵ τῇς 
ἔεες οἵ |[ςβ8υ8, οἰοιπεά, δηά ἰῃ ἢϊ8 
τίρμε πιϊπὰ : δπά {πεῪ ψγεγς δίγαίά. 

16 ὙΠΕΥ͂ αἷἰβο ψῆΐοβ 8ὰνν ἐΐ τοἱά 
δεπὶ ὉῚ νῆας πιεᾶη8 ἢς [παῖ ννᾶϑ 
Ροββεβϑεά οἵ τῆς ἀεν!]8 νγὰ8 μεα]βὰ, 

47) 4Τἤεη τῆς ψΠοΐΪς πλυπτυάς 
οὗἨἩ τε σουπογ οὗ τῇε (ΟἈλάλγεηεϑ 
τουπά δϑους δεβουρῆς Ὠίπι ἴο ἀεραγῖ 
ἤοπι τῆδπὶ; ἴογ το σοῦ τἀΐκδη 
ΜΠ ρσίοαῖ ἔξαγ : ἂδηὰ ἢς ψεπῖ ὺρ 
ἱπῖο τῆς 8ῃϊρ, δηὰ τεϊυγηθὰ ὅδοκ 
ἀρλίῃ 

ἐδό Οσαάαγεηε:.ἢ ΟΥ̓, 85 "6 ΔῈ ἘΝ ἴο 
τοδά, “189 αθτδ6θ:98,"» Α58 ἴο ἴπε τελύϊηρ 
466 ποΐοβϑ οἡ Μαῖίί, Υἱῖ!, 28, ἀπά Μαγῖκ νυ. 1. 
51. {ἰὺκὸ δοπθ ἀρ φρο: ἴον ἴῃ Ὀε:ΘΗ͂Σ οὗὨ ἢΪ5 
Οεηῦ!6 τεδάογα, [παξ {Π6 σΟΙΠΙΓΥ δρόΐκοη οὗ 
8 “ΟΥ̓ΣΓ ἃραΐϊηϑὲ ΟΔ11166. ϑυςὴ χεοργαρῃίοδὶ 
Ὡοῖίοοβ ἃγὸ ΥάγῸ ἴῃ [818 Εὐυδηρεὶδῖ. ἴη {15 
ῬΑββαρο ἰξ [)28 βρεςίδὶ ἱπηροτίδηςος, 849 δεν 
[86 δοούγλογ οὗ 8ῖ. Μασκ᾽ 8β ἡδιγαίίνο, ἰουοδίη 
τῆς ἐμοὺς τ ετε [πὸ ραγαῦο8 τεσ (ον 
866 Ἀόδοῖ, [Δ γῦ. Ὁ, Τ. 1876, Ρ. 664. 

417. ἰἐδέγε »πεί ῥέε οἱ φΓ δὲ εἶδ ἃ εεγίαἱ 
"4.1 ἈΔΙΒΟΥ Κ ΒΘΤΟ τοϑί Εἷπι ἃ οογῖδὲπ 
Ὧ8Ὼ Οὗ {80 οἱ {γ.) δο Κυϊηδὶ, Μεγογ, δηὰ 
Πε Ννεῖῖο, ννδο ροϊπηῖβ ουξ [δὶ ἴῃς ἀεοπηοηΐδς 
Ἰνοὰ ἀσιοης ἴῃε τοτη 8, 
ἐρυϊ. Ματκ δᾺγ58 "" δὴ πηο]οδῃ δρί τις, 

490. ον δὲ ῥαά εογυ»παπάξά.] ΤὮΘ δχοὶ8-» 
τηαϊΐοη οὗ ἴα ἀσιηοηΐδο ͵'8 οἰϊοϊϊοα ΌΥ ἴῃς 
Ὀτγχζοηΐ σοπιπιδηὰ οὗ [65115, νὨὶςἢ ἰ5 ἀΔοοουπίεά 
ἔοσ ὉΥ ἴδε ἀείαι!!οα ἀοδοτρίίοη οὐὗὨἨἉ [δ 5γπὶ 
ἴοπιβ ἱπ ἴπ6 τοπιδλ πον οὐ [Π]8 γογβα. Τὶς 
τεΐχῃϊ οὐ Μϑ δυϊποσ! 15, πουνευοῦ, ἰῃ ΓΔΥΟῚΓ 
Οὗ δηοῖδου γοδάϊπρ, “ὁ 'ψ8, οὐ 905- 
εἰπποᾶ, Φοππδηάΐπρ;" [(ΠῸ ἰδῆϑα ἐχ- 

Ῥτεβϑδίηρ [6 ὑγρεηοῦ δηά ρεγϑείβίθηου σἱτἢ 
ψ ἰς ἢ ἴΠ6 σοτητηδπὰ νγᾶ5 σίνθη, 
φερε. ἈΔίδθοΥ, ΚΙῸΣ ἃ Ἰοπα εἰπι0." 

81. 20 ομὲ ἱπίο ἐδε ἀεεβ 8ι. Μαῖϊδπιοεν 
ταΘηΠ] Οἢ5 (ἢ6 ϑεςοηά τεοηιοδὲ (τ ῦβα 12) οὔ [δ 6 
υποϊεδη 5ρι|Γ183, Ὀυϊ ρά5868 (9 οὐεσ, ϑῖ, 
Μαγῖκ εκἶνεβ 1 ἰῃ ἃ ἐϊδεσεηῖ ἴοση. “Ης ὑε- 
δουχας ἰπὶ τυοὰ (Πα Ης σψουϊὰ ποῖ δεηά 
[οπ ΔΜΑΥ οὐἱ οὗ [πὸ ΤΟΥΠΌΥ " (οὐ 
δηά 8ὲε6. οὔ Μαδαῖκ νυ. το). ον {Ππ|8 νὰ ἤανο 
ΠοΓΟ ἃ ΡΕΟΌΪΑΥ ρἤγαϑο, ἩΠὶςἢ 15 1Πυδίγαϊεὰ ὉΥ͂ 
ἴδε υϑο οὗ (ἢ βάπι6 ψογὰ ἴῃ συ. ἰχ. σ ; ΧΧ. 1, 
ὝΠΟΓΕ ἃ 5 ἰιδηδίδιοα “16 Ὀο(ζοιη]ς55 ρ,; 
δηδ ψδεσγὸ ἰ βίδηάβ ἴοσ ἴΠ6 ὑπάεν- τ σ]α, ἴῃ 
ὙὮΙΟΣ ΟΥΪ ϑρίγι!ῖ5 ἅσε Ἴοοηῆποά. Οὐ ἴδε 
τοῖς συρδήεςξ 8δε6 ποίοβ οὐ {86 Ρασγδὶ]εὶ 
ῬδδϑΑ 68. 

83, ἠοευπ ὦ τἰορ ρίαο. “Ὅοσπ [Ἀ9 
8.160}»." 

86. ευα: δεαϊεά. ῬΤΟΡΕΤΙ͂Υ, “ψ͵δ δανοᾶ," 
ἴῃ (ἢ δεῆϑε ἴῃ ννδιοἢ (Π6 ψογὰ (δέγε ρθο ΑΓ 
ἴο {ω0Κ6) ἰ8 υι5θά, 

87. Το δε «υδοί..}) “ΔΑπὰ [80 Ὑ80]9 
τοὰκ] ἰἐςαὰο ΟὗὁὨ [80 ΒΈΣΣΟΌ πα π ΘΟΘΠΕΣΥ 
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18 Νονν τῆς πιᾶη ουξκ οὗ ψῇοπὶ 
τῆς ἀεν}β σνεῖε ἀεραγιεὰ Ὀεβουρῆς 
ἢϊπι δὲ ἢς πιῖρῆς Ὀς ἢ Ὠΐπι : δυΐ 
]Ἔβὺ8 βεηῖ ἢΐπιὶ ἄυγαΥ, βΑΥ ηρ,, 

29 Κείαγη ἴο τῆϊπε οὐνὴ δοιιβ6, 
δἃηὰ 8ΠεὺνΚρο. ΠΟΥ ρτεδλῖ τηΐπρβ Οοά 
ἤδε} ἄοπε υπῖο ἴπθεὲὄ. Απὰά ἢε ννεπῖ 
ἢ8 ννᾶῦ, δηά ρυ] 5ῃςἀ τῆγουρδοιι 
[6 ψῇοὶς ΟΥ̓ ον Ὅτε τῆϊηρϑ 
|εβ0ὺ8 μλά ἄοπε υπῖο ἢίηι. 

40 Απὰ ἴ ολπιῈ ἴο ράᾶ88, [Παῖ. 
ννἤδη [6808 νγᾶβ γεϊτυγηδά, ἴῃς ρεορὶα 
εἰσαίΐν τεςεϊνεα ἢΐπι: ἔογ ΠΟΥ σεῖς 
411 νναϊείηρ; ἔογ ᾿ϊηι. 

πε θοις 41 4 “Απά, θεδοὶά, τπετα οᾶπα ἃ 

ΟΥ̓́ 18ο ἀοταδδοηθα Ῥοσδου δ: Εἰπι. (Οοπι-» 
ρᾶγε δηὰ 566 ποΐθ οἢ τϑῦβο 26, Τἢ6 ΟΧΡΓΘ5- 
ΒΟ. 8 οὐνϊουβὶν Ἀγρετγθοϊοδὶ. 80 Μεῖί. υἱῖϊ. 
ἐπ) Μαγκ δγ8 δι ΡΥ, “ΤΕΥ Ὀεξουξπῖ 
Πα 

58. Νοευ ἐδὲ »ιαπ.)]Ώ Οοἴηρατε δηᾷ 5866 
Ὠοῖο ου Μδεδχῖ νυ. 18. 

“εηἪ δι» “αυαγ. ἐπε ΤᾺ ΦΙΕΒΙΡΙ͂ΝΕ 
πὶ ποῖ." κω." Μαγῖ δᾶγς “ βιβεγοά 

39, ἐδγομφδομὲ ἐδὲ «αυδοΐε εἰἰγ.}ὺ Ματῖκ 5ᾶγ58 
ΤΏΟΓΕ (νοῦθα 20), "εξ ἐδ ,) δηὰ Ὀορδη 
ἴο Ρυθ] 5} ἰῃ Πεςᾶρο 5 ἢονν στοαὶ [Ὠΐηρβ 
]εϑ5ὺ5 μδὰ ἄοῃς ἔογ δ1πὶ." 5:1. 1(υἷκο, 85 υδιιδ], 
ομλ5 [86 φεορταρηϊοδὶ ἀεῖδι!, τυ ὶοἢ ψουϊὰ 
ΩδΥα σοαυϊγοὰ ἐχρἰδηδίίοῃ. 

40-ς26. ΤῊΕ ἈΕΤΌᾺΝ ΤῸ ΟΑΡΕΆΝΑΥΜ, 
ΑΝ ΜΙΒΑΟΙΕΒ ὙΒΟΘΗΥ ΤΗΕΒΕ. 

40. εὐδόν ὕεπ «υαϑ γεῤωγηεά.] Τὸ ΟΔ]1Πες, 
Δ5 ΔΡΡΟΑΓΒ ἔγοϊῃ [ἢ 6 Ρ4Γ4116] ραβϑβαρϑθ, Μαῖί. 
'Χ. 1; Μαῖκ νυ. 2:. 8ι. Μαῖίδεν δὲς {Πδὶ 
Ης ““οσληλε ἱπῖο 5 ονχῃ ογ,"---οἱ ΝΑΖΑτοΙ,, 
δυῖ σδρεγηδιπι ἕο τῆς Ηδ πὰ ῥγουϊουϑὶν 
αυπίοά Ναζαγεῖ (Μαίί. ἵν. 12). Αὔἔἴὸῦ Ηἰβ 
τοϊυσῃ ἴο (δροτηδιπὶ 8.1, Μαίίζδον πιοηςοης 
[86 οὐτε οἵ (δε γῆς, τε «ἈΠ ἰης οὗ 
Μαῖθον, δηὰ [ἢ6 ἀἰθοουγϑο ςοποεγηίηρ [38:- 
ἴῃς (τεϊαϊο αὔουθ, οπδαρίοῦ νυ. 18.329, 10 6 
δᾶ6 ογάδθτ). Ὑπεδη ἔο]]οννβ ἴῃς δοοουπῖ οὗ 
]αἰγτυϑ᾽ ἀδιιρηῃίον ἱπιοττυρίοα Ὀγ [παι οὗ [᾿ς 
ννοπΊδηῃ ννῆο ἢδά δὴ ἰβδὺθ οἵ δϊοοὰ (Μεῖί. 
Ἶχ. 18.-26). ὙΠόθε ΤΟσΟΟΥΓΘΏΟΟΒ ἅγο βαϊὰ ἴο 
ἢαγνε ἴδκεη ρίδος ἱπητλθϊδίεῖυ δῇῆοσ [Π6 οοη- 
νου! !οἢ Τσοποογηΐηρ ἔαϑίϊης “6 Ηδ νγᾶ5 
γεῖ ϑρεδλκίηρ." ἴη Μασκ, νυ. 22-431, ἴποϑ 
ἔνγο τ γᾶ 0165 ΟΟΟΌΡΥ ἴπ6 βάπηθ ροβιοη 858 
ἴῃ δι. ΠΓυκο. Α5 ἴῃ ἴδε οδ56 οὗ ἴῃς ἀοιποηΐδᾶς 
}υβῖ τοϊαίεά, δῖ. Μαγὶκ᾿5 δοςουπῖ οὗ ἔϊοδε ἵνγο 
ΓΩΪΓΆςΪ65 15 ἴῃ (11ε5ϊ ; (πδὲ οὗ 81. Μεϊίίδον 
1πῸ πιοδὲ οοηάεοηβεά, οὗὨ ἴῃς ἴσο Οοερεῖδ. 
Οοπιρασγα νυ (ἢς ἐΟἸ]οννίης παγταῖνα (νογϑοδ 

51 ΓΌΚΕ ΨΠΠ. ἵν. 38---44. 

ΙΔΔΠ πδιηςὰ Ταΐγιβ, ἀπά ἢς νγᾶβ ἃ 
τυ ]ογ οὗ τῆς βγπάροριιε : δηὰ ἤε ξ6]} 
ἀονγῃ δὲ 6εϑιι5᾽ ίεεῖ, δηὰ Ὀεβοιρῆς 
πὰ τῆλ ἢς ψουὰ οοηλϊε ἱπῖο δἰβ 
ἴσια : 

42 ον ἢε δά οπβα οἠἱγ ἀδυρῃζῖεσ, 
ἀδοις ἔνγεϊνε γϑδῖβ οὗ ἀρε, δηά 58ῃ6 
ΙᾺ}Υ ἃ ἀγίηρ. Βυὲῖ 48 ἢς ψεπὲ ἴῃς 
Ρεορὶδ τῆγοηρεά Ὠἰπι. 

43 ΠΑπά ἃ νοιῆδη διανίηρ Δῃ 
ἰδϑὺς οὗ δοοά τυγεῖνε γϑᾶλγβ, ὑγἢ]ςἢ 
μδά βρεηΐ 411 Ποῖ ᾿ἰνίηρ ἀροὴ ρῇγ- 
βἰοἰδη890 ΠΕΙΠΕΓ οοιὰ δε ἢελὶθὰ οὗ 

ΔΠΥ͂; 
44. ὕληχε δεπἰπὰ λέγ, ἀπά τουςῆοά 

41-56}), Δηἀ 566 ηοῖ65 Οὐ ἴδε ρΡ4ΓΔ4116] ραβϑλρθβ 
υκῖ τεϊοστεὰ ἴο. 

γεκείυεαῖ ῥὲ»!.}] ΤὩς Αὐἰπογϑεὰ Μοτγβίοη 
εἶνοβ ἴδε ἴγὰς τηοδηΐηρ ΌΥ ̓ ηϑεγην “ ΡἴΔα ]γ : 
{ΠΕΥ νεϊοοπηεὰ Ηἰπὶ δαᾶοῖκ ἀραίη. 8... Μασκ 
82 7ὺγ5 [δδὲ “της Ρδορίς γραϊδμετοδ υπίο 
μἰπι, ἢ δηὰ δα 8 [δδὶ "᾿ς νὰ ηἰχζὶ υηἴο ἴδ 
868. 

41, αἱγι..1 ἴπ Ηξεῦτεν, [41 ; οοτὴ 
Τυάς.χ. 1. ΤΏ ὨδΔΠῚ6 18 κίνθη ΟἿΪῪ Ὁγ 55. Μασκ 
δηὰ 1ἃ,ὐκὸ: [86 ΤΌΓΤΩΟΣ (2115 πὶ “ ομδ οἵ {56 
ΓΌΪΕΓΕ οἵ [6 δγηδροσυς;" Μαίμοεν, “4 ΓΌ]οτ." 
Μεαῖϊπον αμὰ Μδγκ ρῖνε ἴῃς νογάς οὗ [αἴσιιβ, 
(ῃς ἰαἴῖοῦ ποῦς ΠΙΠῪ ; Πυὺκθ πλοΓοὶγ γῖνεβ 
{ΠΕΙ͂Σ βυδϑίδηος. ἴῃ Μαϊζῃηενν᾽β δοσουηῖΐ, ἴῃς 
ἀδυρῃῖοσ 15 Ἰυδὶ ἀεδα, ἀπά πε ἔΔΕΠΟΓ Ἔχργοββθοβ 
ἢ15 Ὀεϊϊοῖ ἰη τῆς ροννεῦ οὗ [6505 ἴο γαῖβδε ΟῚ ἴο 
Ἰἶἔδ ; ἴῃ Μαγκ 86 15 ἐπ ἐχέγοωρμ; ἴῃ Το ἴξ 
15 5δ᾽] ἃ τηδὶ 58ὴ6 ννᾶβ ἀυίῃρ εη [Αἰγὰ8 σδπις, 
Μαῖζηον χεϊαῖοβ ἴπ6 Πἰϑίοσυ, “ ἤεσε 85 οεἶβο- 
ὙΠΟΓΕ, ΒΌΠΊΠΙΔΣΙΪΥ ; 6 ὑη|168 ἴῃ οἠδ βἰηρὶθ 
τηθβϑᾶσο [ὃς ἀγγῖνδὶ οὗ πὸ ἰδίῃεν, δηὰ {παὶ οὗἅὨ 
[06 τηρββοΏροΥῦ, τῆο οοΙηθ8 δἰἴογννδαγὰβ ἴὸ 
Δπηουηςσε ἴδ6 ἀδαίῃ ἢ (Οοάεῖ). Οοιλρατζγο δπά 
866 ποΐο οὔ «ἢ. Υἱ. 1. Ματκ δηά 1ἃὐκὸ ρἷνα 
τῆς ἂρὲ οὗ {πὸ εἰσὶ, νυν ῖοἢ 18 ποῖ πιοπιοηδὰ ὈΥ̓͂ 
Μαίζμον, ἂπά 1κ6 δἀὐάς τπαὶ 5η6 νγᾶβ δῆ 
ΟἾΪΥ ΤΠ] (οοπιραγε οὮ. Υἱῖ, 12). 

48. 4π"4 ὦ «υο»αι}ἢ “Απὰ α ψοτδε 
μβευΐηβ δὰ δὰ ἰδδσυθ οὗ ὈΙ]οοὰ ἔνψ9]γ90 
οδιδ, ΒΟ δὰ ΒΟΥΘΟΥ͂ΘΙ ἢ (ἰ.ς. 'ῃ δά πίοη 
ἴο ΒΟΓ ΤΔΙΔγ) “δΡροπΐ 811 Βου Εἰ πα ΠΡΟΣ 
ῬΟγεϊοΐδηδ δὰ γοῖ θοπ]ὰ ποῖ Ὁθ 086]16ἃ 
Υ ΒΙΕΥ 0190." 581. Μαίίζον οὔ [ἢ6 τη θη 
οὗ ἱποεςζιδὶ αδἰτοηρίβ ἴο οὐτὸ ἴΠ6 5υβοζγοσ. 
5:1. Μασγῖκ, ου ἴδε οἴμεγ ἢδηὰ (νυν. 26), ϑβἰδίθ 
{1158 ροΐπξ Ἔυδῆ ΤΟΤΕ δἰ γοηρὶγ. Ηδηοο, 50Ππὶ6 
ἱπρθηῖοῦβ οΥΠΟΒ ἢανὸ ἀγριιοὰ τΠαὶ ὺΚ6 Πᾶς 
βοδοποά ἄοννη [15 ρατί οἵ [Π6 παιτδέῖνο, ἔγοπὶ 
ῬΓο εβϑίο"δ] ϑεηϑι νοπθβα ἢ Αἵ 4}} ονεηΐβ, ἢς 
Ρυΐβ ἴῃ6 πηαῖίοῦ ΒίΓΟΠΡΙΥ ὁποιιρὰ ἴο θὲ 80"» 
οερία 85 Δηὴ Ββοποβὲ τυ] ἴῃ 688. : 



ν, 45--51.} 

τῆς δοιάεγ οὗ ἢ18 ραγηιδηῖ : δἂπά 
ἱπλ ΠΕ ἀ]Αἴο } 7 πεῖ ἰβϑδι6 οὐ ἈὈδ]οοά 
βίδηςεά, 

4ς Απά 7δεϑιι8 814, ηο τους εά 
τε ἡ ὝΝδη 81] ἀεηἰεά, Ρεῖεγ ἀπά [ΠῈῪ 
δὲ ννεγα ἢ ἰπὶ 8414. Μάδβίεγ, ἴῃς 
τα] τυ δ τῆγοπρ, {πες δηά ργαβ8 ζδσε, 
Δπὰ βαγεβὲ ἴδου, ΥὟἾΟ τους εά πιε 

46 Απά 7δεϑιι8 5414, ϑοηλθθοα 
Παῖῃ τουςῃεὰ πιὸ: ἔογ 1 ρετοεῖνς 
τπαῖ νίγτυς 18 ροπε ουέ οἔ πιε. 

42 Απὰ ψῆεη τε σοπιδη 84 
1ηαῖ 5806 νγὰ8 ποῖ ἢἰά, 8ῃῆ6ε οᾶπὶε 
{ΓΘ ΠῚ Ὁ]ηρ, Ὧπὰ ΓΔ ἀονγῃ Ὀείογε 
ἢϊηι, δῆς ἀεοϊαγεὰά τππῖο ἢϊηὶ Ὀείοτγε 
411 τῆς ρεορὶε ἔογ ννῆδῖ Ἵδιιϑε δῆς πδά 

44. δὲ δογάεγ. ΟΥ̓ “1}9 ἤγίπβο.) 966 
Ὠοῖο οη Μαῖίί, ἰχ. 2ο, ἤογο (6 βᾶπιὸ ᾿ψοσζγὰ 
ἴη 186 οτἱρίηαὶ 15 γτεηάδογοα “(ἢ δε." Μαῖκ 
ΒΙΠΙΡΙΥ μᾶ5 Ηἰβ ραιτηεηῖ, Μαίμον δηά 
Ματκ γίνε ἴη6 "τοιηδη 9 ἰηϊοπίίοη ἰῇ [πε 
ἀταπιδῖὶς ἔοστῃ οὗ ἃ 50} Ο4 00 ; δηὰ Μαίζδπεν 
᾿ἄοοβ ποῖ δίαϊς [δὲ [ἢ6 οὐγὰ νγὰϑ εεςϊοά ἰπι- 
Τ ΘΟ ἸΔίοΙΥ ὑρο ΠΕΡ τουςδίηρς ἴΠ6 σαϊτηοηΐ, 
{| Ἰηάἀεεὰ, νὰ ἴοοῖκ μἷ5 τνογάὰβ δίοῃθ, τὲ 
δου ϊἀ βίο Ὦδγνο ἱηξεττεὰ τηδί ἱξ ἴοοκ ρίδος 
ὉΡΟῚ [86 υἱΐογαηος οὗἨ [Π6 5δ'ογί βροοςοῇ τὸ"- 
οογάοα ποῦ (νεγϑα 48). Μαιῖκ δηά 1,υκο, 
“Δ5 ὑδιδί, ἀστοο οἰ οβ οὶ ̓ ῃὨγουξδουῖ. 

48. “4π4 ὕει “αἰά4.} ΑἸ! ἴῃς Τοηνοτβ8-» 
οη τῆς Ο] ον (γοτϑαβ 45-47) (188ρΡ- 
ῬεδΓβ ἴσομι ϑῖ. Μδιπονν᾽ 5 σοηςΐϑ6 ὨΔγγδῖνο. 

. είεγ ασπά ἐδεγ ἐδαΐ «υεγε «υἱὲ δἰ». 81. Ῥοῖοῦ 
ἷ5, ἃ58 υ50.2], [6 Ἰεδάθγ δηὰ βροκοϑιηδη οὗἉ [ἢ 
ΑΡοβῖϊοβ. Ηξςε ἰ5 βρϑοῖδιὶυ τηθημοπθὰ Ὁγ 81, 
[κὸ δΔοηο. Ης Ἔχ 118 ἴῃ {815 ρΙδοο ἢἷ58 υϑι4] 
ΒΑβΕη655, ἀβϑυπγίηρ [παξ τς ἰουςΐ,, οὗ Ὡς ἢ 
οὖγ 1, οτγὰά ννᾶ8 ςοηβοίουβ, νγὰβ8 ποίην δυϊ [86 
οσὰϊ Ργεβϑυτε οὗ ἴΠῸ οτοννά, δηὰ ἰδκίην 
ὈΡΟῚ ὨΙ ΠΊΕ σύηοσέ ἴο τεῦυ κα Ηἰπιὶ (σοπ- 
Ρατεὸ Μαῖϊ. χνυὶ. 22). Οὔϑεῖνε ἴτς μαβίεης 
ἀὐγηῖϊ Ὁ οὗ ἂς 1, οτὰ β σερὶγ. 

46. τὐγέμφ.)} ΟΥ “ΡΟΎΝΘΣ:" ΘΟΠῚ δηὰ 
τοῖς οἡ Μασκ νυ. 390. 866 4150 οἷ. Υἱ. 19. 

48. 426) 74.22.1] Οοχηραγε οἢ. Υἱῖ. ςο. δ 
ν εἴζε 8805 ἐπὶ ᾿ξ ἰ5 ενϊάεηξ ἴῃδὲ [ἢ686 νϑῦϑοβ 
(45-48) ἅΓ6 δῃ ἱπίοσροϊδιοη ἱπῖο ἴῃς 5ἰσιρὶο 
δηα τῇοσο οσίρίηδλὶ παστδῖϊνο σοοογάθαὰ ὃὉγ ὅ8ῖ. 
Μαϊζμον. Ηδὸ δ15ο0 δηάβ ἴῃ [ἢδπὶ βενοσζαὶ 'τγ- 
ῬτγοῦΔὈΙ 168, δρεοϊ σης, Βονγενοσ, ΟὨΪΥ ΟηΘ, 
ὨΔΙΊΟΪγ, [6 οχρδηδίίΐοη οὗ 58 δβοηϑδαίΐοη 
τηδάθ ΌΥ ΟἿΣ ἔοσγὰ ἰὴ υεγβα 46. Βιυϊΐ, ἢγοεῖ, 
[86 οτηιβδίοῃ οὗ ἴἢεϑὲ ἴῆγοθ υθῦγβοβ σου ]ὰ τοὶ 
Γεβίοσγε δῖ. 1νυκοβ παιγαῖίνο ἴο 4 οοῃάϊίοη 
ῬΓΘΟΙΒΟΙΥ πἰπιϊαγ ἴο τπδίὶ οὗ 81. Μαίϊζπιον. 
ΤΠΕσῈ νου]Ἱὰ δΕ}}} τοπιδίη (᾿ς δυάάδη Πεαϊΐηρ, 
ἀταγλοαϊδίε!Υ το] ονσίης [6 τους, νυ οἢ ἀοε5 

5Ὶ. ΠΓΌΚΕ,. ΝΠ, 

ΤοΓΒῈ 44), Μογϑουοσ, ἴῃς 

ἐ(ουοῆςα δίπη, πὰ ἢον .50)6 ννᾶβϑ 
Ἀδαἰθά ἱπιπγεάϊίεὶγ, 

48 Αμπά δε 8δἰά υππῖο μοῦ, Ὠδυρῆτζετ, 
Ὀε οὗ ροοά οοπιίοτξ : ΓὨΥ ἐλ Ὠιδὴ 
γλδάς τες ψΒοΪε ; ρὸ ἴῃ ρβᾶςς. 

49 ΗΕ πε γεῖ βρᾶκθ, ἔδογε 
σοηλεῖ οὴα ἔγοηι ἴΠ6 τυ]οῦ οὗ τῇς 
ΒΥῃ ε᾿8 οισε, βαγίῃρ ἴο Ἀΐπι, 
Ὦγ ἀδιιρῇῆῖον ἰ8 ἀδδά ; τγου δὶς ποῖ 

τῆς Μδβίεσ. 
50 Βυὲ ψῃεη εβὺ5 πεαγὰ ἐξ, δε 

δηβυγεγεά ἢΐπι, βϑαγίηρ, Βδᾶγ ποῖ : δ6- 
Ἰανα ΟὨΪγ, δηὰ 86 5}4}} ὈςῈ πιδάς 
γνὨοἷς. 

51 Απά ψἤδη δ οδπης ἱπίο τῆς 
ἤουβα, ἃς βυῆειοά ΠῸ πιδῃ ἴο ρῸ ἴη, 

ποῖ Δρρθᾶγ ἀπ 81. Μαίζμοεν᾽β δοοοιηῖΐ (566 οα 
4] ἱπηργοῦδᾶ- 

ὈΠῚῪ νοῦ Ὡς Ννεῖίς [ια58 βἰηρίοὰ οὐΐ ἴογ 
ΠΟΙ͂ΘΘ, 566 Π15 ἴο τηδῦϊς ἴἢ6 οΥἱρίηΔ} } οὗ [18 
Ῥαγί οἵ (πὸ πδιτδῖισα. [{ 8. δυο 45 ψου]Ἱὰ 
ΠΡΟ ΪΥ Ὀς ἱπβογίθα ὈΥ ἃ ἰαῖοτ Ὠἰϊβίοσίδη. [{ 
ὑοῦ] δ6 ποῦ ᾿ἰκογ ἴο ὃς οταἰ δὰ ἴῃ [Π6 Ῥσοὸ- 
(688 οὗ ξοϊιοηΐίης ἀόονη. Τῆς βἰγδηρθηθβα οὗ 
{8 ἱποϊδηΐ ννουϊὰ δίσιῖκα ἃ τπους Ὁ] Ρούϑοη 
ἴῃ δηοίθηξ 85 πιιιοἢ 45 ἴῃ πηοάεγῃ ἘἸτη68. 1 Ἀ5Όγ, 
ἴϊ ΠΙΔΥ ὈῈ 4υεϑοησα ψνῃεῖποῦ Μαίπεν ἀοο5 
ῃοὶ τοίδίη ἃ τδϑοϊίρε οὗἨ [Π15 ραγί οὗ {Π6 ἢδὺ- 
Τλῖϊϊνο, ῬΜΒΙΟὮ 8 ΠΟΥ͂ ΟἿΪΥ ἔουπά ἴῃ Μαῖκ δηά 
[Γἀκὸ. ἴῃ Μαῖ. ἰχ. 22, ψὲ τεδὰ (διαῖ “" [6511.5 
τυτηοα ἰπὶ δδϑουΐ, δηὰ ννῆθη πὸ 8δᾷνν ΠΟΥ Πα 
δα, αυρῆζεν," ἄζο. Τῆς δςίίοη 15 τς ϑδηθ 
8ἃ5 ἰπαξ ἀεδογ θεὰ ΌΥ Ματκ δηὰ [ὐΚὸ, δηάὰ 
[86 οχργοβείοη “ ἤεη δ 5807 ΠΟΤῚ" 1π|0}165 
(μδῖ οὔὖγ 1 οτὰ τυὐγηδά τουηά ἰη βϑάσγοῇ οἵ [6 
ΡΟΓΒΟῚ ψο0 ἰουςπεὰ ΗΠ. Τῆδ σοηνοῦβα- 
ὕοη, ἴδποη, ψὩ ἢ ἰ8 τεοογάθα ΌὈΥ Μαγκ δηά 
[μακὸ, του ποῖ ΌΥ Μαῖϊιεν, 3115 φυϊο 
ὨδῖυγαΙ Υ ἱπίο 5 ρμίδοθ, οοῃβιίβί θη! σὰ 
ἴῃς δοοουηξ οὗ ἴῃς Ενδηροὶ δὶ ἰδϑὶ τηθη- 
ἰοηοά. 

49. Ἡδέϊε δὲ γεῖ “ρα λε.1ὺ ΤῊϊΪ58 ρατί οὗ τπῸ 
ΠΙΒΙΟΥΥ (γοῦ868 49-51) ἀο65 ποΐ οσουγ ἰη 51, 
Μεαίίπεν, δυϊ ἰ5 ρίνοη ΌΥ 51. Ματξκ ἴῃ ΠΘΑΓΙΥ͂ 
(6 8.π|6ὸ ψογάβ. δῖ. Μασκ, 45 υϑιιδὶ, 15 ἴῃ 6 
τηοϑί [1}} οὗ ἀεία!!, δηὰ 81. Μαίδμον (ἢ ᾿οαϑὲ 
εἰγουτηδίδπεδ!. [[ὑκὸ σοπάδηϑβοϑ ἰηἴο ομθ ἴἢ 6 
ἴνο οπί 68 τηδάθ Ὁγ οὐν 1 ,ογὰ (δηά γοοοτοά 
ΌὉΥ Ματκ 6}γ): 1. ψ Ῥεΐοσ, [4π|68, 
δηὰ Ιοῆη ἱπίο ἴπ6 ουδὲ οὔ [Αἱγιι; δπὰ Δ. 
νχὲ τῆς ἴῆγοο Αροβίΐθβ, δηὰ ἴῃς ἔδίμου δηά 
τιοῖμοσ, ἰηῖο [ἢ6 σμαπῖδοῦ οὗ ἀθαῖῃ. [Ιη ᾿ἰκὸ 
ΤΩΔΠΠΟΥ Μαίδεν στουρ5β τοροῖποῦ ἰη οπο [Π6 
ἴνο πηρϑβᾶχοβ Γοοεῖνοα ὉΥ οὐγ 1,οτὰ, ἀπά 
τιοπ οηρά ϑεραγαΐοὶυ ΌΥ ἴ86 ἔψο οἵδοσ Ενδη- 
ξεἰἸ5ἴ8: 1, βίδεϊηρ [ἢ ἀδηρεγοιβ σοπαπίοη οὗ 
(Βς οἰ] ; δά 2, δυϊηρίηρν πονγ8 οὗ μοῦ δςίυδὶ 
ἀδοοδϑό. 

267 



468 

βᾶνε Ρεῖεγ, ἀπά 7]4π|68, δπά 7οῆη, 
δηἀ τῆς Δ ΠεΓ δηά [Πα τηοῖδπεῖ οὗ δε 
τηδϊάξη. 

52 Απά 14}}] ψερῖ, πὰ δενναιϊεά 
εγ: δῖ ἢς 544, Υεερ ποῖ ; 8δε ἰ8 
ποῖ ἀελά, δι δἰδερείῃ. 

52. Αηά τῆεγ ᾿ἰδυρῇοα Πἰπὶ ἴο βοόγῃ, 
Κηονηρ, τπδὶ 806 νγᾶϑ ἀελά. 

ς4 Απά ἢε ρυῖ τῃδηὶ 411] ουμ, πὰ 
ἴοοϊς Πα ὈΥ της παπᾶ, δηὰ οδὶ]εά, 
δαγίηρ, Μαὶά, δγίβε. 
5 Δηά δεῖ βρίγξ σλπις δρδίῃ, ἀπά 

δῇς ΑΓΟΒ6 δίΓδ ἢ ΓΤΑΥ : ἀπά ἢς οοπΣ- 
τηληεά ἴο ρίνε πεῖ πιεδῖ. 

56 Απά ἢδγ ρῥᾶδγεπῖβ ψγεγα δϑίοη- 
ἰϑῃεά : δυῖ δα οπαγρεά τπεπὶ τΠδὶ 
{ΠΕΥ 8Που]ἀ [6}}] πο πιᾶη ψνμδῖ ννλ3 
ἄοῃε. 

52. “κά αὖ «υεῤ!.1 “ἈΑπὰ [ΒΟΥ ἯΘΙΟ 81] 
ψοΟΡίη δὰ ΟΌΥΠΩβ Ζ0Σ ΟΣ; ποῖ ἰη 
(ῃε ομαηθεῦ οὗ ἀεδῖι, δυῖ ἴῃ (Π6 Βουϑὲ 
(Μεγεῦ). ΤΤηϊ8 ἀρρεασβ ὍΠπι ἃ ΘΟΙΡΑΓΞοη 
οὗ ἴῃς ἰεχὶ τ Μασκ νυ. 4.οθ. Μεῖζον 4150 
ΟΠ] ΟΩ5 [6 ργοβοηςο οὗ πιϊηςίγεϊς, ηἰγεὰ ἴο 
αἰεηά ἴπ6 ἔππογαὶ. Ὑμοβα 4}}] ἀεδίγεὰ ἴο 
ἕο ον [6505 (ο ἴῃ6 σα θεῦ ποτε ἴΠ6 ἀεδὰ 
οὨ] ἃ ἸΔΥ, διϊξ (45 ἴε [ἄγος Εναη ρα 815 ἀστοο 
ἴῃ (εἰ Πρ 05) “ Ἡς ρυϊ (Βεπὰ 4}} ουΐ.᾽" 

δ8. ἐποευίηρ δαὶ “δὲ αυὐα1: ἀεα4.} ΤΉΪ5 
δἀάϊθοη 15 Ροσυϊ αν ἰο 81. υκ6. [{ πιαῖκεβ ἵὶ 
Ρἰ δίῃ, ἰξ ἴπετε σδῃ Ὀς Δηγ ἀουδὲ οη [δε ροϊηῖ, 
ἴπδὲ ἴ[ῃ6 κἰγὶ νγᾶβ ΤΕΥ ἀεδά. “Ὑπογείοσε 
{ΠΟΥ 41} δουχῆξ ἴο πᾶν δοκηονϊεάροα τἢ6 
Τηΐγδοῖς " (Βεησεΐ). ΟἸδῆδυδεη (πη κβ ἰξ ὑτο- 
Ὀδῦϊε τἴθδὲ 806 νγῶβ τ ΟΓΟΙ ἴῃ 4 ἄθὸρ ἴγᾶπος, 
δηά Ῥγβοῖ Δ }]}} δρεακε οὗ ἴῃς δῖ 85 ἃ γι γδοὶθ 
οὗ Κηον]εοάρε γαῖμοσ ἴπδη οὗ ρονγεσῦ. ΒΥ 
“ Κκηονίης [Πδῖ 5Π6 νγὰ5 ἀεαά,᾽ δδ υηἀογείδηβ 
[πὶ Ποῦ ἔτη πδὰ ἰτδὰ ὀΥοΣῪ πιθδηβ οὗ 
ΒΆΥΙΏΣ ΟΥ Γεϑιυιϑοϊ (λίην Πότ, ἀπά γεγο {Π6γ0- 
ἴογε σοηνϊηςοά {παῖ 1818 νγᾶ5 [6 οῦδο. ΤὍΠΙ5 
ψ1}} ποῖ βαἰ έν τς τεαυϊγεσαεηᾷ οὗ [15 οἴδιυε. 
Α5 Οοάεϊῖ εἴενς, υκ6 πνουϊὰ πᾶν υϑοά 
Βοπὶς 6855 ἀοοϊἀδαὰ ψογὰ (δὴ “ Κπονίηρ," 
1015 τπουσς δὰ Ὀδθὴ ἴῃ δὶς τηϊηά. Ὗνς 
ταυϑὶ τπογοίοσε ἰηϊογργεῖ οὐγ 1 ογὰ 5 νογάς 
ἴη (ἢς ΡῬτγευουβ γοσβα ἴο τηθδῃ, ποῖ [δδῖ ἰῃς 
τοδὶ ννᾶβ8 ποῖ το! ἀεδά, δυὶ [παῖ τ ἢ Η ἱπὶ 
ἷη ψῆοθα παηάβ ἅγο [ἴδε ἰββιι65 οὐ ἰδ δηά 
ἀοδίῃ, ἀδαί ἰ5 ἢο ἀδθδίῃῃ Ὀυῖ πηογοὶῦ ἃ ἰγδη9- 
ἰοπξ δἴθοὸρ ουἷ οὗ ψῆϊοῦ Ηδ οδὴ δὲ ν]]} 
ΔΙΥΆΚΟῚ Ηἰ8 ϑεγυδηῖβ (οοιρασε ἴῃ6 186 οὗ 
Ἰδηχυᾶρα πιϊϑυηάς γ ἴδε ἀϊεοὶρίο5 ἴῃ 
7]οδη χι. 11:1). Ὅς ἱπσθηςξ οὗ {π6 ἀροπίοϊϊς, 
δηά οὗ ἴδ ἰδίογ Οδυγοῖ,, π85 βἤσγιηϊκ ΠΌΤ 
ἀρρίγἷπξ [86 ἴοστῃ “ ἀφδίἢ " ἴο ἴῃς οοηάϊίοη 

ε ΟἈγβιίδη δῇς 9 στεϊηουαὶ ἔζομπι (18 

51. ΕὔΚΕῈΕ. ΝΙΙ1. ΙΧ. ἶν. 52---. 

ὉΒΑΡΤῈΚ ΙΧ. 

1: Ολγεέ τομίκίλ δὲς αῤοτίζεε 10 τοοῦξ πεέγσοῖει, 
α»ά ἐο φγεαελ. 7 47 2γοα ἀἰεεῖγεά το 2:6 Οἀγισί. 

ἀξξ βαεείρῃ : 23 ῥγοβοεείά ἢ οἰ ὰΡ Δ αν 
δὲ: ᾿ Φ 

ἀπε ν ἢ 
, τοίλονέ ἀδεῖγό οὗ γενέν ε. 57 

ίτενς τοοιρία γολίοιν ἀένε, μέ μροξ ἐν - 

ΗῈΝ ὅμι6 οδ]]εά ἷβ σχεῖνε ἀ19- δ Μειι 
εἰρίες τορεῖδεῖ, ἀπά ρᾶνε "" 

ἐμβεῖι ΡΟΥΡΕΓ Δπα Δι ΠΟΓΙΥ ονεῦ 4]]} 
ἄν! }8, ἀπά ἴο ουγα ἀϊβελϑ868. 

2 Απά δε βεπὲ τῃδηϊ ἴο ργεδοῦ τῆς 

τνοτ]ά, δηά, δἴεγ {86 ὄχδαιρὶς οἵ Ομ σιβι, δηὰ 
νὰ ἴδ βαπὶθ ὑτοδῖ (ἢ ἴῃ νἱον πνοὴ .5 
Πεσγε ἰδυρῆς ΌὉγ Ηΐπι, ἴῃς ποσὰ “53]εθρ " [δ8 
ὈΘδΏ ΠΟΠΊΠΊΟΙΪΥ βυδδΕϊςυϊεαὰ ἴοῦ ἴ (δες Αςἰ8 
ΥἹ:. όο; 1 ΤΙ 8688. ἷν. 14). 

δ4. Μαϊά, ανε.71.]ώ ὌΠ οχδοῖ ννοτάς, οὗ 
ψ ἢ [ποθ σε ἃ ᾿γαηϑἰδιίοη, ἅγὸ ρίνεη ὉΥ 81, 
Μαζκ (ςοπράσε δὰ 866 ηοΐθ οὐ Μαζξκ νυ. 41); 
ΠΟ Μογάβ ἂῖὸ φίνεη ὃΚΥ Μαίζδον, θυϊ ἴῃς ἴἢχος 
ΕντδηροὶϑιΣ ἀοϑοσῖθε ἴΠπῸ δοοοϊρδηγίης 80» 
Ὄοη, 

δδ. αγοι εἰγαὶρ δέαυαγ.) 8ῖ:, Μαῖκ δὰάς 
“ἐΔῃὰ τυρϊκοά;" 
απᾶ δὲ εογωμαμάσ.)] ΤὮΘ σΠΑγροβ ἴο οἶνε 

[ἴῃς πιδὰ ϑοιῃοίίηρ ἴο δδίῖ, ἀπά ἴο Κορ ἴδς 
ὀνεπὶ βεςγεῖ, ἀγὸ ἑουηὰ ἴῃ Ματκ δηὰ {ἃὐκο, ποῖ 
ἰῃ Μαεαίδμεν. ΤἼδ ΤΌΤΤΩΟΓ 15 Ἔϑρεο ΠΥ νΟΓΙΩΥ͂ 
ἴο Ὀ6 ποιἱςοἃ, [ἴ 5ονβ (Πδῖ ἰῃς πηϊγαοῖς ννᾶϑ 
ΠΟ ΙΓ τὲ ΠΡΡΙΑΥ οὗ [Ὠδιιπιλίυγρίς ροννεσ. Α5 
ἴῃ 1.6 ολδ6 τῆς νἱάονγ᾽ 5 50ηὴ (ςοζηρδῖς 
δηὰ 866 οὔ εἶ. Υἱί. 132-14}, [6805 σψτουρῆί 
(ῆ6 πιίγαςϊο, ποῖ ἴο 567 Ηϊδ ρονψεσ, Ὀυΐ 
δεοοδυθς Ηε ἀεβίγεὰ ἴο ἀο ροοά, Αγαίη, ἰξ τς 
Βἰδιογίδηβ δὴ ἀεβιγεά ἴο τηλκο ἴῃς τηϊγδοὶς ἃ5 
ΒΌΓΡΓ 5ίης 89 ρῬοϑδίθ]θ, [ΠΟῪ πιχς ἤδνα Ὀδδη 
ἀϊδβροβοά ἴο σϑυρργοϑϑ γαῖ μοῦ [ἤδη ἴο τεςογά τἢ 5 
[ας ; 5ἰποε ἰἴ ταϊσἢϊ πδίυγα! Ὀ6 τουρῆϊ πδῖ 
ΟὔΘ ψῆο δὰ [6 Ῥονγοσ ἴο γαΐῖϑε ἴῃς ἀσδά ἴο 
᾿ς, σουϊά ἤανὸ Ω0 ποοὰ ὀβρεοῖδι νυ ἴο ργεϑοσιθς 
ἴδε τηεδῃ5 οὗ ργεϑοσνυης ᾿ἰδ. 

ΟΗΑΡ.1Χ.--1τ-. ΜΊΒΘΙΟΝ ΟΚ ΤῊΞ ΑΡΟΒΤΙΕΒ 
ΑΝ ΤῊΕ ΕΡΕΕΟΥ ΡΟΝ ΗΈΕΒΟΣ. 

1. Τδὲπ δὲ οαἰζε.] ῊΪβ πηϊϑοίοη οὗ ἴῃς 
Τνεἶνε οοςυγβ ἴῃ {ΠπῸ 582Ππ|6 ροδ[ἰοη ἴῃ Μαγκ 
νἱ. 1: (νῆεγε ἱνῇ ἜΕΕΝ, ξῤόριν (αὶ τῆς 
ϑοςοηά τοὐεσοη οὗ [6508 ὈΥ Η5 οουπίτγπιοη 
ΑΘ δ ἀὐρροωοι θα τὶ ΔΝ ΤὨ9 τεοογὰδ 



ν. 3--Ἰο.] 

Κίηράοῃπχ οὗ Οοά, ἀπά το ἢιδαὶ τῆς 
8|ςΚ. 

4 Απά δε 5414 υπῖο (ἢεπὶ, ΤΆΚΕ 
ποιπίηρ [ὉΓ γοὼγ ἰουγπαευ, πειτπεῦ 
βϑἴδνϑ, ΠΟΙΓ 80 Πρ. πεῖπε Ὀγοδά, 
ΠΕ ΕΓ ΠΊΟΠΕΥ; ΠΟΙΈΕΙ πᾶνς ἴνο 
ςοδῖβ Δρίεςς. 

4 Αμπά νβδίβοενον ἤουιϑα γὲ δηΐεῦγ 
ἰηῖο, ἴῆετε αὐἱάς, δηά τπεπος ἀ6- 
ρᾶτί. 

5. Απάὰ ψβοβοονεῦ ν}}}} ποῖ τϑςεῖνα 
γου, ψΨΒεη γε ρῸ ουΐ οὗ τἢλὶ οἰ, 
8ΠλΚε ΟΥ̓ τῆε νεῖ ἀυβὲ ἔγοπὶ γουγ 
ἔεεϊ ἔογ ἃ ταϑτ ΠΊΟΩΥ δρδίηϑβε τΠεηλ. 

6 Απά τΠ8Ὲγ ἀερατγίςὰ, δπά νγεηΐ 

5Τ. ΌΚΕ. ΙΧ. 

τῆγουρ τῆς ἴονγηβ, ργεδοπίηρ [δε 
δοβρεῖ, Δηἀ Βεδὶίπρ ἐνεῖγ ψἤετε. 

η, 4 
Πελγά οὗ 411 τδὲ νγᾶβ ἄοῃς ὉΥ ΐπὶ : "' 
Δη4 δα νγᾶϑ ρεγρίεχεά, θεσδιιβϑε παῖ ἴΐ 
νν 23 5414 οἵ βοπγε, [ῃλϊ [οῇη νν8 γίβεη 
ἔτοῃῃ τῆς ἀοδά : 

8 Απά οὗ ϑ8οπης, ἴδαὲ ἘΠ|28 μδά 
ἀρρελγεὰ ; δηά οὗ οἴδειβ, ἴαξ οης οὗ 
τῆς οἷά ρτορἢεῖβ ννγᾶβ γίβεη δρδίῃ. 

9 Απά Ηξειοά 8114, Ιομη πᾶνε 1 
Ὀεπελάδά : δυῖ ψνῆο ἰ58 τῇ ϊ8, οὗ τοπὶ 
Ιμεᾶγ βιιοἢ τπίηρβὶ Απά ἢε ἀεείγεά 
ἴο 866 Πίη. 

10 ἢ Αῃά τἢς Δροβῖ68, νἈδη {ΠῸΥ 

οὔ 81. Μαγκ δπὰ 81. Γὺκο ἄρζτεο Ὑ ΤΥ οἰοβοῖγ. 
8ι. Μαιπονν, 45 υϑυλ], χῖνεβ [ἢ 6 ἀΐξοουγοε τ οἢ 
τοοτο ἴῃ ἀεῖδὶ] (Μεαῖ. χ., Ὀυϊ ᾿πΐοσγροϑαβϑ ἴννο 
τηῖγαςῖοϑ δοϊνγθοη 6 Γαϊϑίης οὗ [αἰσιϑ᾽ ἀδυρῃΐογ, 
δηὰ (ἢϊ5 ομαγρο ἴο [6 ΑΡοβί65, νἱΖ. [ἢ Βα] της 
οὗ ἴννο Ὀϊϊπὰ πῆθη, δπὰ (πε ςαϑέηρ ουΐ οἵ ἴῃ 
ἄυπιδ ἀεν! (Μαῖϊ. ἰχ. 27-35): πιυςἢ οὗ ἴῃς 
αἀὐάπίοπαὶ! πλλίῖοῦ ἰῃ 81, Μαῖδον᾽β τεροσῖ, 
ἀΡρεᾶγβ ἱπ ἴ8ε Ἵσμᾶγρε ἴο {π6 ϑενεηῖῃ, βίνεῃ 
ΟἿΪΥ Υ [{ὑυκὸ (ςἢ. χΙ!.). | 

ῥί: Ἱαυείαυε ἀδεἰ..ἢ Ἅ),ηῆ)Ήε αὐτὰ Ῥγορδοϊυ ἴο 
τολὰ ἢ τῆς Ναίοδη δηὰ ΑἸεχαπάσίδη Μ855 
4089 ΧΟΘΙΤΟ," [ΠπῸ Θαυϊναϊοηΐ ἔοστηυ]δ ἰη ἴῃς 
τοχί δανίης οτορί ἴῃ ἔτοπι [6 Ρρδγα}] 6] ῥαϑϑᾶρὸ 
ἴη 81. Μαίζῃεν. “Ἴῃὸ Ὑνεῖνε᾽" 15 [6 οχ- 
Ῥγεϑϑίοῃ γερΊ ΑΥἸΥ οπλρίογοά ὉΥ δῖ, 1πΚ6. 

7. Ἡενοά δὲ ἐείγαγερ. Ἡξετοὰ Απερᾳϑ. 
866 οὐ οἢ. 1]. τ. Βοί!ι 51. Μδυξκ δπά 81. Γὰὺκο 
τηθηϊίοη [ἢ15 ἄουδί δηὰ ἀπο Υ ἰη [ἢ πιὰ οὗ 
Ηετοά, δηὰ ἴἰἱπῸ ναγίουβ σοηϊδοίιγεβ ουγτοηῖ 
δθουϊ [650.8, ἱπητ θα ἸΔ1ΕἸῚ Αἴοσ [ἢ πηϊσϑίοη οὗἵἁ 
τ Ἴννεῖνο. ΤΠΐ5 τηϊϑϑίοη ᾽δὰ πὸ ἀοιυδὲ 
ἴΠε εδεςὶ οὗ ϑργεδάϊηςρ ἰπθ ἔδπιθ οὐὗἩ |εϑ05 
νυ] εἰγ' [Πγουρῆους Ο4}}166. (Οοπῖρατε δηά 
866 ποῖδθβ. οὐ ἴδε ραγδα]εὶ ραϑβαᾶρο ἰπ Μαῖκ τἱ. 
14-16: δΔηἀ 566 δορδοΙδ!]γ νἱ. 14. δῖ. Μαγκ, ὕἔονν- 
Ἔυοτ, ἴδ Κοα (Πἰ8 Ορρουτ ΠΥ οὗ ἱπιτοάιιοΐηρ (ὈΥ 
ὙΨΑΥ͂ οὗ ἜΧρ᾿ δηδίοη) ἴπε ἱπηργϑοησιεπὶ (Μαγὶκ 
νἱ. 17.520) δηά Υυἱοϊοπὶ ἀθαίῃ (Μασκ νἱ. 21-29) 
οὔ Βαρεσί, οὗ νος [ἢ 6 ΓὈΥΤΊΘΥ 15 πισπῆοη- 
οἄ, ἴῃ δηξοεϊραίίοη, ὉῚ δῖ. [ὺυΚ6 (οἷ. 11}. 19, 
210) ἩὯ1Ὲ (ἢς Ἰδιῖοῦ 5 ποῖ τεϊδίθο ὉΥ ἢΪπὶ 
Δ πουρὴ ἰπ σεῦϑθ ἡ ἴξ 8 τείοτγοά ἴο 1 ἢΐ5 
τΤοροτ οὗ Ηεγοάξ νόοσγάς. Ὗνε δηὰ ἴπ 98. 
Μεῖζον αἷϑο ἃ ὙϑῪ Ὀγίε δοοοιπὶ οὗ Ηεγοὰ 
πολιης οὗ (Πε ἔδλπιο οὗ [680.5, νυν ἢ 18 τηδὰθ 
[ἢ οςοδϑίοη οὗ ἰηἰτοδυςσίηρ [ἢ6 ὨϊΞίοτΥ οὗ πε 
Βαρι515 ἱπηργϑοητιθηῖ δηὰ ἀδαῖῃ. (Μαῖί. χὶν. 
1-12.)} ὙΒεΓο "ὸ ἱπηπηοα Δεν ἔο]ονν5 {6 ἀ6]}- 
ὙΕΙ͂ οὗ [Π σενθη “"Ῥδγδθ εβ οὗ (ῃς Κἰηράοπι," 
[τ οδῃ Παγαϊγ 6 δὴ δοοϊάεοηΐ, βονγενεγ, (πδὶ 
Μαῖίμενν οε: ταοπίοῃ “ορεοίδίηςρ εἴτε δου 
ΤἸοβη πε Βαρίϊςι (ν]2. 9 ϑεπάϊηρ ἀἰϑςῖρ]65 ἴο 

εν 7ε:1.--ο νοι, 1. 

οιρῖοά [86 ϑᾶπη6 ρμἷδος ἴῃ ἴῃς οτίίηδὶ γεοϊιαὶ. 
φῇ αἱ! ἐδαὶ «ὐα! ἄοπε ὁγ δέρ".] ΟΥ̓ 45 ̓ γῈ 

Οὐσῆξ ΡΓΟΌΔΟΙΥ ἰο τεδά, “οἵ 411 ἐμδῖ τι 
ϑοΐηρ ἄοπο:" 2.5. ηο ἴπ6 πόογκβ οἵ [6ϑὺ8 
δίοῃε, θυῖϊ (6 ἰοδοβίης δηὰ νόσκϑ οἵ Ηἰ5 
ΑΡροϑβίϊεβ ; (που, οὗ οουγϑο, (6 ψόγκβ οὗ 
]6ϑὺ5 δζῖὸ ἍἽδιοὴῆν ἴο; 1818 δοσνεβ ἴο 
οοηπεοὶ ψνδδῖ [Ο]]ονγ5 οἴ βοὶ τ ἢ [ἢ ἴοσο- 
ξοίηξ πιίϑϑίοη οὗ (6 Ἴ ψνεῖνα. 

“αἱά τὰ “0:6.1] ΒΥ Ἡδετγοὰ Ὠἰηλ5ο] Ὁ, δοοογαϊηρ 
ἴο Μαχζκ νἱ. 14, τό, ἤογα 866 οί. ὅ0 ἰΐ 15 
ἴῃ Μεῖϊ.. χὶν. ἵ, ὑσῆεγε (Ὠουσευοῦ) [Π6 ῬΟΓΡΙΟΧΠΥ 
οἵ Ἡεγοά δηὰ [δὲ νδγίουβ {[Ππθοσῖοθ σοποογηΐης 
16 ρούβοη οὗ [6815 ἀο ποῖ ἄρρϑᾶσζ. 

8. ΕΠα:.1] Οὐοπίραγε δηά 566 ποΐθ ου οἷ. ἱ, 
17. 

9. δατνε 1 δεῤεαε.} ἘἈΔίμεΓ ΚΙ ὈθΒ98ἃ- 
θὰ," [,ὐκΚὸ τηοη!]οη8 ἴπς ἀδαῖ οὗ [οὔπ ΟἿΪΥ 
ἰη (15. ἱπεϊάἀδηϊδὶ ΜΑΥ͂, ἃ ἕδλεϊ βίγδηρεὶῦ ουοῦς 
Ἰοοκοὰ ὈΥ Ἀδηδη, 80 δϑϑογῖ8 ἴδδὲ δῖ, Γὺκο 
ΒΌΡΡΓΕΞ565 [6 δοσουηῖ οἵ ἴπε τηυγάογ οὗ Ϊοῃη 
(πε Βαρεϊξι ὈΥ̓͂ Απίρα8. 866 "1.68 ἕναηεῖϊοο; 
Ῥ. 255. 

δὲ ἀεεὶγεα ἰο “εε δέρη. ΤΙ ἴδςϊ 15 ποῖ πηδη- 
Ποποὰ ἰη οἰἴΠοΥ οἵ ἰῃς ρδγα]]εὶ ξε8. [{|5, 
Ποννουου, τερεαϊοαὰ ἴῃ οἷ, ΧΧΙΙ. 8, ΠΟΓΟ [Π6 
Τοάϑοη οὗ Ἡδεγοῦ᾿β νν]ϑἢ 2150 Ἄρρεασβ. Τῇ 5 
Ἐνδηρο σὲ ΟἾΪΥ (6118 ι5 ἰδὲ Οὐγ [ογὰ ννᾶϑ 
βεηΐ ὃὉγ ΡΙΪδῖε ἴο Ηεσοά, Ὀεΐογε ἴπ6 οτυοβχίοη, 
(εἰ. χχίϊ!, 6.12.) 

10-17. ἈΕΤΌΕΝΝ ΟΡ ΤῊΞ ΑΥΡΟΒΤΙῈΒ ΑΝῸ 
ΤΗΕ ΜΙΒΑΟΘΙΕ ΟΕ ἘΈΕΘΙΝΟ. 

10. “454 ἐδε αροε εἶτ. Το τεοΐυγη οὗ τὴς 
ΎΜνοῖτνο οπὶ [ΠΟΥ εοἰγοιῖ5 15 πηοηϊοηρά ἰπ ἢ 6 
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4 Μαῖῖ. τ4. ἢλά ἀοῃδ., 
13. 

4“ Μαιι. ᾿4. 
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ψγαῖα τεϊυγηδά, το}4 Ὠΐπι 41] τῃδι {ΠΥ 
4 Απὰ ἢς (οοΪς τπεπὶ, ἀπά 

ννεηϊς δϑάς ργίνδίεὶυ ἱπῖο ἃ ἀεβεγῖ 
ρίδος δεϊοηριηρ ἴο τῇς οἰγ ς]1εὰ 
Βειββαιάδ. 

11 Απά τς ρδορῖβ, ψῃεπ ἴΠεγ 
Κηο 11. [Ο]οννεά δῖπὶ: δηά ἢς τγὸ- 
ςεἰνεα τε, ἀπά βραίζε ιπῖο ποτὰ 
οἵ τῆς Κίηράοηι οὗ Οοά, ἀπά Πεαϊεὰ 
ἴῃ6πὶ τπαῖ πδά πεϑὰά οἵ μεδ]ηρ. 

12 “Απὰ ψἤδη τῆς ἀδΥ Ὀερᾶπ ἴο 
ὝΘΔΓ ΑΥΝΆΥ, ἴδῃ σᾶπιε ἴῃς τννεῖνε, 
Δηὰ 8414 υπίο Πίηι, ϑεηά τς τλ0}1|- 
τιάς ΑΥΑΥ, ἴπδῖ ΠΟΥ ΠΊΑΥ ΡῸ ἱπῖο 
τὴ6 ἴονγηβ δηὰ σοιπ τουπὰ δδοιυϊ, 
Δηα Ἰἰοάρε, δῃά γσεῖ νἱςῖιιλ}8: [ογ ννε 
ἅτε ἤσγα ἰπ ἃ ἀεβεγῖ ρίδος. 

βϑλπλθ Τοοπποχίοῃ, Μαγκ νἱ. 1.οβ. [{ 5 ἴΠποσο 85 
ΠΕΓΟ, ᾿πηπ]οα!αἴο!ν [Ὁ] οννθὰ Ὁ ἴππ γεϊσγεπιθης 
οὗ Ομ τσὶ τ} Η! 5 ἀ βοΐ ρ]65 ἰηἴο ἃ ἀδϑεσί ρίδος, 
δῃά ὈΥ πὸ ἔδεάϊηρ οὗ ἴῃς ἔνε ἰπουκξαπά. ΤΣ 
τοι γεπιθηξΐ ἴο ἴΠἢ6 ἀοϑογί οἷδος, δηὰ {δε 5ιιῦ5ε- 
{πὶ τηίγδοϊοθ, αγὸ 4150 πηθητ οησὰ ὈὉγ Μαίζηον 
ἰγοςον δου τς δοζουπὶ οὗ Ηογοαβ ἢελγίηρς 

οὔ [εβ808, ἀπά ποῖ οὗ {με ἀεδί! οὗ (ῃς Βαριίεϊ, 
νυ ἢ (ΠεΓο (85 ἱπ Μαγίκ) σοπιεβ ἰῃ ἃ5 δῃ 
ἰδούθ. Οομηρᾶσο δπὰ 86ὲ6 Ὠοΐεβ οἡ Μαῖϊ. χιν. 
131-21; Μαῖκ νὶ. 995-44. Οογίαϊη ΟἸἔδγοηςοβ 
οὐχῆϊ ἴο θὲ ποξορὰ δἱ [Π͵8 ροϊπίὶ, 81. Μαϊῖδεν 
᾿ἀλίνὸν ὰ Ἰπαπιαῖο τπδὶ πὸ ἀὐερ δ βυεθον οὗ 
6805 ἴοοκ ρῥίδος 'ἰῃ οοπϑοηυσηςο οὗ Η!5 Βεδγίη 

οὗ {Π6 νἱοϊεηϊ ἀσδίς οὗ Ϊοἢπ, δηὰ ἃ5 ἃ δεῖς 
ΟΔΟΓΙΟΠΔΙΥ τυεάϑυγο. 81. Μαζκ 5ίδϊεβ ἀβΕ ΠΥ 
ταὶ ἰἴ νγᾶβ ἴῸΓ [{π βᾶκε οὗἉ αυἱεῖ ; Η]5 ἰοδοδίην 
δηὰ (δὲ οὗ Ηἰς ἀϊϑεὶρίο5 πανπηρ 50 σοιϑεά 
ΤΠ τηϊηάβ ἴπαὶϊ [ΠΕ τετε (οἰοννεὰ 
(Ὠγοηξεὰ ἴῃ Ἔνεῖγ ρίδοςσ. ὙΠεθα ΠΟ ΤεΆϑΟη8 
ἀο, ἴῃ ἕδςΐ, τη υὑΡ ᾿ηἴο οη6. ἔυΚε δ55γῃ8 πο 
τελϑοη, Μαίίζμον δηά Μδγκ Ὀοῖῇ [6}} υ [αὶ 
]6δυ8 Δηὰ Ηἰ5 ἀϊϑείρίεβ ὈοΓΣ ᾿τεηΐ ἴο ἀπά τὸ" 
τυγηεὰ [τῸπὶ {Π6 “ ἀεϑβετί ρἷδος" ὉΥ 8 ϊρ. Βοῖῇῃ 
[ἢ νογᾶρε δηὰ {πὸ σεΐυγῃ ἀσὸ οτηἰοὰ 
νὰ τς δοοουπί οὗἉὨ ἴδε ταϊγαςοὶο νυ ῃ οἷ [0]- 
Ἰοννεὰ (νεῦϑεβ 190-17) ὉοπΊραγε δπᾶ 8ὲ6 ῃοῖεβ 
οη Μαῖξ χίν. 13-.21; Μαζκ νί. 390-44; Ϊοῇη 
Υἱ. 1513. 

ἑπίο ὦ ἀεεγ, σε. Ῥοτῆδρα τὰ οὐρῆηΐ ἴο 
τολδἂ “ἱπῖο δ οὐ οδ]119οὰ Βοιϊδεδὶίὰα." 
866 ποῖδ οἡ Μδῖκ νὶ. .ς. ΤΠ πᾶπὶς Βεῖἢ- 
δλϊδ 15 οπιἰοὰ ἰη {πε ϑἰπαϊς Οοάοχ. ἘἈβοῖ, 
ἦε. Ὁ. 66ς, κῖνοβ βίγοῃςῷ γϑᾶϑοῃβ ἴοσ γοζαγάϊης 
ἰϊ ἃ5 Δη Οχρ᾽ δηδίοτγῃυ είοβϑ. 

11. δεαϊεά ἐδενι ἐδαὶ δαά πεεά. Μεουϊοποά 
ἴη Μαῖϊ. χίν. 1:4. δυΐ ποῖ ἴῃ Μαχκ νἱ. 34, Βοσα 
οὔγ 1, οταΐβ (οδο ίηρ ΟἹΪΥ ἰ5 τηδηϊοποά. ΤΏΘ5α 
Ροίηΐϊβ ἃγὸ οοπιησα ἰη {πο ἰεχί, 

12, “4.4 «υδὲπ ἐδε 44γ.ὺ]Ὼ ΟΥ “ον ἰἈ9 

.Ι. ΓΕΥΚΕ., ΙΧ, 

ἔυκο. ᾿ 

[ν. 11τ--ἰ7. 

12 Βυῖ ἢςε 84ὰ υπῖο τπεπι, (σὶνςε 
ε τῇἢςπλ ἴο εδί. Απὰά {πον 38 ά, ἵε 
[τς ὯΟῸ πιο δυὲ ἔἤνε ἰοᾶνοβ δηά 
το 3868; Ἔχοερῖ νγεὲ 8δοι]ά ρὸ ἀπά 
θυγ πιεδὲ ἔογ 4]] 118 ρβορῖβ. 

14 Ἐογ {πεν “ψεῖε δδουζ ἥνε τδου- 
8Δη4 δὴ. Απά δε 844 το ἢ 8 ἀϊ5- 
οἶρ 68, Μδκε ἐπεπὶ εἰ ἀονγῃ Ὀγ ἢΐτε8 
ἴῃ ἃ ΟΟΠΊΡΔΩΥ. 

ιῖς Απά {πε ἀϊά 80, ἀῃὰ πιδάβς 
ἴῃ 6πὶ 41] 581: ἀονῃ. 

16 ΤΒδη δ ἴοοΐς τἰῆε ἔνε ἰοᾶνεβ 
δΔηὰ τῆς ὕνο ἤβης8, ἀπά ἰοοκίηρ ὺρ 
ἴο δεάᾶνοη, ἂς δ] εβ8εά τῆεπι, δηά 
Ὀγᾶΐκα, δῃά ρᾶνε ἴο τῆς αἰδοῖ ρ]ε8. ἴο 
βεῖ δείογε τῇς αλυ]τυα6. 

17 Απά {πε ὴ Ὶ ἀϊά εδῖ, ἀπά ψγεῖα 1] 

ὧδγ Ὀοᾷῶπ ἴὸ ΨΟΩΣ ΔΎΔΥ; δῃὰ [ΒΘ 
ἔπ οῖνο θ8πι0,7 6. 

18. Οἷνε »ε δε». Τῆια σοηνεσβλοῃ, 88 
ἴῃ Μαζγκ νἱ, 37, 38, 15 ϑοηγχενν δὶ πλοτ6 

ἔυ}} οὗ ἀεία!!. ΤΈΣ ευρρεϑίοη οὗ “ ἴγο ἢυπ-» 
ἀτεὰ ρδηηγνοσί οὗ Ὀγοδα " ἴποτο τγείοιτοὰ ἴο 
ἀοε8 ποῖ ἀρρεᾶγ ἱπ Μαδίδμεν οἵ ἱπ Μαγκ. Βυῖ 
ἴ ἰ8 φίνεη ἴἢ [οδη Υἱ. 5-9, ἤεγε ἴπε οοηνεσ- 
βαδοη ἰβ8 τῇοτε ῸΠῪ τερεδίοα, δπά ὙΠ οτο 
ῬΆΠῚΡ δηὰ Απάσγενν ἅσὲ Ἐχργεβϑὶυ πδηπιθὰ 85 
μανίην ἴἌκοη μαζί ἰη ἵἴ. ὝΒετε 15, βοννευεσγ, ἃ 
ἴγδοο οὗ ΡΠ’ 5 συχεσίοη τ λίων Υἱ, 7, ΘΟΤΏΡ. 
Ματῖ νἱ. 17) ἴῃ δε ἰλοῖ νογάϑβ οὗ [π|5 τεσϑε. 

14, αδοι ῆυε ἐδοισαπά »ιοπ.}] 80 585. Μαῖ- 
ἴπονν, Μασκ, αηά [οδη: [86 τγογά υϑεὰ ὉΥ 4}} [ἢ 
Ἐνδηρο ἰσῖ8 ΓῸΓΣ “τδη ἢ, πιοδῃβ δ} ΤΏ2]65. 
ννε 5δουϊὰ [πεγοίοτγε πᾶνε ἱπίεττεοά [6 οδ 
οὗ ψοζηδῃ δηὰ ἌἽδ]άσγοη δ᾽9ο, ἐνεη 1 851, Μαῖ- 
{πεν (χῖν. 21) μβδά οΐ ἘΧΡΓΕΒΞ}Υ 5ἰδίοά ἵ. 

17. ὕν ἴο {πϊ5 ροϊπὲ [6 παγγαῖϊίΐνο ἄρτοῦϑς 
οἰοθοῖν ΜῈ (μαϊ οἱ 81. Μαγκ, [6 ΟΠΪΥ ἀϊδετ- 
6Π065 ΓΙ βίη οπηΞδίου, οὐ οομεηβδίοω, 
δηὰ φρθοδιν ΠῸπὶ ἀϊογεχαγὰ οὔ Ρδιοδὶ 
ἀεϊλβ. Βυὲ δεΐπεοη τὶς δηὰ εἷς ἐμ ονίπα 
γοῦβο ἴποτο ἰΘ ἃ οοῃδίογαῦϊα ξαρ. 8.. [κς 
Ρά8665 Οὐδ ἃ ϑεσίεϑ οἵ Ἔουθηῖβ τεϊδίθα Ὁγ 8ῖ. 
Μαγῖκ νἱῖ. 24, ΥἱῖἹ, 26. 1 8 ἱπιροσίαπὶ ἴο 
ῃοίΐϊςς τπὲὶ8 ἴογ ἴνο γεδϑοῦβ; (1) ὑεοδιιβϑε 
ἰϊ 16. 16 τηοϑκὶ Ξἰγϊκίηνς ἰηϑίδηςς οὗ δῖ, {κε 8 
ὨΔΌΪ: οὗ ἁνοἰάἀϊῃρ ΔΠΥ Δρργοδοῖ; ἴο τερεῖ- 
ἤοη: ἰ(δαῖ ρογιίοη οὗ 8..- Μαγιβ Οοβρεὶ 
τοοοσάς δνυθηῖβ ἴὉΥ νὩὶοἢ ῬάγΆ}1ε}8 ἀγὲ ἴουπὰ 
οἰβευνῆοσο ἰῃ δῖ, 1υκὲ; (2) ὕεζαυβο ἴ 
ΒΌΡΡΙΙΕ5Β ἃ 5ίγοης τήεηΐ ἃζαίηϑὲ (ἢ 
{ΠΟΟΙῪ ἴηδὶ 88. υυΚ6 ννᾶ8 γυϊἀεὰ τὨγουρδουῖ 
ΌὈΥ οης βχεοὰ ρυγροϑς, ἴμαῖ οὗ είνίηρς ῥγοσζη- 
ὭΘΏΟΘ ἴο 81] δεῖβ διὰ ϑαυϊηρβ ἡνοἢ οοηοοτηεαὰ 
ἴῃς Οεηῖ]ε8. ὙΠῸ πηϊϑοῖὶης ΡΟΓΏΟΩ ἜΧΡΓΟΘΒΙΥ 
ἀεδβοσῖρεβ [ῃ6 ῥγοσεεάϊηρβ οὗ οὺὖγ [ογὰ ἴῃ 
Βεαῖμοη ἀπά 9εην- βοδίμεη ἐπι τςῖβ, Ῥμσοηϊοῖδ, 



“ὍΜαῖς. τό. 

΄Μδιι. 17. 

ν. 18--- 2). 

ὯΠΙεὰ : δηά τῆεγε νγὰβ τλῖζεπ ὑρ οὗ 
[τλριθηῖϊβ τπλὲ τοπηδίηφά τὸ τἢ6πΠὶ 
ἔνεϊνε Ὀαβκεῖβ. 

18 4 Απά ἰτ σλπιὸ ἴο ΡΆ58, ἃ8 ἢς 
νγ28 δίοπε ργαγίηρ, 818 αἰδοῖ ρ]ε8 ὑγερα 
νι Πἰπὶ: δηά ἢς δϑίςεά τΠεη]. 58 Υ- 
ἱηρ,  οπι β84Υ {π6 ρεορὶς [πδὲ 1 δηὶὺ 

190 ΤΠΕΥ δηβυγεγίηρ 8214. Ϊολη τἢς 
Βαρτίβι ; θυῖ ϑοπιῈ :47},. Ε͵1λ8; δηά 
οἴδεῦβ 54}. τῃδί οης οἵ τῆς οἷά ρῥτο- 
ΡΠ οῖϑ 15 Γίβεη ἈρΔΙΠ. 

20 Ηε 58ιεἰά4 υπῖο πη, Βιῖς τ ῆοπὶ 
ΒΔ γὲ (δὶ 1 δηνλὶ Ῥεῖεγ δηβινεσηρ 
84:4, ΤῊς ΟἸτβιὲ οἵ Θά. 

21 Απά ἢς δίγδ Εν οὗ 
δηά οοπιπιδηάςα ἐδεηι ἴο ἴε 
τμδῖ τπηρ ; ; 

22 ϑαγίπρ, ΖΤΠς ϑοῃ οὗ πιδη 
τλυϑὲ ΒΌΠΈΈΓ ΠΊΔΗΥ τῆΐηρθ, ἀπά ὃὈς τε- 
)εςιεά οἵ τῆς εἸάειβ ἀπά Ἵοἰεθῖ ῥγίεϑῖβϑ 

ἘΠ 6 πὶ, 
ΠΟ πιλῃ 
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αηά βοῦθεβ, δηὰᾷ ὕες 5ἰλίη, δηδ ὃς 
τδιβεὰ (Ὡς τμἱτὰ ἀδγ. 

23 4 Απά Πα 5Ξα]4 ἴο “΄λεηι 4]}, ἃ Μδιι. το. 

ΔΏΥ͂ γάρ Ὑ71}1 σοπὶς δίῖεγ πῆς, ἰεῖ ἢϊπὶ ᾿Ὁ 
ἄεηγν  ἰἰπηβοϊ, πὰ ἕλκε ὕρ ἢἶβ ΟΥΟΒ88 
ἄλιγ, διὰ (Ὁ]Ϊονν πης. 

24. ον ψβοβοενοῦ Ψ}1}} ὁᾶνς ἢ 5 1ἰξπ 
8}8]] ]οβὲ ἰξ : θυῖ ψνβοβοανεγ τνν}}} ἰοβε 
ἢϊ58. 1 ἰοῦ ΤΔῪ 86ἴο, τ(ἢς 88:6 5}}4]] 
βᾶνε 1ξ. 

25 ἰοῦ ψδῖ ἰδ ἃ πιδὴ δάνδηϊ- ἐΜαῖ, 16. 
ἀσεα, 1 ἢς ραίπ ἴῃς ψνῃοἷς νγου]ά, δη ἃ Μία 8. 
1οβε ᾿ιἰπιϑ6] ἢ, οὐ Ὀ6 ςλϑῖ ΔΥΑῪ ὁ ᾿Ξ 

26 ἕο, ψβοβοενε 5802] ὃς ὁ Μαῖι. το. 
Ἁϑμαπχεά οὐὗἉ πιὲ δῃὰ οὐ πι τνογάβ, οὐ ἢ 
᾿ἰπὶ 5}|4}} τῆς δοη οἵ πηδη ὃς Δ5Πδη)ςά, 
γε ἢδ 8584}} σοπῖε ἰῃ ἢϊ5 οὐνῃ ρίοσγ, 
Δηὰ ἐπ ἠΐς Βδιθοτ 8), ἀπά οὗ τῆς μοὶ; 
ΔηρΈΪ8. 

27 'ΙΒυξ 1 ιο]]} γοὺυ οΥὗὨ 4 τιτῃ, φῆ κε τό. 

Βοίοοὶ οἵ οτος. ὅ866 Ἀσβοδ, 
Ῥ. 66:. 

ἔω 1876, 

183-20). ΤῊΕ ΟΟΝΡΈΞΒΙΟΝ ΟΡ 571, ῬΕΥΤΕΒ 
ΑΝῸ ΟΗΑΒΟΕΒ ΤῸ ΤΗΕΞ [1501}Ὀ}1.Ὲ8. 

. 18, “[πά ἐξ εα»ι 1ο }α.“.. ΜΝ 1815 Ὀτιοῦ 
ἔοστηυϊα 81.ὄ {ὺΚ6 ἰγδηβ ἢ15 τευ ἴο ἃ 
αἰ δετοηςξ {ἰπὶὸ δηὰ ρίδοθο. ὙΠ ἰγδηβδοίίοη 
τυ οἢ; 6 πονν τεϊδλίοδ οσσυτγοὰ οἡ ἴπῸ ΨΑΥ ἴο 
Οαϑασεδ ΡὮΝ ΠΡΡΊ, ϑ8οα ποῖε οἡ Μαῖκ υἱ}]. 27. 
ΤἼΘ Ὠλιγαῖνε ὑνϊ ἢ ΓΟ] ον 5 (νεσβεβ 18-27) 
ἌΡΤεαῈ5 Ο1)056}7 ἢ Μαῖί. χνΐ. 13-28; Μίασγκ 
Ὑ. 27.518} ὙΠΒΕΓΕ 566 ποί68. 

24 δὲ «υας αἴοπε ῥγαγίηφ. ΤΊ 5 8 ποῖ εἶϑθ- 
ὙἤεΓῈ ΤῃρηΠοηδα ἴῃ σοηποχίοη τυ ἴῃς οοΠ" 
ἔεβϑίοη οὗ ϑὲ, Ρείεσ, Βυϊ 'ἰπ 1ἢ]5 βἰδιειηδηὶ οὗ 
ϑι. Γυὐκεῖβ τὸ δεῖ ἴο ἤηά 4 νεβίρε οὗ [παι 
ὙΠΟ ἢ ἰ5 ϑἰδιοά Ὀγ 851, Μαίδον δηὰ 8ι. Μασκ, 
᾿πι θα ἰδίου δος (ἢ. Βεοάϊην οὗ ἴδς Εἴνο 
ΤὨουδληά, Ὠδηλεὶγ, ἰμαὲ [65:18 ἱπΐο ἃ 
τηουηίδίη ἴο ΡΓΑΥ, δηὰ, 5 ϑῖ, Μείμδοεν δά (5, 
“ τγὰβ ἔδοτε δἰοηθ." (Μαῖίϊ, χῖν. 23; Μαγκ 
Υἱ. 46.) 

10. ἐδ οἷά ῥνοῤῥδε.] Τρ οχργοββϑίο ἰ5 
Ῥοουλγ ἴο 81. 1υΚο, Βότα ἂηά ἴῃ {Π6 
δίτα αν ρἷδος ἴῃ νυ Ὡ] ἢ ἰξ 15 ἐοιιπὰ (νογϑα 8). 

20. δὲ Οδγιεὶ 9 Οο71 Ὄῆο ἴῆγος Ενδη- 
ξ6 1515 ρῆγαϑθε Ρεῖετ᾽ 5 Δ 5.ΕΓ 5ουηθυμαῖ αἰ 6γ- 
ΘΠ. 8.1. Μαίίδμον ρίνεβ ἴἴ δὲ [6 ργραΐϊοϑι 
Ἰοησίι; 81. Μασγκπιοκί 5υςσοίϊηςεἶγ. ΤΉ δηθννοῖς 
ὍΤΕ ΥἹΓΓΌΔΙΥ ἴΠ6 84π|6. . ΤΏεδη ἔοϊϊονβ ἴῃ 

Μαῖί. χυΐ. 17-1το (ἢ Ὀ]οβδίηρ δηὰ ργοιἶϑα ἴο 
Ῥεῖον ψ ΒΓ ἢ ἰ5 τνδηηρ ἰῃ ἴπ6 οΟἴποσ Οοβρεῖϑ. 

22. δε δοὸη οὗ »"απ.} Αἴἶτοῦ ἴῃ ργεάϊςιίοη 
οὔ τἴῆε Ῥαϑδίοη δηά Ἐ  ϑυττοςξοη, ἴῃ τὶς (86 
ἴγεοθ Οοδρεῖβ ἄστες οἰ βου, 55. Μαϊζδοιν δηὰ 
Ματκ ρΐδος ἴδ γεῦυκο οὗ Ρεῖογ, δηὰ δὸς τὸ - 
ἀκρε Ὠῖοδ ἃ ἀσχενν ἕουτ ἔσομι οὔὐγ 1, οτά. 
15 15 ὑυδητηρ Πμογο---ἃ ροίηϊ οὗ ἱπῃιροσίδηος 

ἴῃ 115 θελσίηρς ὕροὴ ἴδ6 ἔδεϊϊπρ8 οἵ 8ῖ. [ρυκο, 
[6 ἀϊδθεῖρ]ε οὗ 8ι. Ῥαυϊ, ἰονναγάβ 6 οἷάθν 
Αροβίῖο ; δυῖ ἃ ἔχασε οὗ ἱΐ γοπιδίηβ ἴῃ {πε ἀ19- 
οΟῦΣϑΕ ΟἹ 53εἰ ἀδηϊδὶ τυ μι] ςοἢ (Ὁ]]}οὐνβ, τυ] ἢ ἰς 
ΟἸο5ΕἸ Ὶ σοπηεοῖϊοά ψΠῸ ἰξ, δηὰ ννδῖς δ ἀρροᾶγα 
ἴῃ [Πε [ἄγος Οοβρεῖϑ. 

48. 10 ἐδενε αἰ} Τηοϊυάίης, δοοογάϊηρς ἴο 
ατῖκ Υἱῖ!. 14, θοΙδ Ηἰ5 αἰδοίρ!οβ δηὰ ἰδὸ 

δορὶ. [Ιἢ ἰδ βῃοτῖ ἀΐϊβοουγϑο νυ ἢ] ἢ ἕο] οννε 
ἴΠεγο ἰβ ὯῸ τηδίοσίαὶ αἰβογεηςο Ὀεΐνγθοη τὴ6 
Ἐνδηρε ϑῖ ὄχοορί 89 τοραγὰβ [ῃ6 Ὑαγηΐης 
δεαίηβι ἔλῖ9ϑ6 δῆδιης δηὰ τς ργεἀϊοϊίοη οὗ ἃ 
ἔαΐυγε ᾿υάρτηρηῖ. 

«νυ. 1... “ὙΜΊ ΘΙ," οὐ “ ἀοείγοιἢ ἴο:» 
80 8150 1η [ἢ ἢγσϊ οἰδυϑο οὗἉ γϑῦϑο 24. 

24. «υἱῇ ἰοσ.}1 ἘἈλίδον, “ 88411 1060." 

25. δε εα:, α4υα7.} Ἀδίπον, “Βαζζον ἀδ- 
889. ΤΊ ἰ6 ορροϑθεὰ ἴο “καΐη," 25 “ἴοϑε 
ἷ5 ἴο “'δαυβ."» 

26. ον «υδοσοευεν “δα}}.} Ι͂π 1ἢ}18 εἶδιιϑο 
55. Μαγκ δηὰ [ἀκῸ ἄστθο. δι. Μαιζζδπον [85 
ἴῃ ἴδε Ρίαςε οὗ ἴξ ἃ ἀϊγεςϊ αϑϑοσγίίοη οὗ ἔδο υὰρ- 
τηθηΐ ἴο οοπῖο (ὙὙΒΙΟἢ 15 ἤοτο᾽ δββϑυπιδὰ) δηὰ ἢῸ 
νΥΑΓΏΪ Πρ Δρδιηϑσί θείης δδπαπιθὰ οὗ Ὁ τίσι. 

27. Βιὲ 1 εἰ] γον. ΤῊΪ5 οἴδλυξε 5 [ουπὰ 
Ὑ1Γ[Ὸ Ὧο πιδῖογδὶ νασιδίίοη ἰη ἴπ6 ἴῆγοο ΕΒ νδη- 

28 2 
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ἴπετα ὃς β8οπια 8:Δηαϊηρ ποτα. ψῃὶςἢ 
80.211 ποῖ τλϑῖε οὔ ἀθδεῃ, {1}} ΤΠ6Ὺ 8ες 
τ Κίηράοηι οἵ (Φοά. 

, ἽΜαῖ.. 28 Τ“Απά ἰξ σᾶλπιε ἴο ρΡ488 ἀδουΐ 
ἴοι. ἅῃ εἰρῃς ἀδγβ δἴεγ ἴμεβϑεὲ ᾿βαγίῃρβ, 
ἐλίχφε. Ὦρπ τοοῖς Ρεῖοῦ δηά Ἰοῆηῃ δηά λπ|68, 

ἈπΠὰ ψεπῖ ὑρ ἱπῖο 84 πιουηῖδίὶπ ἴο 
ΡΓΆΥ. 

29 Απά 85 ἢς ργαγεά, τε ἐδϑῃίοη 
οὗ δ8 σουιπίδηδηος νγὰ5 αἰϊεγεά, δηὰ 
ἢϊδ ταίπλεπε τὐας ννὨϊῖς σπά ρἸἰβιεγίηρ,. 

20 Απά, Ὀ6Πο]ά, τῃεγα λ]κεὰ ἢ 
Ηἷπὶ γο πῆδη. ΠΟ νεῖς Μόοβϑεβ 
ἀπά ΕἼ 125 : 

41 ἍΝ ο δρρεαγεά ἰπ δίοτγ, δπά 
βραΐα οἵ ΠὶβΒ ἀξοεαβε νης ἢ ἢς 8δου]ά 
ΔΟΠΟΠΊΡ] 88 δὲ [ειϑαίεη. 

5.Τ. ΓΥΚΕ. ΙΧ. [ν. 28--2. 

42 Βυῖς Ρεῖες δηά {πεν τα νγεῦα 
τὶ εἶπ σεῖς ΠεᾶνΥ ἢ 8[ςερ : 
ΔΠΔ ψΠεη [ΠΕ σγεγε ἀὐγΆΚα, ἴΠΕῪ 
ΒΑ [8 οΙΟΙΥ, πὰ (68 ἴνγο πιδϑη τπλὲ. 
βῖοοά υνὶεἢ ἢ ]η, 

23 Απᾶ ἴξ σδπια ἴο ρᾶ88, 48 {ΠΕῪ 
ἀερατῖεά ἔτοπι ᾿ΐπι, Ρεῖεγ βαϊά υπῖο 
Ϊεβυδ, Μάδβιεγ, ἰτ 18 ροοά ἴογ υβ ἴο 
δε Πεῖα : ἂδπάὰ ]Ἰεῖ υ8 πἰᾶλίςς ἴἢγες 
ΚΑΌεγΠΔΟ0]ε8; ομς ἔογ ἴδεε, δπὰ οπα 
ἴον Μοϑβεβ, δηὰ οἷς ἔογ Ε]1285 : ποῖ 
ἘΠΟΜΊΠΕ ψγδαῖ ἢς 84ϊά. 

424 νη πε (085 βρδΐίκε, (ῃεγα 
ολπα 4 οεοἷοιά, ἀπά ονετβμδάονεά 
ἔποπὶ : δηὰ {ΠΕΡ ἐελγεὰ 28 {πε Ἂη- 
[ογοά ἰηζο τῆς εἰουά, 

25 Απά τΒοῖὲ ολπα ἃ νοΐςς ουζ 

ξοἰἰοῖ5 αἱ ἴὰς εηά οὗ ἴδε ἀϊδεουγθε νυ πος ἢ ἴἰ 18 
Πογα πιδάς ἴο οἶοβο. Οοιάραγο δηά 866 ποῖεϑ 
ου Μαῖίϊ. χυΐϊ. 28; Μαγκ ἴχ. :. 

“Ἰαπάϊην δέγ 4.1} ΟΥ, “ΟΥ [Β0πῳπμδὲ δέδπὰ 
ΒΟΣΘ.7 

18-,6, ΤῊΣ ΤἈΛΝΒΕΙΟΟΒΑΤΙΟΝ. 

428. “54 ἐξ εα»ιε ἴἸο ρα. ΝΙΝ τς [0]- 
Ἰονίης δοοουηξ οὗ (ῆς Ττδηϑῆρυτγδίίοη, σοπ" 
Ρᾶτε δηὰ 566 ποΐεβ οἡ ἴῃ ρΆγα εἰ ρᾶββᾶξεϑ ἴῃ 
Μαῖξ, χυΐ!. 1-13; Μαυὶκ ᾿χ, 1.12. Ι͂ἢ (Ὡς 
ἴῆτος δοοουηΐβ {π6 Τ γαηδῆριγαίοη 5 τηδάς ἴο 
ον (6 οοηίεοπϑίοη οὗ 58.. Ῥοΐεσγ, δηά (δος 
σοηγεγβαίίοη ῥυδῖ τοςϊεά, δηὰ ΌΥ δας Ενδη- 
6 ]15ῖ ἃ ἀεἤηϊί(ε ἱπίοτναὶ οὗ ἔπης 15 βσαϊὰ ἴο πᾶν 
εἰαρϑοὰ βίηος ἴπῸ δνεηῖβ ἰαδὲ ἠαδιταίϊθ. 598. 
Μαῖϊζπονν αηὰ Μασκ βρεαὰκ οἵ [}}}|5 Ἰηΐεγναὶ 88 
οὔ οὗ 8ἰχ ἀδγβ; 81. ὺΚὸ 5ροᾶκβ οἵ εἰρη ἀλγ8. 
Ου τὶς ἀϊνογχοηςε οὗ ἐχργοβϑδίοῃ 866 ποίε οὔ 
Μεῖι. χνίϊ. :. 1ἴ πιᾶῦ Ὀς οὐϑεγυεά [Πδὲ ἴΠοσὸ 58 
οἸοβο δυϊνδίδπεδὶ ἀρτοοηθηῖ Ὀεΐντεοη [ἢ 6 [Ὦγοο 
δεοςοιυηΐα, οοὐδίποα τὶ ἢ δυςῖ αἰδετεπος οὗ 
Ἰδησυᾶξε 88 βμεννβ πεῖν ἱηδεροηάθηοε οὗ ομθ 
δηποῖμεσ, [{ ψουἹὰ ἠοῖ θὲ ΘΑ5Υ ἴο 84 Υ ΒΊΟΝ 
ἴνο οὔ (πὸ Ενδηρο  δῖ5 ἄστεθ πηοσὶ ἢ ΘΔ ς ἢ 
οἴδοσ 25 δζαίηϑσί ἴδε τϊσγά, 

ἐοοά Ῥεΐεν απδ οόμκ απά .1..»...}] “ Ἰοοκ 
αἰ Βὲπι Ῥοίοῦ διὰ 9085 διηὰ 2811608." 

ἰο »γαγ.) Οὐοτήρατε νεῦβο 29. ΤῊ! ἰβ τηθῃ- 
ἐάτοι ΩΝ 1μυκο δἰοηθ. ὅ66 4190 οἷν, 11}..2:, 
Πόσο 81. ὺκε (Δηἀ δα ΟὨΪΥ) [6115 υ5 [παῖ 
6805 νγᾶὰβ8 ὑγαυης ψῆθη ἴπΠεῸ ΗΟΙΥ Οδοκβῖ 
ἀοοοοηάθὰ ὑροῦ Ηΐπι, δηὰ ἃ νοΐοθ νυᾶβ 
βοαγὰ ΠῸπι ἤοάνθη, δ [06 ἴἰὸ οὗ Η!ἰ5 
Βαρῦ5πι. 

49. ευδὶ!ε από σίγα. ΟΥ, ἐδρδτκῖης 
ψλΐῖο:" Μαγῖκ δά ά5, “85 3ηον. Μαεῖίδον 
δίοῃε [6115 05 [μαΐ “ Β5 ἕδοθ ἀϊὰ βῃξπε 85 [ἢ 6 
δυη." 

81. "7320 αγοδ.} Το οἴμον ϑγηορεεῖς 
Βίαῖο τΠαἱ Μόξει Αἰ Τρ ΜΈΓΟ ἰΑἰκίηρ στὰ 
]εβϑὺ5: 588. [ὺκὸ ἴοης 16}}5 υ8 ἐδε δυυ͵εςὶ οὗ 
[πεῖν οοηνεγβαίίοη. [ἴ ννὯ5 ἴδ “ ἄδοθαϑο ἢ (1ἴ6- 
ΣΑΙ “΄ ἀερασίυτε " οὔ οὗὨ [Π|8 τνοσὶ ἀ) ψς ἢ 
7εδὺΣ δῃοιυ)ά [018] δὲ [ογυβαίθῃ. ὙὍΠὸ νοσγά, 
8ἃ5 Οοὐεῖ βἴενβ, 15 ὀϑρθοῖ δ! οδοθεη ἴο ἰῃ- 
εἰυάς [86 Πόλι πὰ [Πς Αβοθηβίοη οὗ Ὁ σιβί, 
866 ΟἹ ΥΕζϑὲ 51, [υἀρίηρ ΡΑΣΕΥ ΠῸΠπι ρος» 
[Αγ 65 οὗὨ 5{}]6, ΒΆΠῚΥ πταὶ 186 ἴοῆς οὗ {86 
ΠΑΙΤΔΕΥΟ, 76 ΠΊΔΥ͂ ΡΟΣ Δρ5 ἰηΐεν (1 } Ἐ  9.Β, 
ἐ, ε..) ἢ. 671), ἴλδι δῖ. {ὼυκὲ ἀεγνεά [Π]9 ἠοῖ ος 
ἔτοτῃ ἴῃ 5215 ϑοῦγος 858 [δὲ νυ ϊςἢ ϑυρρ] δὰ 
186 πιδλίεσὶδὶς ἴῸγ [ἢ6 ἴαγγε ρογίοηβ ἕγοπι Ἵἢ. 
ἶχ, “1 ἴο ΧΥΪϊΐ, 17, ῬΨΏΙΘΒ 5 Ρεουϊδς ἴο [ἢ15 
Ἐσυδηροὶοῖ, 

82. Βω Ῥρίεγ. ὌΤὨ5. σεῦϑο 4150 5 ρεςι" 
112ν ἴο δῖ, υκο, Ηδς δἷοης (6}}5 υ8 [δὶ [Π6 
ἀἰβεῖρ]ο5 όσα “ ΠΘΑΥΥ τἱὶτ δἰεορ." ΤΒἊς 
Ὡοχῖ ψοσγάβ, μούγενογ, ΠΠΔΥ δε τεηάογοά, “ δυΐ 
μανίην Κερὶ δννακο," ἱπῃρ᾽ γὴν ἃ ϑιιςοεϑβϑῆι 
δίσυρεὶς δραϊηδὶ ἴῃς Ποδυη685. 

88. α: ἐδεγ ἀεῥαγίεά 7ο»" δὶ»:.)] ΟΥ, “Αὁ 
ΒΟΥ ΧΟΥΟ Ὀοΐπρ σδορδιδίθὰ ἔσο μι." 
1. ε. Μοϑεβ δηὰ ΕἾ125 (ςοτῆραζε ςἢ. χχίν. 51). 
ΤὨΙ5 15 ῃοΐῖ πιοηϊοησδὰ ἴῃ τ 6 ράγα]1εἷ ραϑϑαροβ. 

κοί ἀποαυΐηρ «υδαὶ δὲ “αἰά.1] ΤΉΪ5 ἐχρὶδ- 
Ὠδίΐοη ἀρρθᾶσβ ΟἿΪΥ ἰη Μαγκ δηά {ὺὑκὸ: (6 
ἔοττηεῦ δά 5, “" ἔοσ ΠΟΥ ᾿ΤοΓῸ φογὸ αἰταϊ ἢ 

84. ἐδεγε εαριε αὶ εἰομά.}] 80 αἷϑο 855. Μαῖ- 
ἴδον δηὰ Μασῖκ ; [Π6 ΖΌΓΙΩΘΓ δΔΙοηΘ 5805 (Πδὶ ἃ 
νγὰ8 ἃ Ὀγίχδε οἰου ἃ, 581. ὺκὸῸ ὨοΓε δά ἀς τῃδὶ 
“ΠΟΥ ([ἢς ἀϊδοὶρ[65) ἔεαγεά 45 ἴπεῪ (Μόοϑοβ 
δηὰ Ε᾽}125) ϑἢ ἰηΐο ἴπε εἰουά." Τῇο εἰουά 
οᾶπης δηά οοποραὶοὰ ἴ8Π6 ἴοττῃβ οὗ (6 ὑσορποῖξ 
ἔτομῃ ἴῃ 6 6γ65 οὗ [6 αἰθοῖρ 68, ὄν 45 εδὺ8β 
ΗἩ ϊπιϑε} ννὰ5 αἴεγυναγὰβ σεςσείνεά ἘΡ ἴο δΊΟΣΥ 
ἴῃ ἃ εἰουὰ ψῃϊοὰ μὰ Ηἰπὶ ἔτομι ἐποὶσ ἱρὰ. 
Αςδ 1, 9. 



ὃ αι. 1:7. 

ν. 36---41.} 

οὗ τῆς οἱουά, βαγίηρ, ΤῊ 8 15 ΠΥ δ6- 
ἸΙονεά ὅοη : ἢδᾶγ ἢϊηι. 

26 Απά ψῆεπ (ἢς νοῖος νγᾶ8 ρδϑί, 
6808 νγαβ ἔουπὰ δἷοπε.0 Απά {πεῪ 
Κερὲ ἐξ εἶοβο, δπηὰ τοΪά πὸ πηᾶῃ ἰῃ 
ἴΠο86 ἀδγβ8 Δῃγ οὗἩ ἴδοβϑς τὨΐηρβ Ὡς ἢ 
{δ εγ ἀκ! 866ῃ. 

47 Φ’ΑΠπά ἰδ οληπὶα ἴο ρ888, {παῖ 
ου ἴδε πεχὲ ἀδγ, ψῆθη [ΠΕΥ νοῦς 
σοῖς ἀονῃ ἤθη (ἢς Ἀ}}}, πιιςοὴ 
ῬεορΪς πιεῖ ὨΪπι. 

48 Απά, ὈεΠο]4, 4 τπδη οὗ ἴῃς 

8δ. Τὶς ἐξ »» δείουεά 80οη.} 80 ἰπ (ἢς 
οἴπον Εὐνδηρο δί8.1. Μεῖζον δίοῃς δα ἀβ, “ ἴω 
ὙΠΟ 1 4ηὶ ψνῈ}] ρ]θαβοὰ ἢ (00) Μεαῖϊ. {. 
17; (ἢ. 11. 22. ΕοΣ “6 ονεὰ» ἴδ ἴπε ἰοχῖ, 
ἴπεγὸ 18. ΔΠΟΙΠ ΕΓ τυ 6 ]]-ϑυρροσγίοα σοδάϊηρ, ΥἱΖ. 
“ 6]ὁςῖ " ΟΥ̓“ ΄ἤοβοθη," [Ι᾿ ἰβ ἔοιηά ἰῃ ἐξ Β, 
δηὰ ὉΥ 1, ,Δοῃπιδηη, Τὶ ϑοποηάοτέ, δηὰ 
Ττεζο 5. [πἀεροπά θη οὗ ΔΩΥ αυοδίίοη οὗἁ 
Οχίογῃδὶ ονϊάθηςθ, ᾿ἴ 15 τόσα ργοῦδθὶς ἰδδὲ 
“ Βοϊονρὰ ᾿ δῃουϊὰ πᾶνε δδθη βιιδϑιζυϊοὰ ἔοτ 
“ οἱοςῖ," (ὕλη [παῖ [6 σΟΠΙΓΑΙΥ βδουϊὰ ἤᾶνο 
ἴΔΚοη ρἷδοθ Ὗν ε ἅσὸ πογείοσο γΕΥῪ ῬΡγΟΌΔΟΙΥ 
ἴο τεδα “980860:. (ΟΙΏΡΑΓΕ [52]. χϊὶ, 1. 

86. “454 τυδέη ἐδὲ “σοίεε. 88. Μαῖίδοεν δηὰ 
Μασγκ τοοουηῖ τνηδὲ ἑοἸονγεὰ βοσηθννῃδί ποσὰ 
ἔαγ. ΤΉ ἤοστηογ (ε}}5 υ.5 [παι [6515 οπαγροὰ 
(ες ἴἔγοο ἀἴ8ς 1 0169 ἴο σοηςθδὶ ψνϑδί [ΠΟῪ δά 
866, 0} 4:67 Ηἰ8 τοβυσγοσϊίοη ἔγοτῃ [Π6 
ἀερλά, 58.1.1, υκο, ἴῃ [ἢ 5 γοῦϑο, [6115 υβ (μὲ (ἢ 
ἀϊὰ 80, Ὀυϊ ἀοοβ ηοὶϊ τηρηϊίοη τπ6 
δῖ. Μασκ σῃθητ οη5 ὈΟΓἢ ἴπ6 σοτησηδηά, δηὰ ἴΠ6 
ἀἴ5ς1Ρ168᾽ οὔβοσνδποο οὗ, 8395. Μαίζδεν δηὰ 
Μαγκ βυὐϊ᾽οὶη ἴο {πεῚΓ δοσουηΐ οὗ (Π6 ΤΥΔη3- 
βχυγδίοῃ 4 δῃογί σεροσί (ἴεγε νψαη(ίηρ) οὗ ἃ 
σοηνογβδίίοη οἢ Ἰοοῖκ ρἷδοα Ὀεϊνγθθη ΟΣ 
1 οτγὰ δηὰ ἴπ6 ἴἤγεα ἑδνουσγεὰ ἐϊβοὶ ρ] 65, οἡ 
[Πποῖγ ΨΥ ἀονγη ἔγτομι ἴμα πιουηΐ, οἡ ἴΠ6 6Χ- 
Ρεςῖϊοά τεΐϊυσγῃ οὗ ΕἸ ἢ, ποτὰ Ηδ ἀφοϊδγοβ 
ἴο πᾶνθ οοπὴδ ἀργαΐῃ ἴῃ ἴπ 6 ρεσβοὴ οὗ Ϊοδη 86 
Βαριϊϑι. Ὑῆθ οπιϊϑοίοη [88 Ὀδθθὴ Τὶ οάὰ 
ΌΥ 80πὶε οὐεἰοβ 858 δὴ ἱπάϊςδίίοη οὔ ϑ8:. 1υκο 8 
[οηἀΘΏΟΥ͂ ἴο ἁγνοϊὰ γείεγεηςοβ ἴο ευὐθηΐϊβ 8ρ6- 
οἶδ} ἰηϊογεδύης ἴο Ηεῦτεννβ. [Ιἰ ἰβ Ὀεβί 
δοςουηῖεα ἴογ ὈΥ̓͂ ἈΘβςἢ, 1.2.,), γ8ο Ῥοϊηϊβ ουΐ 
τα δ. υκο Β15 δἰγοδὰὺ σεσογάθα οἱὐυγ ]ογ Β 
υάρτηοηξ οοποοργηΐηρ ἰοδη ἴΠ6 Βαρεϊβίῖ, οὐ 
ςΒ. νἱϊῖ. 24.3.5, δΔηὰ :, 17, δηδ, ἃ8 υϑυδ], ἀνοϊ 8 
τερεῦπίοη. 

17π45. ΤῊΕΞ ΗΈΑΙΙΝΟ ΑΥ̓ ΤΗῊΗΒΞ ΕΟΟΤ ΟΥὉ 
ΤΗΕ, ΜΟΥΝΤΑΙΝ. 

87. οἱ ἰδὲ πεχὲ 4ω7γ.1] Τῆο (ὄγοθ ϑγπορ" 
515 51}}1 90]]1ονν {πεῈ 88π|6 ογάογ, δηὰ ρδοθ 
ἴδε πηγαςῖὶος νυ ῃοἢ (Ό]]ονν5 ἱπιπιοάϊλίοὶ αἴἶοῦ 
16 Τγαπδῆσυγαίίοη (νυ ἢ Ὑ ΓβῈ8 37.-42 σΟΙἢ- 
ΡΑΤῈ δηά δθθὸ ποῖοβ οὐ Μαῖΐ, χνῖϊ. 14-21. 

5Τ. 0ὕΚΕ. ΙΧ. 

ΠΟΙΏΡΔΠΥ οτεά ουΐ, βαγίηρ, Μδβίεσγ, 
Ι Ῥεβεεςῖἢ τες, ἰΙοοῖκ ὑροῇ ΤΥ 80: 
ἴογ ἢξς ἰ8 πηῖης ΟὨΪγ οὨ]]4, 

9 Απά, ἰο, 4 βρίπε τακείῃ ἢ πὶ, 
αὐ ἢς δι ΔΕ })}} οτίθῖ οὐ; δηά [ἢ 
τοάγεῖῃ ἢἰπὶ τπδὲ ἢε ἐοδπιθῖ ἢ ΔρΔ]Π, 
δηά Ὀγυϊβίηρ, Ηἷπὶ Βαγάϊγ ἀεραγίθιἢ 
ἔτοπι ἢΪΠΊ. 

40 Απά [δ εβουρλε Υ̓́ 
ἴο οαϑὲ ἢίηι ουξ; δηά 
Ποῖ. 

41 Απά Ϊ7εϑ8ι8 ἀπϑυγοπηρ 3614, Ο 

ἀἰϑςῖ 65 
ΕΥ̓ ςου]ά 

Ματῖκ ἰχ. 14-29). Ηετο 81. Μᾶσκ, 85 υϑυ2], ἰ8 
[6 πιοϑῖ ργθοῖϑο δηὰ ἔμ} οὗ ἀοίδιὶ. Η:5 ἢδγ- 
Ταῖϊνθ ρίδοοβ (ἢ οἷς δοθῆθ Ὀεΐοσε Οὐγ ογ68 
ἴῃ ἃ ΟΠΔΘΓΙΙΠΥ νἱν! ἃ τηδηπεσ, [{ ΟσσΌΡ 68 
ΠοΓΟ ἃ πη ἀ]6 ροβίοη δοῖνσεεη Μαιζδπον δηὰ 
ἀκ, 81. Γυκὲ 4150 5ἰδίθβ ἀἰγοςΥ παῖ [Π6 
ΟΟΟΌΣΤΘΠΟΟ ἴοοκ ρῥἷδοε οὐ ἴῃθ δὺ αἴεγ ἴπὸ 
Ττδηβῆσυγαϊίοη. ὍΤῊ8 18 αυἱΐο οοηῃβίδίοης 
νὰ τὰς οἴδοῦ δοοουπηίβ, δῃα διιρροβίην [ἢ 
Ττδηβῆσυγαίίζοη ἴο Βανο ὈσουγΓοα 1η (ἢ6 ηἰφῆϊ, 
Ὁ ὮΙΟἢ ΠΙΔΥ βετεΡα θα ἱπίδιτεά ἔγοσῃ υϑῦβ 32, 
[86 οὐγὸ οὗ [πο ἀοιηοηΐδο οὨ ἃ, ννῆϊοἢ 41] 
στο ἴῃ ῥἰδοίηρς ἱτηση θα ϊδίο αἴξ [Π6 ἀ6- 
δοθηΐ οὗ [65115 πηι ἴδ 6 τιουηϊδίη, ἰοοῖκς Ρ]ΔοΘ 
οη ἴδε ζΟ]]ονίης πιοσηΐην. 

γμοῦ ῥεοβἰσ.)ὺ ΟΥ, “ΔΑ τοδί οσονὰ." 
51, Μαϊίπον 881γ5 ῃοϊπίηρ οὗ ἴῃς οτονὰ : δ 
ΒΡ6 Δ Κ8 ΟἹΪΥ οὗ ἴῆς ἔΔΠεΓ᾽5 ρεϊτοη. 81. Μδσκ, 
οη ἴδμο οἴοῦ μαπὰ, ἀοβοσίθοβ ἴ[ῃ6 ψ]]ὰ σχοϊϊο- 
τηοηΐ οὗ [6 ΡθορΪβ. 

88. “4πώ4, δεδοίΔ.1 ΟΥ, “Απᾶἃ, ὈθΒο]ὰ, 8 
ἸΔ ΘΔΙῺΘ ΤΟΙ [80 ΟΤΟΨΝὰ διυὰ δμουϊοᾶ 
οπί, ϑεδγίηβ." 8:. Μαίζδον (6118 υ8 [πδί ἢς 
᾿ᾶπ|6 δηα Κηοῖῖ Ὀείοτε 6818. 

γε οπἷν εὐ 4.1 Ῥεουϊαν ἴο 8ὲ. πὸ: 
ΠΟΙΏΡΑΙΕ δηὰ 866 ποΐδ οὐ ςἷ. Υἱ1]. 42. 

89. δ “εὐδεην εγῖοῖ οἱ] ὙΠΟ [5 
δοῦιο ἀουδί τΒοῖΠοΣ [18 58μου]α ποῖ ὃς τεοη- 
ἀετοὰ “1 ϑυάάξη] οτεῖ οὐδ᾽ (ἐπ. [86 6ν]} 
δρί τι). ΤῊΪβ ἰ8 [6 τλοσγα οὈυΐοιυ 8 ἰγΓδηβίδίίοη, 
88 ἰδ οὗ οὖν Αὐϊπογίϑοά ψογϑίοη ἱηνοῖνεβ 
ἃ οἤδησα οὗ οοπεοίσιςςοη ἰῃ ἴπε οὔρίηδὶ 
(οχί. 80 ἱἰξ 8 ἰἌβκοη ΕΥ̓͂ Βίεοκ, Οοβίεογζεθ, 
δηὰ οἴδπεῖβ (σοπιρᾶγε Ἂἢ. ἷν. 41). Μεγεσ, 
ποννονοσ, ροϊηῖβ οἱ [δαὶ [ἢ6 ποσὰ ὙΠΊΟΒ 
6 το “ ϑ ἀ6η]γ}" ἱπάϊςαίοβ ἃ σοΠ86- 
4υδηςθ δῸπι ἴδε ϑείζυγε ΟΥ̓ ἴπε δρίγιί, δηὰ 
λΚε5 [86 ΒΟΥ 8ἃ5 [6 5υδ᾽εςξ οὗ (ἢ6 νεσγὺ 
“ οτοῖ ουἱ." [ΙΕ 18 80 τεηδεγοὰ 4]50 ὉΥ͂ 
Κυϊηδὶ] ἀαπὰ )ε νεῖῖϊε. Ῥχοῦδο ὶυ 1} 18 ἰ5 [Π6 
{γι σοπϑιτυςζίοη, δηὰ γχὲ ΠΙΔΥ ἰγδηβὶδία [ἢ 6 
Ραββᾶρο ἴῆυ8, “Απὰ δεμο]ά, 4 δριγιί βοΖοίῃ 
᾽πὶ, δηὰ δ οὔοσθαὸ 6 βϑγεκείῃ, δηὰ 1 
τοάγεῖ δἰπι, ἄς. Οη πὸ ρῥμγϑίοδὶ οᾶγδο- 
του δος οὗ [15 αἰίδοκ 566 ποῖ οἡ Μαζγκ, ἐε. 
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,Ο ΒΤ. ΤΕΌΚΕ. ΙΧ. [ν. 42---46. 

411} «Ὠπρβ τ δὶς [ςϑὺ85 αἰά, ἢς εαἱά 
ππἴο ἢ 8 ἀβοὶ ρ ς8, 

44. “Ἶ,εῖ τῃεβε βϑαγίῃρβ 38ϊπ|ς ἀοννῃ « δε ι-. 
ἰἱπῖο γοιιγ ΘΑΓβ : ἔογ (Π6 ϑοη οὗ πιδλῃ “ὦ 
58.8}} 6 ἀεἰϊνεγεά ἰητο τς παπάβ οὗ 
τηξη. 

45 Βυζῖ {ΠῈγ υπάετβῖοοά ποῖ (ἢ 8 
βαγίηρ, πιά ἰξ νι δὰ ἔτοπι ΕΙΣ 
1ηδῖ {ΠῈῪ ρετοοϊνεά ἰτ ποῖ: δῃ ι 
ἐελιεὰ δ ἢϊπὶ οὗ τῃλξ βαγίηρ. ἐῶ τὴν 

46 44ΤΠεη τπεδα ἅῖοβε ἃ Γδαβοῆ- ἜΜ 
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[λἰ1}]ε88 ἀπά ραγνεῖϑθα ρεπογδίίοη, ον 
Ἰοὴρς 5141} 1 Ὀς ἢ γου, ἀπά βου 
γουὺ Βπηρ [ἢ 8οη διῖῃοῖ. 

42 Απά 48 ἢξ νγᾶϑ γεῖ ἃ ςοπιίηρ, 
τῆς ἀδν}} τῆγενν πὶ ἄοννη, δηά ἕᾶτα 
ἀπ. Απά |εϑὺ5 τεδιϊκοά τῃ6 υπ- 
οἰεδῃ βριγί, δπὰ δεαὶεά τῆς ςἢ]ά, 
Δηα ἀε]ϊνεγεά Ὠΐπὶ ἀραὶῃ ἴο 8 ἔβιμοσ. 

43 Απά {πὲ νψνεῖς 411] διιδΖζεὰ 
αἵ τῆς πιρῃ ρονεῦ οὗ αοά. Βιι:τ 
ΒΠῈ (ΠΟΥ τνοπάεγεά ὄνεῖγ οπς δῖ 

42. “4πώ4 ας δὲ «υα: γεί.] Τ 8 διίδοκ νυ ἢ ἢ 
ἴοοκ ρίδος ἰη ἴῃς Ῥγόβοποε οὗ |εβυβ, 18 ποῖ 
τηθη!οποά ὃὉγ 81. Μδίίζδον αἵ 4]}:. Ψννε πὰ ἴΐ 
ἴη Μασῖὶς 'χ. 2ο ; δηὰ [πδὲ Ευδηρε ἰδὲ ἱπίογροβοβ, 
δεΐνοεη ἴξ δηά 186 δηλ] ουγο, ἃ τουοπίηρ οου- 
νογβδίίοη δεΐψεθη ουν ἰ,ογὰ δηὰ [πε ἤδίποσ οὗ 
ἴΠς “ἃ (Ματκ ἰχ. 21-24). 

ἀεἰμυεγεά δὲηε αξαίη. Οοιηρασγε πὰ 866 
ποῖο οὐ (ἢ. Υἱὶ. 1ς. 55. Μαί(ῃον δηά Μαγκοτο 
Δἀὰ ἃ ηυεϑέίοη Ρυΐ ἴο [6818 ὉῚ Η5 αἰποίρ[θβ 
“ὙΝῊΥ οου]ὰ ποῖ ννὸ οδϑὶ ἢἷπὶ ουἱ "7, Δπὰ οὔὖγ 
ογδβ Γερὶγ. ὙΠΕΓα ἰ8 ΡΓΟΌΔΟΙΥ ἃ ἴσᾶςα οὗ 

115 σοηνογεδίίοη ἴῃ 81, {νὐκ6᾽5 δοςουηΐ, ἰη [86 
ἢγϑὶ οἴδυϑε οὗἉ γεῦϑα 431 ἀεϑοτθίηρ [86 ΤΏΡΓο5- 
βίοῃ Ῥγοάιοθά ΟΥ̓ [15 ὑνοπάθγι! τνοστ., ΤῊΘ 
ΠΟΆνουβδοη, νος ἢ ἴοοῖκς ρἷδος υηάοῦ [Π6 ἴῃ - 
ἤυεηςο οὗ [ἢ15 ᾿πηργοβϑίοη, ἀθθ8 οΐ ἌΡΡϑδσ ἰῃ 
(815 οἷδςε ; {π6 ἱπηργεβϑβϑίοη ἰ{56}} ἰ5β γοοογάθά 
ἴῃ ἰογτη8 νος ἢ ἀγὰ Ρεου δΥ ἴο (15 Οοβροὶ. 

43, μὲ «υδιΐς ἐδε)γ.}1ὺ 8:. [ὺκὸ ἀρρεαγβ ἴο 
ςοηπεςῖ ἴΠ6 ἀδοϊαγαίοη Ὡς ἢ ἴΌ]]οννΒ (Υ γϑε8 
44, 45; ΠοπΊραΓο δηά 566 ηοΐεβ οἡ Μαῖίϊ. χυὶ]. 
22, 21; ΜαΥκ ἰχ, 190-12) ψ Ἐ ἴδ εἴἶπεςϊ ῥτο- 
ἀυςεὰ οἡ ἴπε6 τιϊηὰς οὗ (6 ἀΐϑεϊρ]65, ποῖ 
ΤΆΘΓΟΙΥ ΌὈΥ ΟἿἿΓ 1ΟΥα Β ΓΏΙΓΔςΪ65 ἴῃ σΈΠΘΓΔΪΙ, Ὀυῖ 
ΤΏΟΓΘΟ ΡΑΓ ΓΙ ΟΟΪΑΥΪΥ ὈΥ 1Π6 τοῦ ΒΟ ἢ [45 751 
Ὀόοθη παιταῖϊθαὰ. Τῇς Ἐνδηρο θεὲ ἀθ]ρ 5 ἴο 
ἴσας ἃ ςοπποχίοη δεΐννθθοη Ἴδυϑε δηά οῇοςί. 
Ασςογαϊηρῖγ, ψ 5 υϑι.4] αἰογοεραγὰ οἵ 
ἸΙοςδὶ ἀεδίαιἰϑ, ΒῈὲ βᾶβϑεβ ΟΥὐδσσ ψῆδίΐ ἌρρΘδΓβ 
ἴτοπι ἴπῸὸ ἴνγο ρᾶγδ]]θὶ Ὡδγγδίνθβ, νἱζ., (δῖ 
[6805 δὰ ᾿ἰοΐξ ἴῃς ρἷδοθ ννῆογο Ηδθ πδὰ ἢεαϊθὰ 
ἴδε ἀεπηοηίΐδς οἢ1]ἀ, Δπα ννᾶ8 ἢον, ΟἹ ἢΪΒ5 νΑΥ͂ 
γουρἢ Οα]166. Ὑδα δηπουηςεπιεηῖ οὗ ΗΒ 
ἀδδί (ἴμ6 ϑεοοηά τηδάθ ΌὈΥ Ηἰπι; 5ε6 νεῦβα 
22) ἰβ πιοτὸ ἔ]Υ εἴνθη ὉΥ ἴδε Βτγϑὶ ἴνο Ενδη- 
δε 515, τυῆο «150 [6}} υβ [αὶ Ης Ἰοτγείοϊ ἃ Ηὶ8 
Γεβυττοςσίίοη. Βιυϊῖ ἴδ ἱπιργοββίοη ργοάιυςεὰ οἢ 
[86 ἀἰ8ς!ρ 68 σηϊπ 8 ἰ5 σίνθη πιοϑδῖ ΠΥ Ὁγ 81. 
1 Κο6, νυν ἢ γποδα τνογάβ ἴη6 ἰδῆσζυδρε οἵ 81, 
Ματκ (δου ρῇ πιοῦε σοηάεηδθα) ἢδ5 τη ςἢ ἴῃ 
ςοπηήοη. 81. [ὺΚ6,495 Ὠ 6 Δνοεῖῖε οὔθογνοβ, 
Ρίδοοβ ἴῃ τηδγκοὰ Ἴοηίγαϑὲ (ἢ6 νοηάοῦ ἂπὰ 
δἀπιυιγαϊίΐοη οχοϊϊοα ὈΥ ἴδ6 ψτογκβ οὗ ΘΟ γὶβῖ, 
δηὰ (Π6 δηπουηοειηθηΐῖ οὗ Η:5 Δρργοδοπίης 
ἀεαῖ. ὙὍὙῃε νοσὰβ οὔ Οἢγιϑῖ νεγα σδὶου- 
ἰλίεά ἴο οὔθοκ {πῸ ἀἰϑοῖρίεθ Ὦορα οὗ δ: 
ΘΑΓΊΠΙΥ ἰπηράομ,. 

«υδίο ὕὥσ 414.}] ΟΥ δοοογάϊηχ ἴο [86 
ΠΟΙΏΠΊΟΠΙΥ τοοεϊνοα τοδαΐης, “ Ν ΠςΒ |6505 
πιδὰ ἀἄοπθ. (ΗἴΪβ τηΐγαςϊθθ βϑηογα , τυ ἢ 
ὀβρθςῖδὶ γοΐδσγεηος ἴο (μα το Ηδ διλὲ 50 
ΓΟΟΘΠΕΥ ττουρῖ.) Βυῖ [δὲ τοδάϊην οὗ 4]} 
ἴδε πιοδῖ ἱπηροτίδηϊς Μϑ5 τηυβὲ ὃς τοηάογοῶ, 
ὙΒΙΟΝ 269606 τὲ ἀοΐηᾳ," 1... “ ἀϊὰ οοπ-» 
η.14}}γ ;" δηὰ 1ἢ}]58 πιυϑὲ ὃς υηδετείοοά τ 
τοΐδγεηςε ἴο {Π6 ἜΠΕΓΟ 56 165 οὗ πιίγαοοβ τυῃ!ςο ἢ 
5 τεξαγάδὰ 45 ποῖ γεῖ οοιηρίεἰοί. 

45. ἐδαὶ ἐδὲγ ῥεγεείυεά ἐξ ποῖ Ἐδῖδον, 
δι ΒΟΥ διηουϊὰἃ ποῖ ρμοσζοοῖνο ἐς 
ΤΠ πιρδηϊηρς οὗ ἴΠ6 ννογἀ8 νγὰβ ςοηοςρδὶοὰ 
ἔτοτῃ ἰἢδπὶ ὉΥ ἃ ΠΙΡΒΘΥ Ροννοσ, ἴο Κοορ [Ποῖα 
ἴογ ἃ {ἰπ|6 ἴῃ ἱξηόγδηςς (Μεγεσγ, θ ε νεῖε, 
Οοάο). 

46-ςο. ΤῊΞ ΟΒΕΑΤ [,(Ε550Ν8 ΟΝ Ηυνυ- 
ΜΙΠΤῪ ΑΝῸ ΒΕΚΟΤΗΕΒΙΥῪ [ἴΟνΕ. 

46. Τδεη ἐδέγο γον} ΟΥ “ἸΤᾺΘα ἘΒΘΙΘ 
οδ9 ἱπ." ΝΗ (6 ἐο]ονίης δοςοουηΐ 
ΓςΟΠ δηὰ 866 ἠοῖοβ οὐ Μαῖϊ. χνϊϊ!. 24 
-ΧΥΙ. 35. ὙΠ ἢγβί το Ενδηρο σῖ5 ἄστοο ἴῃ 
βαυϊης {παῖ [6505 δηὰ Η:5 ἀἸ5ς 1 165 σᾶπιθ ἴο 
Οδρογηδιπὶ δῇεσ {ΠῸ ϑεσοηὰ δηπουηςειηδηῖ 
οὗ Ηἰι5 Ῥαβϑϑίοη ψῇϊοῇ [845 351 ὈεΘῺ τεςϊϊοα. 
8(. Μαίδθον ἤθη τλοπΈοης [Π6 τηΐγδοῖὶο οἵ ἴῃ 6 
{ΠΡυϊοοΙ ΠΟΥ (πο οεὰ ΟΥ̓ ἢἰπὶ αἰοηςθ), δηὰ 
{Πδη [6115 υ8 [πδὶ τῆς ἀἰποῖρ 68 “ οῶπιθ υπηΐο 
65:18 βαγίηρ, ΠΟ ἰ5 {π6 ρτεδίεδ ἴῃ [86 
Ἰηράοτῃ οὔ εανθη ἡ" ΤὭρδη ] ον ἴπ6 δοοῃ 

τοςοχάδα ἴῃ τΟῦβ6 47, δηα ἃ ᾿δηριποηρα ἀ15- 
σουγϑο, ἱηοϊυάϊηρ, [Π6 τνογὰ5 ΠΟ ἢ ΟΟΟῸΣ ἴῃ 
ΜΟΙΒΕ 48. ΤΠ ἀἰϑθοοίΓϑε οΟπίΔΙ 8 ΤΩΔΗΥ͂ 82Υ- 
ἴῃ 5 ὙΙΟΝ Οσοὺυγ ἴῃ οΟἴΠΟΥ οοηίϊοχίβ τῇ δῖ. 
Μασῖὶς δπὰ 58.. [υΚῸ, 45 γνυ86}} 858 τις ψὩΙ ΟΝ 
18 Ῥδου δ ἴο δῖ, Μαϊίπον. Βυῖ ᾿ξ ἀοόβ ποῖ 
ςοπίδίη ἴΠπ6 βῃογί σοηνψογβαῖοη ψῸ [οἢη, ρίνεη 
συ. 49, 5ο. 81. Μαῖκ, 45 υϑβιιδὶ, 15 ΤΟ οχρ ἰοϊζ 
8ἃ8 ἴο [ἴπ|6. Ηδ ἱπέοστῃβ υ8 [αἴ ἴπ6 ἀϊδρυῖο 
δεΐνεοη ἴῃς ἀϊδβοὶρ]65 Ββδὰ οςσουστοά οὐ ἴῃ6 
ὝΨΥ ἴο (δρογηδυπ, θυ (ἢδ [6505 αυσδθοησα 
Ποῖ 88 ἴο ἴΠ6 βυδίεςϊ οὗ [ἴ οη {Πποῖγ ἀγτῖναὶ. 
ΎΤΒοΩ αἷοσ [Π6 νογὰβ ψνὩοἢ ἴοστῃ ἴῃς ο]οβίησ 
ϑοηΐθηςθ οὗ νοῦβο 48 ἰοϊϊονβ5 ἴπ6 δείίοῃ σηθῆ- 
τἰοηρα γοῦϑα 47, δῃὰ ἴπ6 ψόογὰβ νης ΠΟΙ 
ΔΟΟΟΙΊΡΔΩΥ [ὲ (“ ὟΝ μοβοϑνεσ 881}, ἄς.). Τδθ 
τοροῖ οὗἉ [οδη νης ἔο ονν5 (σεῦϑα 49), διὰ 



ν. 47---51.} 

ἱπρ ἀπιοὴρ ἴῃεπι, το οὐἨ τἴἢεπὶ 
8ῃου]ά δὲ ρτελζεβί. 

47 Απά 7εϑιι5, ρετγοεϊνίηρ τῃς 
τπουρῃς οὗ τι εἰγ πεαγῖ, τοοῖ 4 Ἵἢ!]ά, 
Δηά εἴ ἢΐπι ΟΥ̓ Πΐη1, 

48 Απά 5514 υπῖο τῃεπι, Ὁ Βοβο- 
Ἔνεῖ 5}4}} γεοςεῖνε 118 Ἵἢ]ά ἴῃ ΠῊῪ 
πᾶπις τεςείνεϊῃ πε : ἀπὰ νυ βοβοενοῦ 
8.41} τεςεῖνε πὶς τεςείνει ἢ δίπὶ τμδῖ 
β6εηἴ πιο: ἔογ ἢε τῆδι 8 ἰθδϑδέ Δπιοηρ 
γου 81}, (ἢ δ4π|6 504] δὲ ργεᾶῖ. 

57. ΚΕ. ΙΣ. 

49 “Απά Τοβῃ δηβινγεγοά Δη4 « Μαικ 9. 

βαὰ, Μδϑίει, νγὲ βᾶνγ οπε ςδϑιίηρ οὐ ὁ 

ἀον!] ἰπ ΤΥ πάπα; ἀπὰ τς ἐοτραὰ 

πα, Ὀεσδιιβ6 ᾿ς [Ο]]ονσεῖὰ ποῖ νυ ἢ υ. 

ςο Απὰ 7εβυ5 53αἰ4 ὑπο Ἀἰπι, Εοτ- 

νἱ4 λέπι ποῖ : ἴογ 6 τῇλῖ 18 ποῖ 

ἀρδίηϑι 5 15 [οΥ ι1.8. 
ςι Δ Απά ἰξ οσδπὶς ἴο ρ488, ΨγΏΘη 

τὴδ εἰπις νγᾶβ σοπὶς τμδὲ ᾿ς 5ῃου!ά δε 

τεοεῖνεά ὑρ., ἢς 5.6 ἀ [2817 8εῖ ἢἷθ δος 
ἴο ρῸ ἴο εγυϑαίεηι, 

[ἢρ δηϑυγοσ οὗ 7οϑιδ (τεῦϑα 50), σΌπῖῈ Ὠοχῖ 
(Ἰουρὴ ΤΠΟΥ ἀο ποῖ ἄρρεᾶσ ἴῃ Μαίπεν αἵ 
411), θυῖ ἴδ δηβυνευ 18 δίνθη ϑοιηθννῃδί ΤΟΤΕ 
ΠΠ]γ. 581. Μαγκ αἷβο οοπῃξοῖβ (Π|5 οοηγνοῦβα- 
ὕοη σὰ ἴδε ἐογεξοίηρ, ψοτά8 οὗ [6511.8, ἄγβί ΌΥ͂ 
βαυίης (Μαγκ ἷχ. 38), “Απάὰ Ϊοΐη αρρευεγεά 
δένει, βαγὶῃρ," χε. (45 ἴῃ γεῖβε 49), δηὰ ἴπεη 
ΌΥ ῬΓΟΘΘΠΕΥ τονεγηρ (Μάγκ ἰχ. 42: Τοπὶ- 
ἊΝ Μεαῖί. χυϑ. 6) το ἴῃς “ {ππ||6 οὔθβ τ] ἢ 

Ἰίουθ 'ῃ τηθ." Οἔτμοθε Πηκ58 [πε βεοοηά 15 
οὗ οουγϑε νγαπηρ' ἴῃ [ἀὑκς, τὰουρὰ [πε ογάον 
15 ἴῃ6 βάτος, 30 ΔΓ 85 ἴῃ 6 πδιτδῖνε σΟὨΕΠ ΕΒ. 
Βυὶ 59. Ματκ δὰ Μαίϊμενν ἀρρεηὰ ἃ ἰθηρίῃ- 
εηρά ἀΐϑοουτϑε, τυ Ὡς Β [45 τι ἢ ἴῃ σοπΟἢ 
στ {πε τεροσί ἴῃ Μαίΐ. ΧΙ... (δου ρ ἢ ΠΟΓΟ 
15. ΠΟΙ ὩΣ φουτοβροπάϊης ἴο πὸ ἰπ ἴῃς ἰεχῖ. 
ΕΪΏΔΙΥ, αἴοσγ ἔπ σοποϊυδίοη οὐὨ ἴμεβ8ε ἀ15- 
οοῦγϑεβ, ἴῃς ἔτεϊ ΝΟ Ενδηρο ἰϑῖβ ἀρτθο ἴῃ 
ΠΕ τε 6805 Ἰεῖ (δρογηδυπὶ δηὰ 18" 
ψοϊοὰ ἴῃ ἴῃς ἀϊγεςοη οὗ υἀπ 8. 

5γεαίεε!.} Μαίϊδεν δἀἀ8 “ἴῃ ἴπε Κιηράοπι 
οἵ Ὠρανθη.; 

47. τὀουσδ!.] “ Βοδδβομίηβ." ΤῊ βΆτης 
πογὰ ψιϊοῖ 5 υϑοά ἴῃ ἴῃς ὈΓΕΥΊΟΙΒ γεδ6. 

-Ἰοοξ.] “Τιαϊὰ Βοϊὰ ο7." ὙΤὴἊ ψοσγάβ οἵ 
7εϑιι8, 85 υδι18], ἅτε πιοσγε ΠΥ τεροσίεά Ὀγ 5. 

Μαίπονν τπδη Ὁγ 51. Μαγκ οσ δῖ. υυκε. 6 
Ὑν εἴς οδ᾽εςῖβ ἴο ἴπ6 Ἔχργεβϑίοῃ “ [18 οὨ ]ὰ ἢ 
85 ουξ οἵ Ρίδος ἰη ἴμ6 ννογάβ οἵ [εβι.8, δηά ἴο 
ἴμοϑεὲ '᾿ψογάβ (45 τερογίεἀ ὈΥ δῖ. [ὐκε) 88 
νυδηξίης οἰεάγηοξ8 ἀπ ςοηπεχίοη. Μεγεγ ΜΕ }]} 
Θσχρ δίῃ {6 .  Ύ ΒΙ5 μὰ," πὸ οὨ]ὰ 
ψὨοτα [685 ϑεῖ θείοτε ΗΪ8 ἔσο! ούνεῦβ, βίδη 8 
85 ἴπ6 {γρε οὗ ἴδε δυμηδ]α δηὰ ἢ] Κο ἀ159- 
εἶρὶε : δπὰ (δε ἀϊβρυῖε πανίης θθεὴ δρουΐ [με 
ςοπιραγαῖίνε βτεδίῃεβϑ οὗ 186 ἀΐ5ς1}[65) δος ἢ 
8ἃ ἀϊδοίρὶε ἰ5 ἴπ6 γτεαίεϑξ : ΒῈ 18 8ὸ βοπουγεὰ 
ὉΥ Οοά, ἔμὶ δε βίδπιάβ οῃ βαγῖἢ 88 ἴπ6 γεργε- 
δοηίϊδεϊνο οἵ ΟἸτίϑι, απὰ οἵ Οοἂ Η!πιβο!(νεγϑα 
47), βἰηςε “δὲ {παῖ 5 (]ΠἸὩ;}γ) Ἰεαϑὲ ἁπιοης 
γοὺ 411, [86 βᾶπιθ δῃδὶὶ δὲ ({γ0}γ} ξτεδί ἢ 
(τεσϑο 48). 

49. ἐπ ἐγ παρ. ΤῊΐβ 18 ἴ!6 σοηηςεςτης 
πϊηκ δεΐνοοη ἰῃς βρεοςἢ οὗ [οδη δηά ἴπε ἕοτε- 
ξοΐηρ ᾿ψογάβ οὗ [ε5805. Ουν 1 ογὰ δὰ βροΐεη 
ΟΥ̓ τοοείϊνίης ἃ [π|18 ΤΠ], οὐ ομα ΠΟ ννᾶ8 
ἸῖΚο ἃ {π||ς Ἵμη]ά, “ἴῃ Η15 ὕᾶπιθ." ὙὍῊΪΒ 505- 

ξεϑῖ5 ἴο Ϊοδη ἴο βρεᾶκ οἵ [πὲ μοὶ δά ὈδεΏ 

αἰϊετηρίοα, ον εβεοιεά, ἰῃ [πε παπὶβ οὗ Ομ τβί. 

ὙνΙ τοραγά ἴο ἴπε ἰβεϊἀεπῖ, 8εὲὲ ποῖβ οἱ 

Μαγκ ἰχ. 18. 

δ0. Κονδίά ῥέῃ ποι 8:. Μαγκ διά, “ οσ 

ἴδογο ἰ5 ἢοὸ πιδὴ ΨΠοδ 58.2}} ἀο ἃ τπηῖγδοὶθ ἴῃ 

ΤΩΥ Ὠᾶτης ἰμδί οδη ΠἰΜΠῪ σρεὰκ 601} οὗ τις," 

δηᾶ ἴΠοη σοηίίπυ 68 458 ἰη ἴδ6 ἴεχί. 

σραϊκεὶ τα ἐγ 5.2 ὙΜΒΕ τεαῖ ριεροῦ- 

ἀεγϑηςε οὗ Μϑ δυϊδοῦίγ, δηθὰ οἵ [μδΐ οἵ δη- 

εἰδηΐ νογβίοηϑ, ἰ5 ἰῃ ἕδσουγ οὗ ἴμε [Ὁ] νης 

τοδλάϊΐησ, “Εο ἐμαὶ 16 ποῖ δρεϊηε γοῦ Τ᾿ 

ἴου γου." ὙὍὙΒΕΓΕ ἰδ ἃ δἰ πιῶ 00 ἴοη ἴῃ 

Ματὶκ ἰχ. 40, βεσα 8ε6 ποίε. 

ξ1--56. ΒΕΟΙΝΝΙΝΟ ΟΡ ΙΟΌΥΆΝΕΥ ΤΟΑᾺΌΒ 

ΪΕΚΌΒΑΙΕΜ; ΤΗῊΗΕ ΒΑΜΑΒΙΤΑΝ ΨΊΜᾺΑΟΘΕ. 

51. “1μ4 ἐξ εανιε ἰο βα..35 86εε Νοῖς δἵ 

[π6 δηά οὗ ε ΟΒδρίογ. 

«υδορ {δε τρις «υα.. ῬΥΟΡΕΙ, “65 [89 

ἂαγε οὗ ἰδ θοϊπρ' δ θη ΠΡ ΜὸΘΤΘ δοΐπε 

4 1Δ1198}» ὙΠδὸ ψογάβ ἀο ποῖ τῆεδὴ ἴδμδῖ 

{π6 Ἐπ|6 ἴογ [εβ8 ἴο δε ἴδίκεπ τ} ὑγὰ5 ΟΟΠΊΟ, 

Βυξ τῃδί ᾿ξ νὰ ἢονν ἀγαννίηρ πεᾶγ. (ες, δονγο 

ἐνοσ, Αςίβ ἰϊ. 1, δπὰ ἴῃε ποίε οἱ (μα Ρ89- 

βΞᾶρς.) ΒΥ Ηἱἰβ θείης “ἴδκεῃ ὑρ" 8. τηοδῃΐ 

Ηἰἷς ἀβοοπβίοη, ἰἢς οἴοθα οὐ Η58 πιδηϊεβίδιοι 

ἀροη κατ (οοπίραγε Μαγὶ χυὶΐ. 19; Αεἴϑ 1. 

λ, ται τ Τίπι. ἴ[. τό, σβετε ἔπε σορηδίε γοσὺ 

ἰ υϑοά ἰῃ ἴδε οτίρίηδὶ εχ) ; δυΐ ἴδε 

οηξίγο βουίος οὗ ουθηΐβ, οουηπιθηοίηρ Ὑ11} [ἢ 6 

Ῥαβαείοη δηὰ επάϊης σὰ τὰς Ἀδθιστεςθοη, 

ΤΩΔΥ͂ Ὀε τεγατάςα 48 οης δεῖ, τοαγκίην (ὃς 

(οττηϊπαοη οὗ Ηΐ5 βασι! 11 πὰ τα] 5[ΓΥ. 

(οτηρατε ἴδε τι3ὲ οὗ ἴδε ψογὰ “ ἀδοδδβε, Οὗ 

ἀοραγίυγο, ν. 31 (ὙΒΕΓῈ 56Ὲ Ὠοῖε) ἴο 5:5 17 

(δὲ δΆτὴθ ϑουίοβϑ οἵ εὐεηΐβ, δηά ἴῃς ἔγεαυεηΐ 

86 οὗ ἴδε εχργοββίοη “ ἢ ὑρ᾽ ἰὴ δῖ, [μη 

Θοβρεὶ ἴο βρη [86 ἀεαίδ οὗ Ο γίβί, Ὀυῖ 

ΔΡΡΑΣΘΠΕΥ νὰ ἃ ἔαγῖμον δ]]υβίοῃ ἴο Η!Ξ 

ΟΠ ΟΝΣ δδοθηβίοῃ (]}ὁμὴ 13. τ4; Ὑἱ], 28 ; ΧΙ, 

32 

δὲ «ἰεάασεῖν “6 δὲς Κα.6.}1 Ὑ8ΒΕ οΧργεβϑίοῃ 

εὐἱσπῦ τθϑηβ 801Ὶ ἴς τόσα ἴδῃ [δῖ 

Τεγυβαίετα ννὰ8 ἴῃς επὰ οἵ ἔπε ἡουτῃεῦ πὰ 

ἴμε ἀϊτοοιίοη ἱπ ψ Ὡς ἱς τοηάεά. [ξ ᾿πιρ 1ε8 

375 
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52 Απὰ 8επῖ πιεϑϑθηρεῖβ δείογε 
8 ἔδοε : δηά {πὸὺ νγεηῖ, δῃηά επίεγοά 
ἰπῖο 4 νἱ]]αρε οὐ τς ϑδαπιαγίιδηβ, τὸ 
ΤΔΚΕ ΓΟΔΟΥ ἔογ ἢ] Π,. 

52. Απά {ΠΕγΥ ἀϊά ἠοῖ τεςεῖνα ἢ]η, 

(δαί |6515 Ἰοοϊκοά ἔογνναγὰ ἴο ἀδῆρεσβ δηὰ 
οὐδίδοϊθοβ ἴο ὃε δηοουηίετεδ δηὰ 5ι- 
τηουηϊοά. Ὑθοῖα 8εθπ|5 4520 ἴο ὑὃὲ ἃ 
ΤΟΙ ἰδῆς οὗ [67΄. χχὶὶ 1ο, “Εογ 1 ἢδγὸ 
δεῖ ΠΥ ἴδος δραιηβί (ἢ5 οἰγ Ὸ οΥἹἱ, ἀπά ποῖ 
ἴον γοοΐᾶ, βαϊ(ῃ (Π6 1,ογὰ ἢ (τῆς νογὺ ἰῇ τῆς 
ΟΥ̓ ρΙη41 Ὀοίης {6 8ληὶς ὙΠ ]ς ἢ οσουγβ 1 [ἢ 6 
ΧΧ νεγξίοη οὗ ἰμδὶ  ππα θεν ]6β8ὺ5 δὰ 
βροηΐ πιυςὰ {ἰπῆς ἰῃ ΟΔ]16ς, δηὰ ὄνθη δπηοης 
Π416 Πεδίμοη ἀϊϑίσίςῖϊβ: 866 οί οὐ Μαγκ 
Υἱ. 24 ἀπά 11. Ηδ ποῖ [υγηοά ΗἰΚ ἔδοδ 
ϑίοδα  Υ ἰονναγὰς ἴμε οσδηῖσε οὗ εν δα Ἰἰΐς, 
ὙΠΟ Ης νγὰδβ βϑοοῦ αὐουῖΐ ἴο “δοοοζῃ- 
ὈΙ 5ἢ ΗΙ8 ἀεδοοᾶβε," ογ ἀεραγίασε ουὖἱ οὗ [(Πϊ5 
ννου]ὰ (τεῖβα 31)... ὙὉῆς ΘΧργΓοββίοῃ 15 ὑΤῸ- 
ὈΔΌΪ υϑοὰ ἴῃ δητοεραϊίοη οὗ {πε τεΐιϑαὶ οὗ 
τῆς ϑαπιλγίίδηβ8 ἴο οθηϊεγίδίη οὐγ 1,ογά, πηδη- 
Ἐοηδά Βεΐονν, νοῖϑε 532. Τὴ6 Ενδηρο δὲ νυ ]5}65 
05 ἴο υπάετοϊαηὰ παῖ Ηδ εἰ ουὖἱ ψῖῖ τη6 
ἄχοὰ ἀοίοττηϊηδίίοη οὗ ἰγανθ!]ηρ ἴο [Θτγυβᾶ- 
Ἰοῖ ; δηὰ δαὶ δ πουρὴ ἴῃ 6 ἱπμοβρίτδϊς οοη- 
ἀυςΐ οὗ ἴλε δϑαπιδγιίδης ἰυγηοὰ Ηΐπ δϑιάο οι 
οὗ [δὲ ἀϊγεςΐ τοδά, [ἢϊς οὐ͵εςῖϊ νγᾶβ8 ἤδνεῦ ἰοϑῖ 
βδίξῃί οἵ, 

δΏ. “.πὲ »ηϑι εηρεγ..}1 ἨἮξκ νγᾶϑ δοζοηρδ- 
ηϊοά ΌΥ 50 στεδῖ ἃ ἰγδίῃ οἵ ἀ15ς 1} ]68, ἱπουάϊης 
[(μς Τ ννεῖνο, [Π6 νοπιθῃ τ νγβϑοσονι πιεπτοπεά 
οἷ. Υἱῖ]. 2, 3 (ὙΠῸ ἅγο εαἰά, Μαῖί. χχυΐ. ςς, ἴο 
ἰἰᾶτα “ [Ὁ] ονσοά [6505 ἔσουι Οὐ δ}1|6ὲ 7) δηά, ἢ0 
ἀουδῖ, οἵδε νγῆο ἄτὲ ἢοΐ Ὠδηγχεά (866 γογβῈ8 
57-62), [δῖ 11 ννᾶ8 ἴο πηᾶκο ὑγερᾶ- 
ταῖοη ἔογ [ποὶσγ σεσορίίοη 85 νν6]] 85 ἕου {δὶ οὗ 
οἴδηςθ Ὠρᾶσοῖβ, ἢ. οῖο δἰἰγαοῖοὰ Ὁγ Ηἰς 
(οδοῆίηρ ΟΥ μὲ βάνν τηϊγαςῖεβ, δηὰ ἐο]ϊονεὰ 
Ηἰπὶ ἔτοπὶ ἢ ἴο ρῥίαςθ (υ. τὴ. ΤῸ 
αἰ σΌ Υ τὼ (ἢ6 Ἡ]άογηο 58 οὐ Βειμεολίᾳ πδὰ 
βἤενσῃ [6 ὨΘΟΟΒ5|{Υ οὗ πηδκίηρ βιιοἢ ὑσγου βίο 
(υ. 12), δηὰ δἰιδουρ οὖἦν [,ογά [μὰ Ποη 
8ῆποννῃ (παῖ ΗΘ δὰ γΓεβουγοοβ δῖ ῃδηά, γεῖ Ης 
ὍΟΥΟΣ ΤΟ Δἢ ὈΠΠΘΟΘΘΒΑΤΎ τηΐγδςς. 

658. 41:4 πο γερείυε δρμ.)] ΤὌΠο οταὰϊ 
τοδὰ ἔτγοτῃ ΟἿ] ες ἴο [εγυϑδίοπι ἰδ [ἢγοὺς 
[Π6 σΟΙΠΕΓΥ οὗ ϑατηδτγία ([}οὁππη ἰν. 4); δηὰ τὶ 
ΔΡροαβ ἴδ 16 ΟΔ]1]6Πη5 ΟΥ̓ ΠΔΥΠΪΥ ἰοοῖκ 
1ῃ15 τουΐς οὐ {ΠΕΙΓ ΨΔΑΥ ἴο δἰϊοεηὰ (ἢς εννιϑἢ 
ἴδαϑίβ. (Οοτηπηεηίδίουβ πάτο τπογοίοσο ἑουηὰ 
βοὴ Εἰς ἰῃ ἐχρ αἰπίης ἴδε στουπάὰ οὗ 
1Π6 Ξρεςῖδὶ ἡ εϑοε νον τηδηϊξεβίθα οἡ 1818 οσσδ- 
δίοῃ, ϑ ΡΥ Ὀεσδυϑο ἴδο δος οὗ [63115 νγῶ8 “89 
του πα νου] σοὸ ἴο ογιβαίοπ," Μέεγογ 
{π|ηΚ5 (παῖ ἴῃ6 ϑαπηδυ δηὴ8 ὑΟΓῈ Ἐϑρεοδ! } 
ὀχοϊϊοα ἀραϊηδέ 6508, ὕδοαυβδε Ης νγὰ8 δῃ- 
πουησςοά ἴο ποῦ ΟΥ̓ Ηἰξ5 πηοββοηρεῖβ 88 
[ςΞ Μεβϑιαῆ, δηά [ΠΟΥ αγρυοεά (δῖ 
οὔθ 0 δηΐ ὉΡ ἴο ψΟΥΒΗΙΡ δὲ [εγυβαίθηι 

51Τ. ΤΕΌΚΒ. ΙΧ. ν. 52--54. 

δεςδιϑα ἢ5 ἔδοε νγᾶδ 85 Τῃουρἢ ἢδ 
νου] ρῸ το [γι] ἐπὶ. 

54 Απά ψῇἤβη ἢ18 αἰδοῖ ρ]εβ [4π|ὲ8 
Δηὰ Ιομπ κἂν ζ.ι5. τΠΕγ 5αἱά, 1 ογά, 
νὴ το τῆου τῆδὶ νγα σοπιηιδπά ἢἤτγε ἴο 

ἰπϑϊοδὰ οὗ ΟογιΖίτῃ ἶν. 20) τηρδὲ ὃς οἤῃ 
ἃ [λ|]|286ὲ ρῥγείεπάεσ. ἜτΝΝ ὨΟΥΤΟΥΘΙ, 8. δῃ 
ΘΠ ΓΕΙΥ σταϊυϊζουβ βυρροαδί[οη. Ὑθοτε ννὰ5 
αἱ 411 {Ππ68, ἃ5 ψὰ ῆονν, ἃ γδῃοογοιι ἔδεϊ- 
ἴῃς δεΐνεοῃ ἰενβ δπὰ ϑαιιδγίίδηβ ([οδη 
ἷν. ἡ: ΥἹΙΙ. 48), δηά ("18 τοι ὃς Κεὶγ ἴο 
Ὀγοακ ουἵϊ ἰηΐο υπυϑι.2] υἱοϊοπος δὲ ἴῃ 6 Ὀπης 
οὔ τῆς στοαὶ ἔοϑιϊναϊβ (ΟἸβμδυβοη), δηά 411 [ῃ6 
ΤΏΟΓΟ 530, δοοδιδα ἴΠπ6 ὈΓΟΡΟΓ ρίδος οὗ τνοσϑἢρ 
νγὰ35 ἴΠ6 τηδίη οὐϊεςί ἰη ἀϊϑρυῖο. [ἔ, 45 ϑεθτιβ 
τηοβῖ Ῥγοῦδθ]6, οἷν [νογὰ τν85 ἴπθῇ χοίηρ ὑρ ἴο 
{Π6 ραβδὶ οὗ ἴῃς ᾿εοὐϊοδὕοη οὗ ἴδε Τεηρὶο, 
(Πεγα ννουϊὰ ὉὈς δροοϊαὶ οαυϑὲ ἴογ ἴδ6 δηϊ- 
ΤΑΟΒΙῪ οὗ (656 ϑαπιδγίίδηβ. 8δεὲ Β δϑοὶ, Ἢ... 
Ρ. 674. ποῖε8 οἤ Υεῦϑ6 51, δηά οἡ (ἢ. Χ, 2. ΤῊ 
15 ποῖ ἱησοηπίβίοηϊ τ [Π6 ἀϑϑογίίοη [πὲ [6 
Οδ]Π]Π|οδη [εννϑ γα ΠΔ ΠΥ {γανο!]οὰ [Ὠγουρῇ 858- 
τιδγὰ ἴο αδἰϊοπὰ {μὲ στοδῖ ἴθδϑὶβ δ [ϑγυβα! θ). 
ΤΊῊςε ὑἱροϊεά ορροίοη ἴο ἴῃς [Θνγβῃ τεϊσίοη, 
νοΐ 185 ΠΟΘ βρόκεη οὗ, υγοιυϊὰ θὲ γϑῪ ΠΚΟΙΥ͂ 
ἴο οχίϑὶ τις ἢ ΤΙΊΟΓΕ 5 ΓΟΠΡΙΥ ἴΏ ϑοπῆς Ὀἶδοαβ 
[δὴ ἴῃ οἴπογθ, δηὰ πουϊὰ δε βυγὸ 0 ὃς 
δἰγοηρεϑί οὗ 81} ἰῆ ἃ ου πΕΥ ὙΠ ]]ὰρθ. [ἢ 1686 
ἄδγ5 ἃ Εγδηκ, ἴο οι ψου]ὰ δὲ δοοογάρα 
δατηϊββίοη ἱπίο ἃ ὌΠΙΙς ἴῃ Οοπεοιηξηοριίο, 
νου ὰ Ὀ6 ροϊοά δηὼὰ (οἰοσεοὰ στ} οὀχϑογα- 
Ὀοπ5 ἰῃ ἃ Μοβδαχηποάδη υἱαρθ. Μογσϑουεσ, 
ἴΠοΓα 5 οι ίηρ ἴῃ ἴδε ἴοχί ἴο 5πὸν ἰῃαΐ ἴΠ6 
ϑατηδγδῃ υἱάσι ῖβ, τηοπίϊοηθαὰ ἴῃ 115 ρἷδος, 
τιδηϊ οι ΔΠΥ δοῦνε ορροβίοηῃ ; 1ἴ 18 ΤΏΘΓΟΙΥ 
βαϊὰ {παῖ “ 186} αἰά ποῖ Γοσεῖνε πἶπι," ποϊτθδῖ 
186} νουϊὰ ποί ἰεῖ Ηἶτπὶ ρδ55, Ὀυϊ ἴπδῖ [ἃ 
τυουϊὰ ἠοῖ δοΙΡ οὐ δηϊεγίδιη Η πα, 50 (μδὲ κὶ 
Ὀαδοδπη6 ὨΘΟΘΒΘΑΙΎ ἴο ἴΔΚ6 ἀποῖδοσ σουΐα. 

δ4. ...»:.: απά 9οῤνκ.] ὙὍδο εἰγουτηδίδηςς 
δοσογ5 ΓΕΠΊΔΓΚΔΟΌΙΥ νυ {Π6 [οτροτ δηὰ οδΔ- 
τοῖον οὔ (ῃ6 ἵἴνο 80η5 οὗ Ζοθεάςο, βυςἢ 45 ἴξ 
τηυϑί πᾶνὸ ὈδΘὴ τ Ὠ δῇ {ΠΕΣ Μ ϑῖοσ πδπηοά {Ποπὶ 
“δοῃ8 οὗ Τιηάον " (Μασκ 1]. 17, ΠΟΤΕ 866 
Ὠοῖς). [{ 845 θδεη δουρί τηδὲ [ἀπ|68 δηὰ 
]ομη ψεγὸ τδοιηϑεῖνοδ [ἢ 6 Τ]ΟΒΒΟΠΡΟΓΒ Τη ἢ» 
Εοποὰ ἴῃ νοῦθο 52. ΥὮΔΡΒ, ΠΟΎΟΥΟΥ, ἃ 
ἐτάρδϊς ἔτγαῖξ πιο Ό]]Ονγβ ἰπ υοῦθα 5 5, ΠΔΥ͂ 
ὮΟΙΡ υ8 ἴο ἀεοϊάθ δραίηϑὲ ἴῃς βρροβίι οη. 
Ουγ [νοτὰ νοι] 8θεπὶ ἴο ματα Ὀθεη νὰ ]κ- 
ἴῃρ 45 υβιυδὶ (ςοπ] Μεαῖϊι. χνὶ. α} πὴ 
χχὶ, 20) δ ἴῃς Ποδά οὗ ΗΪ5 σοιίρϑην οὗ ἀϊϑε! 
ΡΪε58. Οἡ Βοαγίης ἴδε ὈπΈΠΊΕἸΥ βυρεεδύοη οὗ 
Ϊάατλεβ απὰ [μη “ἢς τυτπεὰ δηά τεδυκοά 
{8οπλ." [{ ἔοϊϊοννβ (πδὲ [ΠΟΥ ψτοσς ἰὴ Ηἰβ 
[τδλῖῆ. Ὅῇδ πιθβϑοῦ νου ]ὰ μᾶνὸ πιεῖ 
Ηϊτὰ ἔδεε ἴο ςθ. Βυῖ ἴῃ ρμοίης οὗἉ ἔδεϊ ἴξ ἰ5 
ΒΟΔΓΟΟΪΥ σοηροείναδίὶς (παῖ ἴῃς ἴνο ἀβοῖρ]65 
νου δᾶνα Ὀδοη παπιοὰ δἱ [5 ροίϊηϊ δηά 
Ὠοῖ δείοτο, ᾿Κ ΠΟΥ μδὰ ὈδοῺ [Π6 ΤΘΘΦΟΏΚΟΓΙΘ 
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57 4“ Απά ἰξ σᾶπιε ἴο ρᾶ88, [ἢδί, 4 Μαῖε. 8, 

848 ἴΠῈῪῚ τψεηῖ ἱπ τῇς ὙΨΑΥ, ἃ ςεγϊδίη ἢ 

ν. 55--ασ8,] 

σοπιε ἄοννῃ ἔἤοπι ἢεάνοη, δηά Ἴςοη- 
“7 « Κίηξε δι πι6 {Π6π|, ἐνεη 45 “79 Ε]145 αἱα ἡ 
Ὁ Ὰ ςς Βυῖς δε τυΐποά, ἀηά τγοδυϊκοά 

τῃςπι, δηὰ 544, Ὑε Κπονν ποῖ ψνῆδῖ 
ΤΔηΠοΓ οὗ βϑρὶΠ| γε ἅγαὰ οἵ. 

56 ον πε δοὴ οὗ πιᾶὴ ἴ8 ποῖ 
σΟΠΊ6 ἴο ἀαβίγοΥ πλθη᾽8 ᾿ΐνεβ, Ὀὰς ἴο 
ϑᾶνε ἐἦεηι. Απά {πὲ ψεπὶ ἴο δη- 
οἵδε ν] ]λρε. 

ψ 056 ταϊεςίοη 15 ςὨχοηϊοϊοα ἴῃ [6 ἑογεζοίης 
ΨΟΓΒ6. 

ἐυέη α4Ἅ Εἰίαι ἀϊ)4.}1 ϑ8ὲ6 2 Κίηρβ ἱ. 1οσ 
12. ΤΠοθ6 ψογάϑ τὸ ννδηθης ἰη ἐξ Β],, 
Δη ἃγὸ τεὐοςίοα ὈΥ Τἰβοδβεπάοτ δηὰ Ὑ τορος 68 
ἴγοσῃ (ς ἰεχῖ, ὙΠΟΥ͂ ΤΑΥ͂ ΡΟΒΘΙΟΙΥ ὃς ἃ 
1055, θυ σΕΓΔΙΏΪΥ οὗ ρτγεδὲ δηςαυγ, Ὀεΐης 
ἴουπα 'ἴπ ΠΟΆΓΙΥ 41} οἵμεσ Μϑ55, δηάὰ ἴῃ 
Ταοϑί δηςίεης νεγβίοηβ [ἷἢ ΔΩ͂ οδ86 Ὅ6 
ΤΑΔΥ 866 ἴῃ ἴῃ6 τοχὰς οὗ [Π6 α15ς 0165 δῇ 
ΔΙΙυϑΐοη ἴο (6 δεῖ οὔ ΕἸ. Αηὰ {ποτ 
8 ῬΓΟΔΟΌΪ 84 σοῃησχίοη δεΐνψοθη {ποὶγ διιρ- " 
δεβίίοη δηὰ [δε νυἱβίοηῃηῃ νυ ϑΐοβ ΠῸΥ Πδὰ 
80 ΤΕΘΕΠΕΥ͂ τυϊϊπεθϑθὰ (τεῖϑε 30). ΤῊ 
μιδὰ Ἰελγηθά ἤτοστὰ (Π6 ΤΊ νΙΠ6 υἱδὶς (Υοσβο 35 
τΠδὲ (πεῖς Μαβίοσγ, {86 Ὀοϊονοὰ ϑοὴ οὔ Ὁ 
Ὅγ85 ὨΟῪ ἴο ὃδ6 “Βοαγὰ ᾿ ἐνδεῆ τόσο ἤδη [86 
1 ΟΥ ἴῃς Ῥτορδμοῖβ, ἀπά {πεγ ςοποϊυάεοὰ 
τπαἰ Ηδ, δηὰ ἔμοϑαὲ σγῆῇο ψεσ σἱτδ Η πὰ, 
τυϊεϊἀοά [ες σογτοσείνο ρονχοσ ἰηἰγυκῖοα οὗ οἷά 
ἴο ΕἸ 1]}4ἢ. [1 ΤΩΔΥῪ ὃς ἱπξοττεα τοπὶ ἘσοΥ. ΧΙ. ς 
(μετα ἴπετα 8 ἃ ρα] ραῦϊε δ]}υβίοη ἴο {π6 
ἩΙΞΙΟΥΥ οὗ ΕἸ1]4}}} [παῖ ἰδ Ἑ“ΔΙ]Πν ἀονγῃ ἤἔγε 
ἔτοπι μοάύθη (1 Κίηρβ χυἹ!. 28, 48 τνὸ}} 858 
2 Κίηρϑ,. 10) νγᾶ8 γερδγάθα 85 8ῃ Ἐβρβοίδ! 
8Βδ]οπῖ μοίηϊ ἴῃ 5 Βἰϑίοσγ. 

δδ. “πᾶ “αἰ4.] ΤᾺ νογάϑβ “' δηὰ βεαἱά.... 
δᾶνῈ ἴποπὶ" ἅτ νυνδηςηρ ἰῃ ἴδο τηοϑὲ ἰω,- 
Ρογίδης υηςΐλ] Μ55. ὙΒΕΥ γα οπι [θὰ ὉΥ 
ΤΠ Δομτηδπη, Τιϑοποηδοτξ, ἂηὰ Ττορεὶ]εβ. 
Οτεβῦδοβ δὰ Μεγεσγ ὀχοϊυάθ ΟἹ ἴδὸ 
ννογάβ “ Εογ ἴε ϑοῆ.. .. βᾶνῈ με, Οἡ 
με οἴμεγ Ββαπὰ {ΠΕῪ ἃγε σεϊδίπεά Ὑγ ΒΟ }]γ ἴῃ 

ΕΑΥΥ Ἐδίμειβ οὗ δἰψῃ ὙΠΡΙΟΡΗΤ᾽ ΤΏὮΕΥ Βα 
τῆς 1τὴ οὗ [ες Οτεδῖ Τοδοδεῦ, δὰ οσἰς 5 
οὗ ἀἰβεγοηῖ βοβοοΐβ δά τπδὲ ἴῈ 15 ἴο (6 
Ιαϑὲ ἄδθρτθα ὉΠ|ΪΚΟΙ (δδί ΠΟΥ 5ῃουϊὰ Βανὸ 
Ὀδοθη ἰηϊογροϊδλϊεά. ὅεε Μογοσ. ὍΤδε ἰοβϑοη 
ὙΒΙΘΒ ΤΠΕΥ ἰεῶς ἢ ἰ5 οὗ [πε Ὠἰρμθϑὲ ἱπιρογῖ- 
δηςθα, ΒΟΙΠΟΥ νὰ δάορι ἴδε τηϊεγργείδιίοῃ, 
“Υς 40 ποῖ Κηον οὗὁὨ νυιδῖ βΞρί στὶς γὲ ἀγα, ψῆο 
ΟΔ]] ἔογ δυςἢ δὴ δεῖ, 2.5. γοι ἔδεϊ ποῖ ἃς 
ΑἸ γἰβιίδηϑ, δυΐῖ 45 [εννβ, οὐ " γε ἀο ποῖ 88 γεῖ 
ΤΟΔ δε (Π6 ἔδοϊϊηρβ το οὐρπξζ ἴο δοϊυδίθ 
οὺ δηά ν"}}} δεϊυιδῖς γου, 1ξ γε ἅγὸ πιονρά 
Υ ἴδε βρίξϊ ννῃϊςἢ Ὀγοδίθο5 ἴῃ ΟΠ γςιἰδη8.᾽ 

0 αποίδοῦ οἱϊαρ..) 1 ἀοοβ ηοΐ αυϊΐα 80" 
Ῥθαγ Ποῖ που [815 νν88 ἃ ΟΔ] 1] 6 δ ΟΥ ἃ ϑδιμδγ- 

πα 84ιὰ υπηΐο ἢῖπη, Ιογὰ, 1 ψ}} 
ἔοον ἴθ τὴ τ ῃοίβοονοσ ἴδοι 
οεβῖ. 
8 Απηά 7|ε808 8.1: ἀ υπῖο δΪπ|, 

Εοχοβ ἤᾶνε ἢοΪεβ, δπὰ διγάβ οἱ [Π6 
Αγ λαοὺς πεβ ; δυῖ (ἢς ϑοη οὗ πιᾶῃ 
μδῖῃ ποῖ ψψῇετςα ἴο ἰΔῪ λὲς ᾿θλά. 

ἰδῃ Ὑἱ]ᾶρο. [ἴ 8 ὑγείγ εἶοαγ ἔγοιῃ [6 οοπίοχὶ 
τῆδὲ [6 οςσουττεηςς ἰυδὲ τεϊδῖοαὰ ἴοοκ ρῥἷδοθ 
ΟὨ ἴδε Ὀογάοιβ οὗ ϑειηλγία δηὰ Ο}1|6Ὸ, 80 
τῃαϊς 1 πιὶρῃξ ΤΕΥ νὰ] αν ὕδεῃ εἰ οΥ. 
Οοάει ἀεδοϊά68 ἴῃ ἕδνουγ οὗ ἴῃς ἔοστηογ 80» 
Ροβίτοη, οἡ ἴπ6 στουηὰ [Ππδῖ, 1 1 δὰ Ὀδεη ἃ 
ϑαιηδλγίδη νἱϊΐαρε, ἴπη6 οσοηῖταϑὶ Ὀεΐνγεθη [6 
οοπάμυςξ οὗ ἴῃς πεὶρῃθουπης ΥὙἱ]αροῖβ νου]ὰ 
αν Ὀδεη Υ Ὀτουχδί ἔοσγιναγά ἴῃ {16 
[οχί. Ἀδβςοῖ, οὐ ἴδ 6 ΠΟΠΙΓΔΤΣΥ, 855: 73 βίγοην, 
1 ποῖ σοποϊυδῖνε, ΓΟΆ50ἢ9 ἰῇ βυρροτζί οὗ (ὃς 
γίον [παῖ οὐὖν 1, ογὰ οοηξζηιεα [}}}8 ΤῊ 55 ΟΠΔΓΥ͂ 
ἼΟΌΣΡΕΥ͂ ΚὨγουχἢ ϑαπιδγίδ; 9ε6 ποΐθ8 οὐ οἷ. Χ, 
2) 8ῃα 8. 

557-62. ΒθΙΕΤΊΝΟ ΟΕ ΑΡΡΙΙΟΑΝΈΒ. 

δ. 4“: ἐδ «υεπὲ ἐπ δε «υαγ.1] Ἀδίδον “δὲ 
ΤΟΥ ὍΟΙΘ δοΐηβ, 8 οοτῖδΐῃ δὴ δαϊὰ 
πο Βὲπ ὉΥ 1890 87." Μέεγεῖῦ ροϊηῖβ οὐΐ 
δῖ τ[ὴ6 ΟΥΑΙΏΔΙΎ (σδηβαἰίοη, οσοηηοοίης [ἢς 
ψΟΓΩδ “ ἰὴ [Π6 νᾺῪ " ψΠῚ} ἴΠο86 νης ΡΓῸ- 
οδάς μετὰ, πηᾶῖκεβ πὴ Ξιρεγῆυουβ δηὰ υῃ- 
τοοδηΐϊην. ὍΤδὸ ΟΣ β “ 85 (Π6Υ ψνοηΐ, ἢ ΟΥ “88 
[ΠΟΥ ψετα χοίηρ ἤ ἅτε ἴο θ6 υπάοτγβίοοά, ποῖ 
οἵ ἴῃς σοπητηθησοπιθηῖ, ὑυΐ οὗ (ἢ οοητἰηιιδηςο 
οὗ 186 ᾿ουγποῦ (;)ε ΜΝ εῖῖε). Ὅδ18 ἰ5 8ι}}- 
ΟἰΠΕΥ δθόννη ΟΥ̓ “Οἡ ἴῃε ννᾶγ, Βονγενοῦ ἰΐ 
θ6 ἴδκοηῦ. Μεγοσ σοπηδοίβ [Π]8 ρΑβϑδρῈ ΟἸΟΒΟΙΥ 
ΜΙ 16 ἔογοχοίης. “Α5 [ΠῸῪ ννεσὸ ροίῃρ," 
ἐ.ε. ἴο ἴδ} ““οἵδον υἱ]ασο," τηεποοηθά ἴῃ γϑῦβα 
56. ὙΠ νεγῦ ἰ8 [6 βαπὴδ ἴῃ Ὀοίδ οἶδυϑ568, 
γν Ὠἰ ἢ πιλκοβ Μογεῦβ ἱπἰεγργείδιίίοη ργο δ Ϊθ. 
ΤΟ ρῥᾶββᾶρα (γοῦϑε8 57-62) ΟΟΟΌΓΒ 4190 ἴῃ 
Μαζί. νἱῖϊ. 19-22, ἢ οογίδίη 8:1. ναγίδ- 
[ςἰοη8, δηὰ τῖἢ (6 ὀχοθρίοη οὗἉ νοῦβεβ 61-62, 
γνῃἰς ἢ ἀγα Ρεοι ὰγ ἴο 51. Γυκε, Μαίίμονν ρίδοο5 
[86 ἱποιάεπε ἱμηπλθ ϊδίο!υ θεΐοσγε [ΠῈ ρδϑϑαρα 
οὔ ἴῃς 864 οὗ ΤΙῦθογίδβ (γοοογάθα 4150 οἷ. ὙἹ], 
22), δΔηά 4511 του ]ὰ 8δεηι, ᾽υδῖ αἴ [Π6 τηοτηθπί 
οὗ ἀεραγίυγο. Τδο 4υσβίίοη Α11|965, ἴο νΠὶοἢ 
Ῥεγοά ἰξ τοϑ ΠΥ Ὀεϊοηρβ. [{ἰ οσουττοὰ οἤσα 
ΟἿΪ ἴδεγὰ οδη ὃς [πἰἰ6ὰ ἀουδὶ [παὶ 81. [υΚ6 
εἶνεβ ἰξ ἴῃ 115 τρεῖς ρίδοθ. ὍΘ σοηγογβδί! ἢ 5 
ἄο ποῖ πιετεῖγ 5υϊ [ἢ6 Ροϑιζίοη ἴῃ δῖος 6 
Ββογα βηὰ (πδϑπὶ οὐ δοςουηῖ οὗ ἴῃς τοϊδοη 
ψὨ ἢ {πεῖς ἱηνναγὰ ἰοδοϊηρς Ὀεᾶγβ ἴο [86 ςἷΓ- 
οὐπιδίδηςεβ οὗ οὔῦ 1 οτγὰβ ἸΟΌΣΠΕΥ, δαΐ 4150 
δεοδυβα [6 ΠΟΠΥΘΓΒΑΙΙΟΩ5 ὑπο πΊ5εἾν 68 ΔΥῸ 
ἸΙΚΕΙΥ ἴο πᾶνε ἰδκθῃ ρίδοα ἰῃ {π6 οουγϑο οὗ 
1πδί ἰουσπου. [ ΤΑΥ͂ ὕὉς δάάβὰ {μδὲ ἴῃς 
Ὅ0]6 86γῖεβ οὗ σοῃνογβδ 08 Πη45 ἃ ΓοΠΊΔΓΚ- 
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59 ΛΑπά δε 844 υπίο δποίμοι, 
Εο ον πθ.0. Βυὲῖ δε 44, [,οτὰ, 
ΒΓ πὶς ἢϊβδῖ ἴο ρὸ δηά ὈυΓΥ ΓΕΥῪ 
ἔδλιδετσ. 

ὅο 7εϑ8ι5 844 υἀπῖο Ὠΐπι, [εἰ τῆς 
ἀεδά ιΓΥ {πεῖς ἀθδά : θυΐϊ ρὸ (δου 
Δηἀ ργϑδοὴ τῆς ἰπϊπράοπι οἵ (σοά. 

6: Αμά δηοῖίπεσ «ἷβὸ 84:4, [,ογά, 

ΔΌΪΥ δρργορστίδίς ροβιοῃ ἱπητηθ δου δῦ 
ἘΣ δυο οὗ {πε ϑαγιδγίίδῃ ὅν γαβϑεῦν πον 
53). ΤΙ 15 ἜΒρΡΘΟ ΙΔ Π}γ ἴσγὰς οὗ [6 τηουγηξα] 
Ἔχργοβϑίοη ᾿ἢϊο ἢ νὰ σελ ἴῃ σνεῦβο ς8, δηὲ 
ΠΟ} σου Ὀ6 ἔδσ 1685 συ Δ0]6 ἢ νγῈ βι ρροβα 
1 ἴο ανε ὈδθΏ βϑροΐκεη δῖ (δρεγθδυ (Μαῖ. 
Υ11. 5, 20), ἃ Ρίασθα Ψ ΒΙΟἢ 18 δἰπηοϑῖ ἱπληλ6- 
ἀἰαίοὶυ δδογνναγάβ βϑροκεὴ οὗ 45 “Ηἰ5 ον 
εἰν. Μνὲ 58πουϊὰ «4.80 Κδὸρ ἴῃ τηϊηὰ [δ6 
ῬΓΟ ΔΌΪΙΥ, δάχηϊοὰ ΌὈΥ ΤΏΔΗΥ οτος, {πᾶ 
βία ὰγ ουθηΐβ, οἰ οἰ πρς διπλ αν ἡνοσγάβ, οοὐσ 
αουγτεά τότε ἴδῃ Οἢςδ [ἢ ΟἿἷἵγ 1 ογα Β ΒΙ5.ΟΥΥ. 
ΤὮδιὶ 8.. ΓυΚὸ 5Που]ὰ οὐδ οπὸ οῖΐϊοςο 80. 
ρογτάβ. ψἱἢ 815 ζοπογαὶ ϑίγῖθ. ὍΘ οπιίϑϑιοη 
ΒοΓγΟ Ὁγ 8ι. Μαίϊβενν 15 ΒΡΟΤῸΝ ονηρς ἴο 
1η|5 μανίηρ ἰδκθὴ ρίδοθ ἴῃ ἃ ρατγὶ οἵ ἴδε ῃἰϑίοσυ 
ΨΠΙΟΒ ἢς 848 ηοἵ ἀελὶ ἡνπ ἢ. 

δ9. “44 ῥὲ “αἰ4.1] ΑοτΡΑΤΟ ἀπά 866 οῖδ 
οὐ Μαῖϊ. νἱϊ. 21,22; 51. [χυ1κ6 ΟἿΪΥ τεςογάϑ ἴῃ 6 
ςοπητηδηὰ “ ΕοΪονν τὴς :" 81. Μαίίπον βρεᾶκ8 
οὗ [πὸ ροϑοῦ δεῖὲ δ ἀγεββοὰ 85 “ δῃοῖμοῦ οὗ 
15 ἀϊ8.: 165," 4.6. ἀρΡραγ ΠΕΥ οἱθ οἵ Η!5 πϑᾶγοβ. 
1 Ἀ5ῚΥ, [Π6 ἰλϑῖ εἶδιιϑα οὗὨἨ γϑῦβϑὲ ὅο ἰ8 υγδηϊην 
ἴῃ Μαιίβενν. [{ ἐχρίδίπβ ἴπε ργονεγθίαὶ ἀπά 

ΟΧὶς8] ἜΧΡΥΘβδιο ὙΒΙΟἢ 15 ΠΟΙ ΠΊΟΩ ἴο 
(ἢ [6 Ενδηρε  ϑῖ8. ὍΤὸ ρεγίοστῃ ἴΠς Ϊδβῖ 

ἀυζί65 ἴο 15 ἔδίμεσ, νγᾶβ ἢὸ ἀουδὶ ἃ ἀυ(γ 
ὐῤνῤνωρην οη πε ἐπὶ 6, θυϊ ΠΕΙῸ νγᾶϑ ἃ 
ἱσῆοῦ αἰ{Υ δυάδάδη ον περμνς ὍΡου Ἠΐτη. 

ΑΠΥ͂ τη8ῃ, Θονθῦ ““ ἐς ἀξ " Ίἴὴ δε ἌοουἹδ 
ὈΓΥ ἴδ6 ἀοδά: δὲ τνᾶβ οδιεὰ ἴο Βὲρἤογ 
τῃῖηγ8. Οὐοάεῖ ροϊηΐβ οιἭν [πδὶ πὸ ἰᾶνν ῥσο- 
νἱἹάοα ἔογ ἃ οοπῆιςϊ οἵ ἀιυι65 ἴῃ ἃ 5ἰτ 1] Γ ο856 
(μεν. χχὶ. 10.112: Νυχηῦ. γἱ. 6-7; ςοιῃηραγοά 
νὰ Νυπιῦ, ΧΙΧ. 115-14). 

61. “πώ σποίδεγ α.ο.1]Ὼ ΤὮ6 τεπιδίπά θοῦ οὗ 
(6 ἙΠαρίοσ ἰ8 Ῥεου γ τὸ 81. ἤυΚο. [ἰ 15 
ἹΠΊΡΟΒ5:0]ε ἴο αἰβϑοοίδίς ἃ ἔτοτηυ ἴμ6 ἔογε- 
δοίηζ. Εἰγθὶ ψὸ δᾶνο (6 οῇεσ οὗ ἃ 58ε]- 
ςοοηβάρσηϊξ δρίσιξ, σμβεςκοὰ ΌΥ ἃ βϑϑνοσγο ἰεϑί οὗ 
Ροσβενεσᾶησε ; ἴμθη ἃ σομηηδηὰ ἴο ἃ οδυζϊΐουβ 

Τ. ΕὔΚΕ,. ΙΧ.’ ἰν. 59---62. 

Ι “1 Ο]Π]ονν τπος ; δὰς ᾿εῖ πὶς ἢγεῖ 
Ἂ δἰά τῃδηὶ ἔλγενγεὶ!, τ ἢ ἂζὸ δ 
ΟἵΉΘ δῖ ΠῚ Ὠοιι86. 
62 Απά 76ϑ815 5α᾽4 πηῖο Ηἰπι, Νο 

τλλῃ, δανίησ Ρυῖ [8 μαπάὰ ἴο {πε 
ΡΙουρῃ, δηά ἘΠΕ θαςΚ, ἰ8 πὶ ἔογ 
τῆς Κιηράοῃμ οὗ : 

ξΟ]Ιοτνοῦ, δοοοτηρδηϊθα ΟΥ̓ Δη ἱπεἰπιδέίοη [πδξ 
(06 ψοσκ ἴο ψθο δὲ Μ͵28 οδ θὰ ψ͵ὲ5 ἴδ6 
διρδοϑὶ ἀυΐγ ; ̓ΔΒΈ } Υ, ἃ οοηάϊομδὶ οὔἶδον, βιις ἢ 
85 τηϊρῆϊ Ὀς οχρεςῖοα ἴο δδ πιδάδ ὉΥ οὔθ ψῃο 
δὰ νυ»ίποβθοὰ οὐγ 1 ογάδβ ἰτεδίπλεπί οὗ [᾿ς 
ἔνο οἵδοσ μοᾶγοσβ. [ἢ δεῖ, [6 ννῇο]6 ϑοθῆς 
5 ξίνθῃ ἼΤοιωρὶεῖο, δΔηὰ (45 ἰἴ ννου]ὰ 566Π}) ἴπ 
[15 οσσῃ ρῥίδςο, Ὁ. 51. υκὸ. [{ οσοιχτεὰ δἴτον 
οὔ ᾿νογὰ μά οοτρίεἰοά Ηἰ5 ννογκ ἴ ΟἿ] θο, 
δηὰ νγὰβ οὐ Ηἰβ ψὰὺ ἴο τηεεῖ ἀεί ἴῃ [ετὰ- 
βαίοθσιῃ. ὙΠΟΙΓΟ ννᾶ5 ἴΠ6Π ὯΟ {ἰπ|6 ἴογ ἀθ δῦ ; 
ἴλοϑα ψἢο ψνουϊὰ δ6 ψῇ Ηἴμ πιυϑῖ ἂἴ οὔσας 
[δίκα ὕὑΡ {πεὶγ οτοβϑ δῃηὰ ἔοϊονν ἢ ἴπὶ, 

50 ὀἑά ἐδ ζαγεαυε  Ἀαΐπον, “Τὸ ρὸ ἴο 
ὯΥ Ἰοὰδ0 διὰἂἃ δὰ ΖδΔ7ῖι0Ύ6}1 ἴοὸ 8080 
(οΥ "βανοὸ ἄουο ὙἱΐῈΒῈ 180 {δίῃ ρε," ἴδε 
οτἰ ῖμαὶ νοτῦ 15 80 υϑοὰ ἰη οἷ. χίγ. 11) “πὲ 
δτ0 ἔποχ. ὙΔεΓε ἰ5 βοπια ΟἰΠου Ὑ ἴῃ 
Ἑδοοβίην Ὀεΐνεοη (Π6 νῸ ἱπίεγργει ΟΠ. 
ΤΗΣ βοοοπὰ ἰ5 ργείεττοα ΌὈΥ δοπὶβ οὐ [86 
στουηὰ (μαῖ [πΠ6 τῆογὸ δεῖ οὗ δἰ ἀϊηρ ἴῶτο- 
γν6}} ψουϊὰ ποῖ τοαυΐγε ΔΩΥ χτεαί ἀεἾΔῪ ; δρὰ 
ΌΥ Μεγοῦ, Ὀδσᾶυϑε (485 δε {ΠΏ Κ8) οὐγ 1.ογά 5 
ΔΏΒΟΙ ἰδ τῶοτο βυϊδῦϊο ἴο ἰ. Οοὐεῖ (ΔΚ65 
ἴῃς οἴδον νἱίονν, δἀπὰ 80 (Δρρδγθηί.γ) ἀοεβ 
Οοβίογζθο, ψῇο ροϊπίβ οὐδ [6 τειηδγκδῦϊο 
ΓΟ δδησο δεϊινθθῃ [Π|5 ραβϑβαροὸ δὰ τ ΚΙηρα 
ΧΙΧ, 19-21; αυθὴ [86 ἴογπι οὗ ἴΠ6 Δηβινοσ, 85 
ΟΝ Βεηρεὶ δπὰ Οσοάεῖ 5υρρεβί, ΠΠΔΥ Τσοηΐδίῃ 
8ῃ δ᾽] υϑίοη ἴο [6 οοςυραίίοη οὗ ΕἸ5μὰ σῇοη 
οΔ]16ἀ ὉγΥ ΕἸήΔῆ. Ἦνε τιδὺ οὔϑογνο [μα [πε 
ΤΟ ]Δησο Βοτα ροϊηϊοα οιὖἋ δεΐνγεθοη ἴΠῸ 
ἴνο δνυφηΐβ ἰ5 ἰθιηρεγοὰ ΌΥ οὔθ σευ ΓΔ Ὁ ]6 
ςοηξχαβί. ΤῊ ροιτηϊββίοη δοςοσγάθα ἴο Ε}15}4 
Ϊ5 Βογὸ σοδιϑβοά ἴο ἴῃς ἀϊδβεῖρὶες τγῆο οβετβ ἴο 
ἔο!ονν. Α τῆοσα σοπιρὶεῖα ἀπά ὑποοπαϊομδὶ 
βοϊμἀονοϊίοη 5 τοαιμγεὰ ὉΥ ΟὨγίβὶ ἴπδη ἴΐ 
νου πάτο Ὀδοη ἰουπμᾶ ροββίθ]ε ἴο ἱπηροϑε 
ἀηάοῦ ἃ 659 ρογίεςί ἀἰδρθηβδίοη : βεγα ἴξ ννᾶϑ 
Τεαυϊγεά δὲ ἃ οσί ς 8] ρου οά. 

θῶ. Μι1 Οοχιρᾶγε οἱ. χῖν. 13. 
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ν. 51. 51 ΓΕΌΚΕ. 1Χ. 

ΝΟΤῈ, οἡ νόχζϑβα 51. 

Τα επεγε ϑεσου δορίπηίϊηρ τὰ τδ]8 
ΟΙΒῈ δηᾶὰ οχίοησιηρ ἴο οἷν. ΧΥΪ]. 14, 18 
ἱπάορεηάοηί οὗ [ἂς οἴδμον δγηορϊΞ[5, ἐσ ρθοῖδ }}} 
οὗ δι. Μασκ, ννβοτῃ δῖ. [κὸ Π45 (Ο]]οννοά 
Ἰηοβί ΟἰΟΒΕΙΥ ἰῃ ἴδ6 ρῥγεοθύϊης οδδ 
Απἡ ἱπροσίδηξ ῃοΐες οὔ ἴῃς τοϊδίΐοη οἱ [18 
του ἴο (6 οἵδε Ενδηρο ϑί8 νν}}} 6 

Οὐυπὰ ««ἱ ἴθ ἐπὰ οὗ Μεαῖῖ. χυῖ!. Α 8οπιθ- 
ννβδὶ ἀϊδογεης υἱονν 15 ποτα δαάνοςαλαῖϊθά. ἘἈ6- 
ρεαϊθά εχδηγίηδίίοη οἵ [πε ρογιίοη, δἰἀδὰ ὉΥῪ 
ἰδλῖο ἰηνοϑιϊ αϊοῃβ, 825 οοηνιησοα [6 ᾿σχεϑθηῖ 
νυτῖίογ (Πδἴ οἿΓ Εὐδηρο βί οσςρῖ68 4 ρδουϊίαι 
Ῥοϑιξίοη ἃ9 σοαγὰβ Ὀοϊὰ [πὸ αἰϑοουγβοβ δηὰ 
6 ἰγδηβαςίίοηβ μεγα στοοοσάσά, Τἢε ρᾶγὰ- 
0165 αἰβογ ἴῃ ἱπηροτίδης ρῬοϊηΐ5ϑ ΠῸτα ἴμοβα 
νι Ὡς ἢ ψετο ἀο] νογοὰ ἰη [86 δασ! εν ραγί οὗ ΟἹΓ 
Τ,οτα δ τυ. ὙΠΟΥ͂ ἅγὸ ΘΕΘΏΕΓΑΙΪΥ ταις 
Ιοῆροῦ, δηὰ ἴουπαάοα ΟἹ Ρεγϑοῃδὶ πδίσγαίίνεϑ 
ταῖμοῦ 1ΠΔὴ οὐ Ὠδίυγαὶ ἃπδίορίθβ, ἢ16 τ86 
ἀοςίγ 8] ἰοβδοηβ νυ ἢ [ΠΟΥ ΘρεΟ Δ ΠΥ οπέογος 
τοβεγοῦϊε ἴμοϑε οὗ ψὩϊςῦ νὰ Πηὰ [6 Βοηροβῖ 
ἴγᾶσεβ ἴ'ἢὴ (6 ντ!ηρβ οὗ δι. Ῥαυ]. Τα 
συ οἷς σουγϑα οὗ Ἔνθηΐβ ΟΡΘΏΒ ἃ 561168 οὗ ἀ15- 
σου γ568 δηὰ τηϊηἰβέσατοη5, οὗ νυν! οἢ ἔονν (Τά 68 
16 ουηάὰ ἴῃ ἴδ6 οἷδε Ενδηρο ϑῖθ, ΤΠῸ 
δῖ) ]6, ὉΠἾΚὸ [πὶ οἵ 186 ἤγϑὶ ἔνγο σμαρίογδ, 
8.88 ΘΟΙΏΡΑΓΔΓΥΕΙΥ ἔενν ΗἩ οὐτγαίβιηβ, δηά, {ἰκὸ 
οἴδου ρογοῃβ νυ ῃςὶ ἰουςἢ οἡ ροϊηϊβ οπτοὰ 
ὉΥ 851. Μασκ (βεε ποῖδ οὐ οἷ. Υἱ. 18), ἃΓῈ ΏΟΓΟ 
οἰαβϑῖοδὶ ἴῃ ἴοπθ. ἴη ἔδεϊ, ἰξ 15 ΠΗ ἔτοπι 
118 ϑεοου ἰμαΐ οὐὶοϑ ἄγαν {πεῖν 1] υ5ῖΓ8- 
ἴοηβ οὗ δῖ. [0κε5 ςδαγδοϊοσιϑιῖςβ, ὑνῆοβὲ 
ΕΟ5Ρ6Ε] [5 534] Ὀγ οης οὗ ἴδιο δοίθσὶ δπηοὴς ἴποϑαὲ 
ν80 τεὐεςῖ 411 1Ιάφα οὗ βυρεγηδίυγαὶ ἰηΐογνθης 
τίοη, ἴο ὉὈ6 ἴῃς τηοδὶ δοδιυ } Ὀοοὶς ἰπ 6χ- 
ἰξίεηςε. “ ΟἾ εϑῖ ἰδ ρίυβ θεδιυ ἰἴντε 4ι}Ἶ} Υ αἷῖ 
(Κ ἤδη, 1.68 ἔνδηρ!εβ, Ρ. 283). 
. ὙΒΕΙΘ ἅγα, ἰηάοθαά, ΤΏΔΩΥ ραβϑᾶρεβθ οὗ 
ἀοοσίγίηα] ἱπιροτῖ ἢ] ἢ ΤοΥτγοβροηα οἰ β6 ]ῦ 
νὴ δῖ. Μαδίίον, δι ογς5 οὗ νετῪ αἰ εγοηῖ 
ΒΟ 0018 ανε βῇοννῃ [πδὲ ΠΕΥ ἅγὸ ποῖ ἀογινοά 
ἔτοτῃ παῖ Οοβρεὶ. ((ἔ. Ἀσπδη, λς., Ρ. 260.) 
ΎΤΠΕΥ οὐσυῦ ἴῃ ἀϊδιίίηςξ ςοηποχίοη νἱἢ 
τδηβϑδοίίουβ ὑο [Π5 Ενδηρο θὲ δοηθ 
τοοοσάβ. [1 15 ροβϑβϑίθ]ς ἰῇ 80πΊ6 οδ868 ΘΓ 
(Π|6 5 πλ Αγ οΟΥ ἰἀΘΠΕΥ͂ ἰ8 ὑπ4ι65[ἸΟΠΔ0]6, 
{παῖ δανίης [Π6 δάτὴς ἀοσυμηεηῖβ Ὀεῖογε ἢΐπι, 
ϑδι. Μεαίμεν ἀϊδρίδοθὰ [86 δοοουῃΐβ, ἰῃ ρυΓ- 
βυδηςα οὗ ἢ18 βϑῃεσαὶ ἱπηίθηίίοῃ ἴο ρσγεβεηΐ 
ΟἿΓ 1 ογά β ἰϑδοδίηρ ἰῇ ἃ δγοϊειηδῖς ἴοστη. 
(ϑεε ποίε οἡ Μαῖϊ. νυ. 1.) Βαυΐ ἴἴ 18 ξὰσ πιοῦα 
Ργοῦδῦὶε τπδΐ οἷν ἱνοσγά, πανίης 4 ἀϊβογοηῖ 
5εῖ οὗ ἤϑᾶσοβ οἡ [ἢοϑα ὁσοδϑβίοῃϑβ, ἱπ ΘΠ Π]ΟΏΔ]}}Ὑ 
τερελίοἃ νι βδί 6 Βιδά ργενυουϑὶν ἰδυραΐ ἴῃ 
ΟΔ}Πςο. 

, Τῆς ]ἸΞϊοτίςαἹ Ἑ“δδγδαοίοσ, ἱπάδεά [ἴῃς τῖρου- 
οὐδ ῥγεοϊβίοῃ οὗ ἴῃς ἱορογτδρδίοδὶ ἀεῖδὶἰβ ἰῃ [ἢ ς 

ΜῈ τεχαγὰ ἴο ἴδε Ὠἰδίοτῖοδι βεαιιεῆςα, 
[πε παΐωΓα] Ἱτηργοββϑίοη τηδάς ΟΥ̓ ἴμῈ πδιτδῖῖνα 
5 {Πδὲ [ἴ τοίου ἴο [86 ἰπῖογναὶ Ὀεΐννεθη ΟἿΣ 
1 οτὰ β ἤηδ] ἃ ὍΓΕ το ΟΔ]16ς, δηὰ [86 
[πὸ ἤθη δ... Γυκο᾿8 δοσουπηΐ δραίη οοἰης 4685 
νὰ ἰδὲ οὗ (6 οἴμεσς Ενδηρο ϑῖ5. Ηδτγε, 
Βονγονοσ, ἔδεσε 5 [86 στοδίοδι ροβϑίυϊς ἀϊ- 
σεγρεῆςε οὗ ορίπίοῃβ ἀπηοηρ οτἴς5, ΤῊ Ϊ8 15 
ΤΑΔΙΏΪΥ οὐίης ἰο δῖ. [κε 5 δὈϊ, Εϑρθς Δ }}γ 
ὨΟΓς 6816 ἴῃ 18 ϑεςιίοη, οὗ οὐ ν ἴο πΔπὶς 
ἰβεῦζε δηὰ ἴο οῖΐς ὀνθηῖβ, δᾶνθ ἴποϑβα ννιὶο ἢ 

αἰ ΓΕ οἡ ἴδ ἀοςίτηδὶ] ἰεδοδίηρς οὗ 
οὖν [ογάὰ. 5881 ἴθεγε ἃγὰὲ βοιὴβ ποίϊοος οὔ 
εὐ ςα] ᾿ππρογίδηοθ ἐσθ ΒΘ οἷδοθβ ἃΓῸ 
Ὡοῖ τηρηςοησά, τς ἰος8] ςοἰοιγίηρ βυρροϑῖβ 
ἴῃς εἰγευμπηδίδηςοϑ ὑπο ψἢς ἀἰἸΒοοῦΓϑοδ 
ΓΟΙῸ ἀοἰνεγεα ; δηὰ 4 ᾿αγοἢ}] οχδιηδίοῦ 
Ὀγίησβ οὐὔἵ Ροϊηῖϑ ὈΟΓἢ οὗὨ ἱπίεγηδὶ ςοδβογοῆςο, 
δηά οὗ νΕΓῪ 5ΕἸκίηρ οςοἰποϊάδησε 1 ἠοϊςε5 
ἴῃ οἴβοσ Ὀοοῖκβ, ΤΟΣ Ἔϑρθς δ! ἢ} (Ὠ6 5:λῖο- 
τηθηΐβ οὗ ἴπο6 ἔουτἢ Ενδηρο δ, ΤὨ15 ἰδ 
ἰηάἀορά ἃ εἶεαγῦ ἰηϑβίδηςθ οὗ ἴδῃς γεϊδίίοη Ὀεΐννεθη 
1ῃ6 (ὐἰγὰ δηὰ ἔουγτῖῃ Οὐοβρεΐβ, Ὡς ἢ 15 50 
οἴοβο, ἃ5 Κδπδῃ οὔδοεσνεβ, [δὶ {Π15 Οσοβροὶ ἰ5, 
80 ἴο βρθδῖϊκ, Δη ἰη(οττηδαάϊαίς ὈοοΚ δεΐννεοη 
δ. Ϊοδη δηά [Π6 ἢγβὲ ἴνο ϑυπορίϊϑῖ8. 8668 
.1,ε8 ἔνδηρ!]οβ, Ρ. 266, ἀπά ἴδε Αρρεράϊχ ἴο 
ἴδε τοι εὐϊίοη οὗ “1,4 Ν]ε ἀε [ἔβι.3, Ρ. 488. 
866 αἰϑο ἴῃ ἴνο δγίοϊθβ οὗὐ Ἀδϑοδ οἰϊεὰ ἴῃ 
τῆς δααϊπίουδὶ Νοῖς οη ςὮ. ν. 16. 

ΤὨυϑ 81. Ϊοδὴ [6}}5 8 [δἰ οὐν 1 οτγὰ νγῶϑ8 
ἴῃ [ογυβαδῖεπ αἵ ἴῃς Εξαϑὶ οὗ ἴῃς Π). οὐϊςδίίοη ἴῃ 
[86 νἱηΐον Ὀεέοσε [δε Ῥαδϑβίοῃ (ςἢ. χ. 22,21)." 
8ῖ.ὄ υκς το}}ὶς (δῖ βοὴ Ης Ἰεῆ Οα]εο ΗΘ 
βγϑῖ τουςδοά, ρεγθδρ5 γανογϑοά, δδηλγιδ (866 
Ὠοΐδ οἡ ςἢ. ἰχ, 56); [αἴ Ηδ [Πδῆ ρΡαϑϑεὰ πο 
Ῥεγαα οὗ [υ χὰ (οἷ. Χ. 15), δηὰ ἀττγίνοά δ 

Υ (ϑεε οὔ χ. 38). Νον Βεῖθδῃυ νγὰ5 ἴπ 
186 ᾿πιτηραϊδία υἱο ΠΥ οὗ Γεγιυιβαίθπι, ννῃϊςῖ Η 6 
του ἃ ΘΟΔΓΟΟΙΥ ᾿ἰοανα υην ϑιοἀ, (Βουσὰ ἴδ 6 
Ὑἱβῖ, ᾿κ6 ΤΏΔΩΥ ΟΙΠΟΥΓ ουθοηῖς, 15 ποῖ ἤεῦα 
ποιϊοοά Ὀγ 8. ὺκ6. ὍΤὨε οπιϑδίοη ὈΥ͂ ἴΠ6 
ϑυπορβι8 οὗὨ ]] τεοογὰ οὗἉ οι 1, ογαδβ υἱϑι 18 
ἴο [Θγυβαίοπιὶ Ὀεΐογε ἴπε ἰδϑῖ, 15 οης οὗ ἴδε 
θεϑέ κποντῃ δηὰ τηοβί ρεγρ᾽οχίηρ ροίϊηϊβ ἴῃ 
αυσϑίίοῃβ οὗὁὨ δυίοηγ. ν᾽ ε πὰ δοοουπᾷίϑ οὗ 
1Πδπλ ΟἿΪΥ ἴῃ ἴπ6 ουγἢ Οὐοβρεὶ; Ὀυΐ 45 ἴῃ 
[19 ἱπβίδηςθβ, δῃὰ ἰῇ πυτήθγοιβ οἵμο 8 ροϊηϊεα 
ουὖῖϊ ἴῃ 118 (οπηπιοηΐδσυ, ϑ.. ΓΠ0ΚῸ᾿ 8 ὩΔΓΓὰ- 
ἔνθ ἰ8 [}}} οὗἨ βιιξξεϑίινε Ὠοίίοοβ Ὀεβϑὶ εχ" 
Ρἰδιηθα ΟΥ̓ τείεσσεπος ἴο ἤδη. ΤΠ ᾿ἸΟΌΣΠΕΥ 
ταυβὲ δᾶνα οσσυρὶοά 4 σοηδιίάογαδ]ε ἴἰπη6, ἢοΐ 
ΤαυΓἢ ποσί οὗ ἵνχο τη τῆ5, ἀυτίην τοδί 
ΤΡ ος ΜΒ ἢ (Π6 δεν ηΥ ΕΓΘ ὈΓΟΌΔΟΪΙΥ δῖ 
ὍΤΟΥ 

Ἰαϊζϊες ραγτὶ οἵ τἢἷβ ἌἙπαρίον ἰβ τεοορη θεά ὉΥ 
Εδηδῃ, “Υ͂. ἀς ].᾿ 1:9 ἐβ!τίοι, Ρ. 503. 
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Οὐ Ἰεανίηρς [Θγιιβαϊοη τὸ ἰοάγη ἤτοι δῖ. 
ως Χ. 490-42, [δὲ οὖ [ογὰ τνοηΐϊ ΑΥΑΥ 

οηά ἰογάδη ἴο (δε ρἷδοθ. ννῆεσγε ἰοδη δἵἱ 
ἢγϑῖ Ὀαρι[Ζεὰ ; ἔδαῖ δ σετιδίποα ποτε ϑοσὴθ 
πιο, δηὰ τηδάθ πυγηθγουβ σοηγοσίβ ὅτ οην 
[86 ΤΊΔΠΥ 80 Τεβοσγίεα ἴο Η πη. 

δῖ. [ἰὐκὸ, 45 υ808], ἀοε65 ποῖ ῃοίΐος [86 
οἴδηρε οὗ ρίδος ; Ὀυῖ, ἴον τοϊδηρ ἴδ6 υἱδιῖ 
ἴο ΒεΙΠ ΠΥ ἰη οἢ. χὶ., ἢ6 τοοογάβ ἴῃ ᾳυσβίοη 
οἱ ἃ ἀϊϑοείρ!ε γοίουτίην [0 ἴῃ6 ΟΣ τοδοδηρς 
οἵ Ϊοβη ἴἱ Βαριϊδι, Δ ε ἰᾶνὸ ἤοῖὲ ἃ τὸ- 
ΤΑΆΓΚΑΌ]Ὲ ἴγᾶςθ οὗ ἴ(πῸ σίγα Ὀεΐννοοη ἴδ 
αἴβοῖρ!ε8 οὔ οὖῦ 1 ογὰ δηὰ ἴδοβε οὐ ἴδε 
Βαρῦβδι, ἴο ψιϊοῖ 81, ἰοδη τστερεαῖθαϊν 
41υάθ5., Νὸο ρΐδος, πο οἼοδβίοῃ Ἵοουϊὰ δὲ 
ΤΏΟΓΕ Δρργορσγίδῖς ἔογ ἴπῸ υσδίίοη ἴβεη ΡΓῸ- 

ϑύςἢ 4 οοἰπείάοποθ σου ἃ ΒΟΔΓΟΟΙΪΥ͂ 
ἰοσυϊοιβ. ΤῊΘ δεσου ἔγοπι χἹ]. 1 ἴο 

ΧΙ, 10 ἰβ8 ἘΠΕ ΓΕ οςσυρίοα ὈΥ δοςουπίβ οὗἉ 
Οὔν [ογὰ β ἰοδοδίηρ ἰῃ ἴπ6 54πιῈ ἀϊδιτγὶςϊ, οὗ 
"Θ ΕΠ ΊΕΩΕ τοροῖμοσ οὗ ΒΟΔΓΟΥΒ ἰὴ ργοδῖ 
ὨυΓὴ (χὶ. 29; ΧΙ, 1), οΥ̓͂ ἀἰβοουγβοβ 1η- 
ἀϊοδπρ, ἱποτε ἱπηῆμθιδηςθ, δηὰ 85 ἴῃ Οδ]1166 
Ἰπογοδϑιὴν δηϊδροηίΐίϑαι (οἷ. χὶ. 14, 1ό, 47, 
29, 37) 39) 53: ΧΙ. 1,13, ὅς,.). ὙΒαγα ϑθεπὶ 
αἰ5ο ἴο Ὀ6 ἱπαϊοδίζοιϑ οὗ ἴπ6 ϑοᾶϑοῃ, ἴπο γε 
Ὀυγδὶ οὗ ἃ ϑ8υῦ-ἰτορὶοδ] βρτγίηρ (εἶδ. χὶϊ, τό, 24, 
27, 28, 54). 

Ὗνε πεχὶ ᾿θᾶγῃ ἔγουῃ δῖ. ]οδη (παᾶὶ δὲ {Π6 
οἷἴοϑα οὗ [παΐ ρογίοα, ὑγοῦδοϊγ δρουΐῖ {πε επὰ 
οὗ ἘΦΌΣΙΔΙΥ, οὖ Τογὰ, δ ἴπ6 ς8}} οὗ τῃς 
δἰϑίοιΒ οὗ [.Δ2ΆΤ}18, τνεηξ ἀραίη ἴο Βείβδηγ, δυῖ 
ἀἴεγ α “δογέ ἀδείᾳ φ ἑπυο ἐγ: (7]οὁδη χίὶ. 6). 

δῖ. 1ὺΚὸ ἰηέογηης υ8 [μαῖ, θείης τηοηδςορά 
ΌὈΥ ἴδε ῬΒαγίϑεοβ, Ηδ ἱπεπχαῖοα [86 ᾿ἱπϊθητοη 
ἴο ἰεαᾶνα {πὸ [αυτό οὗ Ἡετοά, Ὀυϊ “,3εγ ὦ 
“ῥογὲ ἀείαν φῇ ἔιυο ἐαγ9. (ΧΙ, 22,31; ΨΏΟΓΟ 
δε. ῃοῖ68). [πηπηϑαϊδίοὶ δἤεγιναγάβ ΘΟ 65 
{8ε ἰουςπίην δἀάγοθθ ἴοὸ Ϊ|ογυβδίθαι, 
ποίίοα οὗ ὑγενίουβ υἱδίίβ, δυοῖν 85 δ[. [οβῃ 
δίοῃς 845 τεςοσάοϑα, 

ΑΠῸΥ ἴδε γδιϑίηρ οὗ 1}, δζαγυ5β, δῖ. [οδη 
[6}}5 ι.8 1 οὖν [ογὰ πεηΐ ἴο 2 ἀϊϑίγιςοῖ 
(86εε ηοΐῖδ οὔ Ϊοδῃ ΧΙ. 54) πρᾶγ ἴδ 6 ὙΠ ΘΓ 658, 

1, ΠΕὔΚΕῈΕ, ΙΧ, [ν. 5:. 

ἴο ΕρὨγδίπι, δηὰ ἼἽοοηπηυςά (ποτ ἢ Ηἰ9. 
ἀἰβοίρίεβ ; δηὰ «'5οὸ (δαὶ (ἢς ϑδπβοαάγιπλ 
δουρῶς ἴο φοπιραβ5 Η]5 ἀδαἢ. 

8ῖ. υκΚὸ δὲ8 τηογε ἤδη ἔουγ σμαρίογϑ δ1]} 
οἵ ἀϊδοουγδοβ ᾿ς «αἵ (πα {πιὸ ΈΤΟ 
Βρεοα! δ ἀγοϑβεὰ ἴο τς αἰδοῖ ρ͵ε5, ἢ ἴΏ- 
ἀϊοείίοῃβ οὗ ογαῆ δηὰ οὐ ξηπλ Υ οἡ ἴδε ρατὶ 
οὔ [ἢ ῬΠδγίβθαβ (ΧΙΥ. 1; ΧΥ. 2). [ἴῃ οἷ. ΧΥΪ!ΣΣ 
(σΒεσα 866 ῃοΐθ), ὰ βᾶνοὸ ἃ φθοτδρδίοδὶ 
ὨΟΌςΕ, ΥΕΙΥ͂ ΓΆΓΕ ἰῃ (Πἰ58 Ενδηρο οί, Ὡς ἢ 
828 τηυςῖ ρεγρίεχοὰ ςἼοιϊητηεηϊλίοσβ, ΜΒ Σ 
Ἀεβοῦ ουθῆ ἴο οοττοςῖ, βυϊθδιςα- 
της [υάπα ἴον Ο41166. [{ γοργοϑθηῖβ ΟΣ 
Τοτὰ 45 μαϑϑίηνρ (Ὡγουρῆ ἴδε πιϊάσί, ΟΣ 
(Ὠγουρσῃ με Ὀογάεγβ, οὗ 4 δῃὰ Οδηδς 
ου ΗἰἸ8 ΨΥ ἴο [εγυβαίεη. ὍΤμ]8 πιδὺ δὲ 
δοςουηῖοα ΤΌΣ, δηά 858 ἰἴ ννουϊὰ 5ϑϑῖ 54{15[260- 
ἴογῖϊν, 1 ΗἜς πεηΐ ΠῸπι ΕΡγαῖπι, πεᾶγ ἴδε 
ΒΟ. οΓ ὈΟυΠαΔΙΎ οὗ ϑαπλδτγῖδ, ἰουγαγὰβ Ρεγαα, 
ὙΠΟΓΟ Ηδ ἌΡΡΘΑΙ5 ἴο αν Ὀδοη αἵ ἴῃς [6 
ΜΒοη 851. {Κ᾽ πδσταῦνο ἀρδ Τοἰης 68 
ν ἢ ταὶ οὗ [86 οἴδεῦ ϑγηορεϊϑιβ. (566 
Ὠοΐδ5 οἡ Μαωσκχ, 1.) 
Το Ἰεηρίῃ οὗὅὨ 1τ}158 οηείγε ροσγζίοη 5 ποῖ 

Βυγργίβίην 1 γε ὉΘΑΓ ἰῃ τηϊπὰ ἴτε ἴβδεϊ 
(πα 81. ΓὺκΚ6, ΨῈΟῸ 8 βίηρυ αι! σοςῖθο ἴῃ 
ἀφαιης τ ενθηΐβ τοοοσάθα Ὀγ δῖ. Μαγκ, 
οἡ ἴΠε φΟΠΙΓΑΤΥ δδοιυηάβ ἰη ἀεἰΔ1}5 ἀπὰ τυτῖῖε58 
ἴῃ ἃ ΔΤ τῆοτὸ ἤονίης δηὰ εἰδδογζαῖς 517}6 
Ψ ΏΘη ἢθ [Ὁ]]ονν8 οἵαν δι Ποσ 65, νοεῖ ΠΣ 
γυτ δ οὐ ογαὶ. ὙΈς βουγοθβ ᾿ἱπἀοοὰ ΠΟ ἢ 
86 0965 ἃ΄ΙῸ τηδίζογβ οὗ ςοη͵οςίυγε. ΟὗἁὨ οπε 
Ὁ Σ ΜΘ ΤΔΥ ἔδοϊ δβϑεϑυγοά, 81, [ἀὺ]κ6 ρἶνεβ 
ἴ6 τοϑυ 5 οἵ οδγοῆι ἱῃαυ Υ; δηὰ ἰξ τῆς 
δοοουηΐ ρσίνθη ἴῃ [18 ποῖς δε 53::05.ΔΠῈ Δ} 
ἡπ ῳ ὦ Ῥγεβοηῖς [Π 0586 ΓγΟϑῸ} 5 “ 1ὴ ογοσ ἢ 
ἢ. 1. 3). 
᾿ ΤὨο οχίθηϊ ἴο τ πολ δ1. [υἷκὸ οτἱῖβ ποῖ 865 
οὗ ῥἷδοθβ δηὰ ἰγδηβδοϊοῃβ, Κεορίηρ ΟΥ̓ δίίθη"- 
τίου ἔχοὰ ὕροῦ οἷν [1 ογὰ δ ἀἰβοουγϑοβ, ΤΩΔΥ͂ 
δὲ ΘΑ51}Υ τε] 56α Ε΄ σοτηρασίηρς ἢ 15 πασταῖννο 
ἔἴτοῃιλι υ. 18 ἴο 51 οὗ [Π|8. ηἰπί οΠΔΡΙΟΣ 
σὰ (δὶ οὗ ϑὲ. Μαῖκ δοτῃ οἷ. Υἱῇ. 27 ἴο 
(ἢ. Χ. 1. 
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ν. 1-2.} 

ΓΗΑΡΤΕΚΒΚΝ Χ. 

Ολγίσέ τον ξίλ ομἕ αἱ οκμς “ευερηῖν οὐἐεΐβε ἐο 
τυογξ νεγαςίξ:, σπα ἰο δγεαεᾷ : 17 σαϊνεο»ἐτἢ- 
σὰ ἑάφνε ο δέ ἀπερεδέε, ἀκα τολέν εἰ; 19 γοίοῖζε: 
21 ἐλακμξείά ἀὶς  αίλερ ον ἀξ φυασέ: 23 »εαρν 
ἰδ 4146 λα» ἐείαίς ὁ ἀὲς εἀμγεῖ: 25 
“εαελοίλ ἐδΦ ᾿στογεῦ ἄστο ἐο αἰξαΐνε εἰν »αἷ {γ2, 
αν» α ἐο ἔαξε ξὺν} οηδ 707 δὲς μείρλδοιν ἐλαΐ 

μη 

51. ΓΌΚΕ, Χ, 381 

φεοσφία λὰξ τεόροῦ " 41 γεῤγελενάεά Μίαγίλα, 
σα» οὐν»ερερ σά 457} Δεν σἐσίεγ. 

Δ΄ ΤΕᾺΚ ἐτδεβε τπίηρβ τῆς Ι,ογὰ ἢΜαιι. το. 
ἀρροϊητεά οἵδιεν βενθηῖῦ 130, ἡ 

ΔΠὰ 8εηῖ τΠδπὶ ἴνγὸ δηά ἔσο δοίοτς 
ἢϊ5 ἴδοβ ἰπῖο δὌνθῖῦ οἰ ἀπά ρίδςε, 
ὙΠ δ ἢ Ὠἰπιβς] Γ τνουϊά σρηιε. 

2 ΤΒογείοτς 844 ἢς υηῖο {ἢ 6ηὶ, 

ΓΗΑΡ. Χ.---1.-24. ΤΗΕ ΜΙΒΒΙΟΝ ΟΕ ΤῊΕ 
ΘΕΝΈΝΤΥ, 

1. Δβεγ ἐδεο ἐδίπφ.. 1 ε. αἴεντ (86 
ὀνοηΐβ γοοογάδα, οἢ. ΙΧ, 57“62.ὡ Ουγ 1 οτὰ 
ταδλὰς {τ2] οἵ Η58 ἱπδίγυπηοηῖβ. Ὀεΐοσο υἱδίης 
ἴποπι, Ὅμὸ τηϊββϑίοη οὗ [8:6 δουεηί ἀἰδοῖρ 68 
Βοτε σϑοοσάθα ἰ8 ΟἿΪ ἔουπά ἴῃ δῖ, 1υκοἢβ 
Οὐοερεῖ : (ες οἴδενς Ενδηρο ἰδῖ5 ἀο ποῖ γίνε δὴ 
δοοομηῖ οὗ [ἢ15 εἰγουϊξ; ἴἰ ἀϊὰ ηοἱ [21] ψ τ Ὠΐη 
(Ποῖγ ργουΐπος ἴο ποίΐςς ἴῃς ἀρροϊηϊπιθης οὗ 
(ἢς ““ δευθηΐγ," 0 ψΈΓῈ ἴῃ ἕδεῖ ποῖ ογάδιποά 
ἴο ἃ ροιτηδηθηὶ οβῖοο. ὲ ἅγε ἴδπι 40]6 ἴο 
υηάεγβίδηα μον ἰΐ 18 (μα νγὰ βϑαγ ποι μίηνς οἵ 
[6 ΘενυθηΥ ἴῃ Ἰαΐοσ {1π|65, 6. 5. ἴῃ ἴδε ΑςᾷΒ οὗ 
[6 Αροϑβίίεβ. ΤῊ 5 δᾶ5 θθθη τηδάδ δὴ οὐ)εςτίοη 
ἴο ἴδε δυϊποηΈς Ὁ οὗὨ (88 ρατί οὗ 851. 1υκο 
πδιταῖϊνθ. Βιυῖΐ ννἢςῃ [ἰ 15 σοπϑ!ἀογοά δαὶ (ῃς 
Εναπρο δὲ νν88 4150 (6 υτ]ΐεσ οὗ ἴπῸ Αςί5, 
τῆς οὶ Ὀδοοσηθβ δῃ ἀγρυμπηθηΐ ἰῃ ἔδνοιυσ οὗ 
τς συ οὗ μ]5 παγτδίϊνε, μεσ πεῖν ἱἔ νε 
ΤΕΙΠΘΠΊΌΕΥ ἴΠ6 ΘΑ ΟΓΏ685 βῃῆονσῃ ΟΥ̓ εςοἰο5,- 
Δϑίϊοδὶ τγδϊοπ ἴο ςοηποοῖ ἴΠ6 πδαπΊθ8 οὗ 
ΡεΙβοπ8 δῇεγνγαγάβ γεδγκαῦ]ε (6. Κ. Μαγκ, 
Μαιίῖαϑ, δηὰ ῬἘἢΡ) σὰ τἢ6 πιβϑίοη οὗ 

- [πα ϑανθηίγ. ἴη οἢ. ἰχ. τ-6, Μαίΐ, χ,, γε ἂν 
Δ δοοουπί οὗ ΟὔΓ 1, οτὰ δ δεηάϊηρ ἔοσί 186 
Τνεῖνο [σου Νογίδογη ΟΔ1166. ἴῃ (15 
Η!δ5 5ο]θπιῃ ὕγορξσαβϑ8 ἰοννδγά8. [εγυβαίοη Ηδ 
Ῥγοίεσσεα ἴο τείδίῃ ἴδς Ὑννοῖνε ἤθᾶσ Ηἰδ 
οὐ Ῥούβοη, δοηάϊηρ οὐἵ ΟἿΟΣ ΓΊΘΒΘΘΏΡΟΓΒ 
ἴο ἀνγάκθη ἴῃ (ἢ6 τηϊηἀ5 οὗ πιθῆ ἃ 86η86 οὗ [ῃς 
ΠΟΔΓ685 οὗ Οοὐβ Κίηράοιῃη. “11 15 ν ]},; 
84γ8 ΑἸξοσά, "δὲ Πυκὸ μ45 ρίνοη υ.5 450 ἴῃς 
βοηάϊης οὗ ἐδε Ταυείυε; οΟΥἮΎ ΜῈ 5μουϊὰ ἢδνθ 
Πδά 5οηγε οὗ ἴῃς σοτηπηδηϊδίουβ 459 τ ηρ [Πα 
{8158 νγᾶϑ 266 ταπιδ τηϊββίοη." ὍΤῆς βϑάπὴ6 ΎΙΟΓ 
Ροϊηῖβ οὐ [παῖ ἴπς οἰαγρε ἴο [6 Ὑ εἶνθ, 
εἰνθη ΠΥ ἴῃ Μαῖί. χ. “"ϑρθακβ ῥ᾽ δίηἿγ οὗ δῃ 
οἢῆςοο ἴουηαεά, δΔηὰ ἃ τηϊηἰπίγΥ ἀρροϊηϊοα νὩϊοἢ 
ννὰ8 ἴο ἰνοϊνο ἃ ψουκ, δηά οπηδγαοθ ςοῆβο- 
αυδηοεβ, ερτέχέεησξυε, ὈΟΪΒ ἴῃ βρᾶος δηά ἀυ- 
Ταῖίοη, «ὐὐΐό ἐῤε «υον 4." ὙὍὙΠα σμάγρο ἴο ἴῃς 
ϑεΥυΘ ΠΥ, οἡ ἴῃ6 οἴμεγ μδηά, [85 γεΐεγσεηςθ ΟἹΪγ 
ἴο Ῥγεβοηΐ δηά ἴδηρο οὐ]εςῖ8. [{ πιΩΥ͂, 
μοννενοσῦ, δ6 δαἀπιτιοά {π4ἰ [ΠΟΥ τεργοβοηϊοά 
(Πς στοδῖ Ὀοαγ οὗἁ εδοθεγβ, υῃμοβα αι ἰἴ 15 
ἴο ῥτοραᾶγε ΗΒ ΝΔΥ Ὀεΐοσγε Η τ. 

ἐδε Ζογά.] Οὗ σουγβὲ ἴῃς 1,ογὰ |6518, οὗἁ 
ὙΠοπὶ ἴἢ6 ννογὰ 18 δδρεςὶδ!γ υϑεά ἴῃ ἴῃς 
ΤΟΟΟΓα5 οὗὨ [15 ἰουγηου. [{ οςεὺΓβ δι ΓΑΓΟΙῪ 
(σε. ἰῃ οἢ, ἱ, 43; 11. 11); ἴῃ οἴοῦ ραγίβ οὗ 81, 

1 Κο᾿ 8 ΗἰβίοσΥ : 8ὲὲ Ἂἢ. υἱῖ. 13, δῃό (1 σεηυΐηθ) 
21. δῖ, Μαῖκ [5 ουδὴ ΓΟΙῸ βρδαγίηρ ἰη ἴῃς 
56 οὗ {18 ἐοπρηδίίοη, τοϑογυηρ ἃ ἔοσ ἴῃς 
Ϊλδοῖ ροοὰ οὗ οὖν ᾿μογὰ δ ὨΙΒίΟΙΥ ; 866 ποῖβ 
οὔ Μαχκ χυὶ. 19. 

αῤῥοϊμέεά.} [{ᾧἰἰοΓΑ γ, “ Ῥοϊηϊεά ουΐϊ,7 οΓ 
ἐ586ῖ ἰοἢ." ΤΠῈ νόοσγὰ ἱπΊρ} 165 ἃ 530] θη 
ἱπαυγσυγαίίου ἰηΐο ΟΠΓΘ. 

οὐδέν “ουεκῖ αοὸ}1] ΜΜΝΊΔ τποπλ, [ΒΘ η, ἀγα 
[656 ΟΝ ΠΥ ΠΙΟσΘ ηροΓ5 σοηίγαϑίεἀ ἡ Μεγεῦ 
δηά ἈΘβΟΣ (Ὠἰπκ [Πδὲ [ΠΟΥ ἅτε ορροϑεὰ ἴο [πε 
ΤῆΘϑϑοηροβ ἀοβραίομοά ἱπίο ϑαπιδγίδ (ςἷ. ἰχ. 
52). ΤὨ15 ᾿Ἰηπἀερα 5εοτη ἴο ὃ6 [6 δίῃ γαϊ ἐχο 
Ῥἰδπδέίοη. Βυῖ ἴδδ πηϊβϑίοη οὗ δ Θουθη 1 ννᾶ5 
ΟἸΘΑΣΙΥ βοιποι ΐηρ οὗ ἃ πλυ ἢ ΠΔοΓῸ 8ο]θηλη δηὰ 
ἴοστηδὶ σπδγδςίοσ, ϑἷποθ ΠΟῪ τοςεῖνο ἃ ὑλαλς 
δηὰ δυϊποῦ ἴο Ῥγθδοῖ δηὰ [οὶ] (νεῦϑα 9), 
᾿κεὲ (ἣἢς Ὑνεῖνε (οἢ. ἶχ. 1, 2), ῬνΠοῦδα5 
[Π6 τησβϑοηροῖβ βροκθὴ οὗ ἱπ Ἂοἷἢ, ἰχ, 52, 
ἌΡΡΘΑΓ ἴο μβᾶνα ὕδθη ϑοηξϊ ΣΏΘΓΕΙΥ ἰῃ οὐδεν τὸ 
ργουάς ϑυξῆςίεπε δοοσοχητηοάδίίοη ἴογ οὐγ 
ἱ,ογά δηά Ηἰ58 ἔοϊ]ουνεσβ. [{ 15 1ηἰοστοὰ [Π6γὸ- 
ἔοσγε (μαῖ (ἢοῖγ τηϊϑϑίοιι 18 πόσο ἼοηίγαΞοίοά 
νὰ τθδὶ οὗ ἢς Τύνεῖνε. 

“ουεη 7.1] ἴῃ Β Ὁ δηά βοπὶὸ οἵδε Μ58 
(δε τεδαάϊηνς 5 “ βουθηϊγεῖνο : ρεγῃδρβ, ἃ5 
ΑἸΙοσγὰ 8γ5, ἃ ἰγδὔοηδιὶ οογτεςοη ἴο Ὀγης 
[86 ἰοχί ἱηῖο δοοογάδηος στ [ἢ πυπηῦοσ οἵ 
[πὸ ϑαηποάτιπι: Ὀυϊ ἴπόΓα 15 ταυοΐ. οοηξιβίοη 
Ὀεΐννεοη ἴπδϑ6 υ δ 5 ἰη ΟἴΠΕΥ ςᾶ965 (ἐν. 
ἰπ τῆδῖ οὗ τῆς ΠΧΧἧ {γδηβίδίοσβ) δγβϑίηρ ουΐ 
οἔ τμεὶγ Ὀοίι θείη ἰοσττηθά ΌΥ ἴΠ6 τα] Ρ]1ς8- 
(ἰοῃ οὗ τηγϑιῖοδὶ πυτῆθοσθ. [Ι͂ἢ πε δρεςὶδὶ 
ὨΤΊΟΥ οἤοβεη, 8]]υϑίοηβ πᾶνὸ Ὀθθη ζοιιπά ἴο 
[86 56 Υ ΠΥ οἰ ἀογ8 οἤοβεη ΟΥ̓ Μοβεβ (Νυπιδ. 
ΧΙ. 16-25), ἴο ἴ[δ6 πυιηδεῦβ οὗ [Π6 ϑδηβοάσγι πη, 
ἴο ἴδ 5εγθπίῦ Ραϊηγχοτεε5 αἵ ΕἸ1πὶ (Εχοά. χν. 
27: Βεηρεῖ), οὐ ἴο ἃ δοθίηϊςδὶ ποϊΐοη, ουηάοά 
οὔ Οεη. χ., [δὲ [6 Βυπίδη τγᾶςα σοηϑίοιοα οὗ 
γο πδίϊοῃϑ. 

«υοἰά οο:»..7ἢὉ “ὝΠ:8 δοοπὲ ἴο ὁ60110." 
ΤῊ Ϊΐβ τηϊϑβίοη ὀχίοπαεά το ἴΠ6 ᾿ΒοΪς ἀϊϑισὶςϊ 
δδουΐϊ ἴο θὲ ἰτανογβεὰ ὈΥ οὺγ [νογά, Ἰποϊυάίης 
Ῥεγσα, ἀπά ῥγοῦδΟΥ στεαῖ ρατῖ οὗ ϑαπιλυῖδ 
δῃηά Ϊυάσα' 866 ποίθ68 Οὔ ἰχ. 51, 56. 

2. Τδεγείονο “αἰά δὲ. Ῥετθδαρβ νὰ 5ῃουϊὰ 
τοδὰ, “"ΪΝοῦν ἢς 5αἰὰ," ὙὍὉῃὲ οὔαγρο ΙΓ ἢ 
ἴοϊονγβ 5 υυυοῖ ἰῃ οουοη 1 [Βδὲ ἀ6}1- 
νογοά ἴο ἴδ Ὑ νεῖνε (Μαδῖϊ, χ. ς, 54.) δηὰ 
Ραββάζοϑ ἰουηὰ ἰῃη αἰβεγεηϊ ροϑβϑι ἢ ἰῃ [ἢ 



482 51. {0ΚῈ... Χ. [ν. 3-- 9: 
6 Απὰ 1 «ες 8ϑοη οἵ ρεᾶος δὲ ὁ Μαῖ.ο. ἔΤῊς Πατνεβὲ {ΠῸῪ ἐς ρτεδῖ, δι τῆς 

ἴΠοΓα, γουῦ ρῥεᾶσθ 8041} γεϑῖ προ τὰν ἸΔδοιΓΟΓΒ {γιό ἔδυ, : ὈΓΔΥ γε τπεγείογο 

ὦ Δίαϊι. το. 

» αι. το. 

τῆς 1, ογά οὗ τε δαγνεβῖ, τηλὶ ἣς 
ψουὰ δεηὰ ἔογίῃ ἰΔθουγογβ ἱπῖο 8 
βαγνεϑῖ. 
.. 2 ΘΟ γουΓ γγΆγ8 : ̓δεμο]ά, 1 βεπὰ 
γου (οπ 48 ἰδηιῦβ δπηοηρ ἡγ Ϊνε3. 

4. Ολιτγ ποῖ ποῦ ΡυΓδε, ΠΟΙ 80 ΓΙρ, 
ΠΟΥ 8Π068: ἀπά 84]1ἰ6 0 πιδη ὉΥ ἴΠε 
ὙΨΆΥ. 

ς "“Απά ἱπἴο ψηλθοενον ἤουβε γ6 
δηΐεῖ, ἢτβὲ βᾶγ, εᾶος δ ἴο {ἢ 18 
Πουϑβ6. 

οἴδεον Οοβροὶβ. Ου 115 τεϊδίίοῃ ἴο ἴπε σῃδγρε 
ἴῃ Μαῖ. χ. 5εὲ ποίς δῖ [Ἂς εηὰ οὗ [}}}5 ομιδρίευ. 

{δε δαγυε.}Ὡ ΑΟομηρασε δηὰ ες ποῖίεϑ οὴ 
Μεαῖ. ἴχ. 37, 38. Α ὄ53::πλ}}2Γ βγίηρ 15 
ἴο αν Ὀδδη υἱἱογεὰ τ} τείεγεπος ἴο {πε 854- 

3 ἃ 
δαγνοϑί. 

8. δεδοίά, 1 :επ4.] ΟΥ, δοοογάϊηρ ἴο ἴδε 
τοδαϊης ἕοϊονγοά Ὁγ ἴμε ΑΟὟ', “ Βεμοϊὰ, ἃ 18 
[0 βοπά," Οομηραιο δπὰ δε ποΐοϑ ου 
Μαῖ(. χ. τό, ψδεσε ἰδ 5λπ|6 Θχργοβδίοη 5 
[ο]ονεὰ ὉΥ οἵἴδεσ νοσγὰς οὗ ννασηίηγ. 

4, Οαντν πείέδεγ ἢ Α ϑπδσ ἀϊτοςίίοη ΔΡ» 
Ῥεᾶγβ ἴῃ τῆς οὔἴδγρε ἴο ἴδε Ὑ νεῖνο, Μαίϊ. χ. 
9, 1ο; (ἢ, ἴχ. 1; ἌΒΟΙΕ 566 Ὡοῖδ. 

απά «αἰμίε πο νιαη.}] ΤΌϊΘ ἰηϊυποϊίοη ἀοο5 
ποῖ ἀΡΡΘΔΓ ἰη ἴΠ 6 5] σδδγρο ἴο ἴπε Τ  εῖνε. 
11 ἰ5 ἃ ἀϊγοοϊίΐοη ἴο ἴπε τποϑϑοηροΙΒ ἴ0 Ὸ 
οἰγαίρῃς ἴο {πεῖν οὔ]εςῖ, ἀηὰ ποῖ ἴο νυλϑίς Εἰσὴθ 
οὐ [που φῆϊ ὩΡΟΏ ΘΟΟΟΠΟΔΙΎ πιδλίίετβ : σοπλραγε 
1 Κιηξβ 'γ. 29ς. Ἐδϑοίογῃ 538] υϊδί!Οη5 ΈΓῈ 
(εάϊουβ δηὰ ονογεδυγάοηοά ὙΠῸ ΟΘΓΕΙΏΟΏΥ, 
ΎὝΠΟΙΟ ϑθοΏ5, ΠΊΟΥΘΟΥΕΥ, ἴο δε δῃ Δη{} 6515 
Ἰηϊοηάοά, Ὀεΐνγοθη 54] ἰδ. 1008 βω [6 ννᾶγ,᾽ 
δηὰ [ῃς τρδϑϑᾶρο οὗ ρεᾶςε ([ΠῸ ΟΓΙΠΔΤῪ ἔοστη, 
ἃ5 ἴΐ ψ.1}}} Ὀς τεπιετηθεγοά, οἵ οσίεηϊδὶ στεςίης), 
ἴο Ὀ6 ἀεϊϊνετεά ἐπ ἐδε δοισε Ὠϊοῖ ἴἢ6 τηε5- 
ΒΟΠΡΈΕΓΒ την ἢ Θηίοσ. [ἰ 15 δ ἴῃς ἀοτηεξίς 
Βοαττ (δδῖ [ΠΟῪ ταυϑδέ ἀοἴ νον (ΠΟΙ Πγε55δρθ. 

δ. απά ἱπίο.1] Οοιηρατο Μαῖί. χ. 2; δυΐ 
τῆς ἀϊγεσζίοη 15 τῆοτε [Ὁ}}} Ἔχργεϑϑοὰ ἤοσο, δηὰ 
1ῆ6 ποχί νεῖϑθὸ πᾶς ὯῸ ρᾶγδ δὶ οἰϑουνθογο. 
«Ῥρδοο," ἃ5 νὰ Κπονν, ννᾶϑ [6 0.1] ἔοττη οὗ 
ετεεϊίης. Βιυῖ ἴδε ἀἰϑοῖρ 65 πγέτς ἀϊγεςοϊοά ἴο 
ΓΟΏΨΕΥ 8 τηρϑϑᾶρὸ οὗ ρεᾶοθ οὗ ἃ Ὀεῖίεγ ἀπά 
δίρμεν Κίπὰ (σοπῆρατε [οδη χίν. 27). Απὰ 
[815 πηεββᾶβε νγὰ5 ἴ0 Ὀγΐπρ ῥεᾶζβ ἴο βιιοἢ ΟὨΪΥ 
85 ὍΟΓΟ σΔΡδ]ς οὗ τοσοίνιηρς ἰ οΔ]Ἰοα ποτα, ἴῃ 
Ηεῦτεν ἸΟΕΥ, ἴδε ϑοὴβ οἵ Ῥεᾶςε, 
(οουῃΡ. Ϊ ΧΥΪ,. 12: ἘΡΒ.. ἢ1. 3; τ. 6); ποῖ 

ἰ : ΕΓ ποῖ, ἰξ 584} ἔυγῃ ἴο γου 
ἀραϊῃ. 

 Αμπά ἴπ ἴῃς β8δπι6 ἤοιιϑςε γεπιδίπ, 
εδίϊηρ πὰ ἀγίηκίηρ 8.0 ἢ ΓΠΙΠρ85 43 
(Π6Ὺ ρῖνα : ἔογ [ἢς ἰδθουγεοσ ἰβ ὑγογί ἢ 
οὗ ἰξ γε. ΟὗὙὟ ποῖ ἤοηι δοιιϑε ἴο 
ἤουβ6. “ 

8 Αηά ἱπίο τδδίβοενεσ οἰ γε 
δηΐοῖ, δηά {ΠΕ6Υ τεςεῖνε γοιι, οδῖ βυςῇ 
{ΠΙῚΏρ5 45 δῖα δεῖ δαίογε γου : 

9 Αμπά Πεαδὶ {ἢ βιςΚ τπδὲ ἄγε [Πδσε 
πα 

ΔἰΙορεῖθοῦ (6 5λπ|6 85 "γνῆο ἴΙἢ ἰΐ 5 ΤΟΥ ΓΒ ἢ 
ἴῃ 186 5:1τ218γ Ὀυξ ποῖ Ράᾶγα]οὶ μαϑϑαρε, Μαδίϊ. 
ΧΙΙΙ. ῬὍΤδὸ τηϑδηΐηρ δοῖὸ ἰ5 ἴπδί ἰἢς ἀ 5 ρ]65 
ψεῖε ἴ0 Ποπηπιυη)ςδῖε (ΠΟΙ͂Γ τηοϑϑαρὸ οΟἱὗἁ Ρεᾶςς, 
85 ἴ)6 Ῥτορδεῖ οὗ οἷά νγᾶβ ἴο οοσηγημηϊςαδῖς 
ἢ]58 τηδβϑᾶρο οὗ σναγηίης, (ΕΖ2εΚ. 1}. 175-21) 
ἴο 411, τ Βεῖ ΒΥ “ΒΥ ἦγ ηοῖ. Απὰ ἴἴ ἰ5 
ἀνθοὺς ἴο ἴμεπὶ [δῖ ὄνεη [ἢ {Ππεῖγ τοϑϑᾶρὸ 

5 οὔ ἰπδίίεηξίινε δῶσε οὕ δίυθθοσγη ᾿οατγίβ, 
γεῖ ἃ 58}|4}1} ἤοῖ θὲ ἔπι 1658, βἴἰπος μ6 ἀπ 
Ῥεγοσγτηεα 5}|8}} Ὀστηρ Ρδδος ἴο {μοηηδεῖνοϑ. 

7. ἐπ δὲ “ονὸ δοιω...)}ὺ Ἀδίδεον, ΚἼπ ἐμαΐ 
ΥΟΣΥ ΒΟΌΒ0." 

εἶνε. 80 [δος οτἱρίηΔ] ἰς 
υἱ ἴἴ πιοδηβ ΠΊΟΓΟ ΘΧΔΟΙΥ͂ 

ΦΒΌΘΝΕ ἐπηθδ δὲ ΒΟΥ ἘΔΥΘ᾿" [Ἃο δῖνο, 
ΤῈ ἴο οαἱ νῇἢδί ἰ5 Ἶ ἴοσ ἰδεηὶ 

σουϊ δετυρὶο, ἴοσ (πὸ γεάϑοη ρίνεη ἰη [πὸ 
ΡΓΟνοσΌΔ] ὄχργεβθίοο δῖος [ο]Π]ονΒ, ἀπά 
ὙΏΙΟΝ δἰσὸ οσουΐβ, Μδῖζ. χ. το. (ὐοαρᾶτθ 
ΥΕΣΣῈ 8. 

8. “454 ἑτίο «υδαϊποευεν. ὍΝ ὁ ἅτε Ῥτ Ὁ ]Ὁ 
ἴο τοδὰ, "διὰ ἰπὶο ἩΒδίδοουοσ οἱ [00 
ΥὙο οπἴοτ." ΤΉ5 τηδτὰς δὴ δη  Π65]5 Ὀεΐννθεη 
“οἰ ἀπά “πουε", πὰ ᾿υ51:1ῆ68 ἴῃς τε- 
τηᾶτκ οὗ Μεγοτῦ, ἴπδΐ ἴῃ (Βς ρτγενυίοιις ραγί οὗ 
ἴῃς οδάᾶτγε, ἴῃς Τπουῆς 5 ΟΠΙΕΗ͂Υ οὗὨ νἹ] λρὲς 
δηά ἀεϊδοπεα Βοιι568. 

εαὲ «μοῦ ἐδίηρ:.)] Τῆς οοπηοχίοη Ὀθεῖΐνγθθη 
(815 δηὰ 1 (οτ. χ. 27 ἰ5 οὐνίοιβ. ΟἸς 
ἰιᾶνὸ δεθῦ ἴῃ ἴἴ ἃ ὑγοοῦ οὗ ἴῃς ἀερεηάεηςε οὗ 
51. ΓὺΚ6 ὑροη δ1. Ρδιὶ (ΗΙξεηξεϊά, “ ΕἸη]. 
Ὁ. 571); ΠΟΣ ἰ5 {ποτ ΔΩΥ͂ τοδϑοη ἴο υσϑβίϊου 
τε ἕδςϊ οὗ δυο ἀεδρεηάοησα. [{ 858 Ὀδθὴ 
οὐδθεσυεά [δὲ [πὰ τεδειηδίδηςε δεϊννεεη [πὸ 
Ἐνδηρεῖδε δηὰ (ἢς ΑΡροϑβϑίϊε 18 βἰγοηρεϑὶ ἴῃ 
ἴῃοϑε ρΡογίίοῃβ οὗ ἴ6 Οοβροὶ ν Ὡς ἢ ἀο ηοὶ 
ςοἰηςίἀς ἢ [86 οἴμοσ ϑυηορσίβ, Ἔϑρες δ} 
ἴῃ ἴΠ6 δεςζίοη ἔσο ἰχ, οἱ ἴο χυἹἹ. 14 ; δηὰ ἰῃ 
{8158 οᾶϑ6 ἴΐ 5δδὸπη5 ργοῦδὺ]ο [δῖ Ὀοῖἢ ραβϑᾶροβ 
ΜΈΓΟ ἀογίνεα ἔτοτλ ἀοσιυπιεηῖβ υϑϑα 5ροςο Δ} }Ὺ 
ΕΥ 81 1ὰυκὲ δηὰ 8ι. Ραυ. Ηδστγε ἴδογε 18 ἃ 
ΡΘΟΌΪΔΓ 8.12] 6 η 685 ἰη ἴπ6 ἰη]υποοη. ΤΣ 
ΘΟΥΘΠΙΥ ΕΟ δεηΐ Ὀείοῦε οὖσ [ογὰ, ργοΌΔΟΪΥ 
ἴο ἀἰϊβογεηῖ ρασγίβ οἵ ϑαπιλτίδ, ϑεὲὲ ῃοῖε οὐ Ἂἣ. 
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;, Ω Μᾷᾳαξι. σσ. 
41. 

᾿Π 40Π] Ο 

ν. το---τϑ.] 

'Π, Δηἀ 540 υηῖο {πεπὶ, ΤῊς Κιηράοηι 
οὗ (σά [8 ςοπια ηἰρᾷ υπῖο γου.. 

Ιο Βιις ἱπῖο ννηδίβοανεσ οἱ γε 
δηἴεῖ, 8πα (ΠΥ ταοοῖνα γοὺ ποῖ, ρῸ 
γουῦ ννΑγ8 οὐκ ἱπῖο ἴῃ βίγεεῖβ οὗ τε 
βΆ 16, Δηἀ 8Άγ, 

11 ἔνεῃ τῆς νεῖ ἄιυϑὲ οὗ γοιγ 
εἰἴγ, ὙΠ ἢ οἰεανεῖ οα 0.8, νγὲ ἀο 
ννὶρε οὔ δραίπβε γου : ποσνδίδηά- 
ἱηρ δ6 7 δυγα οὗὨ τ 83. τῃαῖ τ86 Κίηρ- 

Οὐοά [5 σοπλς πῖρῇ υπίο γου. 
12 Βυῖ 1 840 ὑπο γου, παῖ ἴξ 

8.4}} Ὀς πιογὲ το]εγδῦὶς ἰῃ τμαὶ ἀδῪ 
ἔογ ϑοάοῃι, ἴλη ἕογ τῃδῖ οἰ Υ. 

11 “νος υπῖο ἴπες, (μπογαζίῃ ! 
706 υηῖο ἴΠες, Βει βαιά [ ἰοῦ [ἢ τῆς 
ἀντ ἢ νοῦ δὰ δεεη ἀοηῃς ἰῃ Ἴγτα 
Δηα διάοῃ, ννῃϊςἢ ἤᾶανε θεθῃ ἀοης ἱπ 

ἾΧ. 56: πον ἴδ ΠΊΟΣΤΕ ΒΟΤΌΡυΪου5 [ον ο ὰ 
[{ υηϊαννέυ! ἴο οἵ τ 16 ϑαιλδγιίδηϑ ; Π6 1Γ 
Τηλχίπὶ τνᾶ8, “ Β6 ΜὯὴΟ δαῖεῖδ ἃ τηοσϑεὶ θεϊοηρ- 
ἴῃς ἴο ἃ ϑαιιδυϊδῃ 15 85 [ΒΟΌΣ ἢδ δἴε δυνης 8 
β65}." Ουγ]Ι, οτά, [Βοτεΐοσε, οοηἀεηιηδα [δὲ 

Ἰυάϊοο, μανίηρ Οἢ ἃ Ῥσουίΐίοιιϑ οςςδϑίοῃ Η ἰπ}- 
δον ἀϊγοςεῖϊεὰ Η!5 ἐἰβοὶρίοβ ἴὸ ὈῈΥ Ἰοοὰ ἴῃ ἃ 
ϑΑΠΊΔΓ Δ ΟἿ (ΤΟΒὴ ἱν. 8). δι. Ραϑιυὶ 
ΘΏΟΓΔ 1565 (ἢ 6 οχιοηδϊηρς ἰ το ἴοοά 
οαΐθη ἴῃ ἴῃς γοδίάεηςε οὗ Οδίϊοβ. ΙΈ ἰδ 
βυϊῆείοηξϊ δηὰ 582ι|5[Δςἴ ΟΣ ἴο ποῖς ἴδε ςοϊη- 
εἰάθησα δεΐνγοοη δῖ. Ῥδυ}}5 ἰϑδοβιίηρ ἰῃ δῇ 
ερίϑιϊς το ἰβ δρεοῖδ! γ τομλγκαῦϊα [ῸΓΣ 
ορροβίοῃ ἴο πᾶῖτοὸν [υἀείδηι,, δηά ἴδδί οὗ 
ΟἿΓ ϑανίουσ. 

9. 7δε ἀἰπράον»ι φ Οοά.}] (οἴηρᾶσε ἀπά 868 
ποῖ οἡ Μαῖϊ χ. "η. Οοὰ διδὰ ἀγανγῇ ΠΕΔΓ ἴο 
τΠοῖὰ ἔον δ᾽οβϑίηρ, [Κ᾽ ΤΟΥ που ]Ἱὰ δᾶνὰ ἃ 8]659- 
ἰπρ: 16 υοἵ, ἴοσ ἡυάρτποπί (νεῦβα 11). ὍΤδδ 
δὴ οἰοῖςο ΙΔ |Κὸ ΟἹ το σέβϑυ 5, 15 
οἴετεοά ποτα ἴο οἱ 65 Δα τη45565 οὗ τηϑη, ἢ] ἢ 
15. Βείογε (νεῦθαβ 5, 6) οἤεγεὰ ἴο ἱπαϊνι 815. 
νι ἴδε ΤΟ] νης ἀϊγεσξίοη ἴο υϑε ἃ σγτωρο- 
Ἰιςδὶ δεῖ οὗ ἀδηυηςϊδίίοη, ςοοτηρασε Μδί χ. 14, 
15 (ὮοΓΕ 566 ποίς) ; οἷ. ΙΧ. 5; δηά Αοῖβ 
ΧΙ, 1, ΠΟΤΕ τς δᾶγς πη σχδπηρὶς οὗ ᾿ἰο σὰ] 
οδεάϊεηςς ἴο [815 ργεοερῖ. 

18. »οε πο ἐδέεε. ὙΠΟ [ΓΟ] ον ῥραϑβᾶρε, 
γΟΙϑ65 132-15, ΟΟΟΌΓΒ, ΠῚ ἃ 5 ρῃϊ δααϊίοη, 
ἴῃ Μαῖί. χὶ. 21:24, ποτα ἰξ ᾿πυπλοα δίς! ἤο]" 
Ἰοννβ ἴἰ6 σοηνεγβδίίοη τυ ἱἢ [6 ΤλΟΞΘΟΉρΈΙΒ οὗ 
Ἰοῦη τς Βαρίϊζ3ῖ. ΤῈ οοπάϊξίοη οὗ [656 
ΟΔ)]Π|οᾶη ἴονγῃβ ἰΔΥ͂ 50 πδᾶγ (6 Πεατί οὗ ΟἿΓ 
Ι,ογὰ 45 ἴο ἔογος ΠΌπι ΗἾπὶ πλοσὸ ἴΠΔη πος 
(6 ψοσάς οὗ νναγπίηρ. Ηρστε ΠΕ πᾶνο ἃ 
Ῥεσυ Αγ βἰσηίποδηςς, οΔ]1οἀ ἕοστῖμ ὉΥ [Ὠς τὸ- 
τηοπιδγδηος οὗ ἴδε ἱμεοου οὗ ργενυίοιϑ 
τα ϑἰγδοβ. 

16. Ηἑε δα] δεαγεῖδ.] Α 5ἰπηίαν, δυΐ τηογα 

51. ΤΥΚῈΕ..Χ, 

γου, {δὲγ πδὰ ἃ ρτεᾶὲ Ὑψἢ]]Ὲς ἀρὸ 
Ἄρα, Τυξ τή δἰτ[ηρ; πὰ βδοίςς ] (ἢ Ἀ 
ΔΒ 68. 

14 Βυὲ ἣξ 35}411] θ6 τποζς τοΐεγαῦ]ς 
ἔου Ἴ για δπά διάοῃ δὲ ἔπ ᾿υάρτηςηῖ, 
τΠλῃ ίογ γοιι. : 

Ις Απά τῃου, (ὐλρεγηδυπι, νγῃϊς ἢ 
Αι εχδιιθά ἴο ἤεάνεῃ, 841: δὲ τῃγυβὶ 
ἀονση ἴο δε]]. 

16 ὁΗε τιδὲ Βογείῃ γου, Βεδγεῖὶ ὁ δέκ: το. 
ΠῚ6 ; Δπα δε (δῖ ἀεβϑρίβει ἢ γοὺ ἀθ- 
δρίϑοι ἢ της ; ἀπά ἢς τῇδ ἀρορι θείη 
τς ἀεϑρίβεῖ ἢΐπὶ [δῖ βεηΐ της. 

17η Γ Απὰ τἢς β8ενεπον τατιγπεά 
ἀρλῖὶῃ ἢ ἸΟΥ. βαγίηρσ, ἰογά, ὄνεη 
τῆς ἀδν!]8 γα βιιθ]εςξ ππῖο 5 τγουρῇ 
ΤΥ Ππδπια. 

18 Αμπά δε 8εἰά υπίο ἴῆςπι, 1 ὃδ6- 

Φοπάσηϑοί, ἐχργεβϑίοη 15 ουηὰ ἴῃ Μαῖί. χ. 40, 
δεῖς ἢ σετγίαϊη δἀάϊίοης, ζἃ οἷοβθοα (Π6 

ἴο ἴπ6 τ νεῖνθ. Νοιίδιηρ ἰδ ΤΏΟΓΟ σελ" 
8ΟΠΔΌ]6 ἴο ΞΊΡΡοΞο, [δὴ [ῃδϊ [6511 οἰοσθὰ ὈοΓΒ 
ἴπεϑε δ άγοβϑοβ νυ "ἢ [ἢ 5ΔΠ|6, ΟΥ ΥΕΙῪ 5:1Π}1ΔΓ 
ΟΣ 5, Δ55ΌΓΣΙΠΡ ΘΔ ΟὮ ΘΟΙΏΡΘΗΥ Οὗἁ ΠΛΟ5ΒΟΏΡΟΓΒ 

ψγοῖς ἁδα τυ Ὠὐνίπθ δυϊῃοσίγ, 
δῃὰ [Παὶ ἴποδε ννῖο γεςεϊνθα οΥ σγοὐεοϊοα πε 
σοῦ] θὲ τοχαγάθα ἃ5 μβανίης γεοοῖνοα ΟΣ ΓῸ - 
ἡεκεοϊοά τῆοῖγ τηδβίοσ, δπὰ ὄυοη Ηἰπὶ ὙνΏοΚα 
ΤΛΘΘΘΟΏΟΥ 6 νγ28. 

17. “πὲ 1δὲ “εὐεπγ.1 Ὑπα Ἐνδηροϊϑί, ποῖ 
δοῖα σεραγϊης ἴ[δ6 ςὨτοΟΒΟΙορίςοΔ] ογάοσ οὗ 
ὀνυεηΐβ, ρᾶϑϑ658 δ οὔπος ἴο ἴῃς σοΐυσῃ οὗ (δὰ 
δουθηίυ, νἱἢ ἃ τεροσί οἵ (Πμεὶσ συσοαββ. ((οπ- 
Ρᾶγε οἷ. ἰχ, 10.) ΤΏΕΥ σάπια ὉδΔ0Κ ἴῃ {Πρ ἢ. 
Νοῖ οπἱγ μδὰ {δμεγ πεαϊδὰ [8ε 5Ξίοκ, δοοογάϊηρ 
ἴο ἴδ ἀϊγεοϊίοη δηά δυοῖν φίνεη ἴο {δ επὶ 
ὉΥ {πεῖ Μαϑῖεσ (νεσϑε 9), δυῖ “ενὐθὴ [86 
ἀ6ν}15 δὰ θθθῃ ςαβὶ ουΐ ὈΥ̓͂ ἰΒεπι, τ Ὠδη 
ψετῈ σομηηδηθςα ΟΥ̓ παῖ “ἴῃ ἴΠ6 ΠΆΠῚΘ 
(ςοιηρασο ςὮ. ἰχ. ἐμὰ οὗ [εϑυ8. ΤῊ 5 ννᾶβ ἃ 
βυος 655 ποῖ ὑυπεχρεςοϊοα ὈΥ οὖν 1 οτγὰ : [που σ ἢ 
Ης- δὰ ποῖ εχ σοτηγηιηϊοδίοα ἴο ἴδοπὶ 
τ }5 ῬΟΥΨΟΓ, 45 ἴο ἴῃς Ὑ Μεῖνε : οἷ. ἰχ, ἰ. 

18. 1 δεῤείά ϑαία".}ὺ [ᾧῷΜΟΓΆΪγ, “1 ττᾶ8 
τυδίοπίηρ δϑδΐδη [ἰκὸ Ἰσηϊηρ ]]Θὴ Όπὶ ἢθ8- 
γϑη," ὙὍΠ6 ἴδηθ6 τείουβ ἴο ἴμ6 υἱοΐοσίθβ οὐεῦ 
[86 υποϊοδη ϑρίγιῖβ8, ᾿υδῖ τεροσίθα ὈΥ (δς 86- 
γοηγ. ὍΝΆΙΟ ΤΟΥ ννογε βίσυ ρηρ βυςοθθ8- 
ΠΥ ἢ τΠο86 ἸΠΥΘΣΙΟΥ τα ἰίουβ οὗ τὴ 6 ῬΟΕΣ 
οἵ εν]], [6515 ἴῃ δρὶπς ([λ6 βαρ ποσὰ ἴῃ [ἢ 6 
ογἰ χίπδὶ οσουτβ Αςῖϑβ Υἱῖ. 56), Ὀομοϊὰ 186 [2]} 
οὗ τῆς Κίηγάομῃ οὗὨ ἀλγίκηςβ5, ἰγριβοά ὃγ ἴῃς 
1] οὗ [15 Ὠοδά (σοτηραγε [οἢη χίϊ 11; Ἀδν. 
Χὶϊ. 9)ὺ, ῆο 15 εἰϑεσσβοσε οδ] θὰ “6 Ῥγίηοθ 
οὗ 16 ρονγεσ οὗ (ὃς δἱγ"᾽ (ΕρΆ. 13, 2) δῃηά ἰβ 
βαϊὰ, ὈΥ ιἷ8 δυδογαϊπδίεθ, ἴο βάν δι ΕΥ͂ 
“ἴη ΡΠ," ἐπε. ΠοΆνΠΪΥ, “ ρίδοθβ." (Ἐρδ. νὶ, 

" 

3283 



5Τ ΓΥὔΚΕ. Χ. [ν. τ9---24. 

ἘΔΙΠεΥ ; ἰογ 80 ἴξ βεεπιβά ροοά ἴῃ (ὮΥ 
δίρῃς, 

22 ΑἹ] ταίπρβ δῖε ἀεϊνεγεά τὸ ΤΜϑωγ 
πῆς οὗ ΠΥ Εδίπευ: δηά πὸ πΊΔῃ οορίες 

384 
Πεϊὰ ϑαΐίδη Ὧ8 ᾿ρῃιπίηρ (1}}] ἔτοπι 
ἤεάνεη. 

19 Βεβδβοϊά, 1 ρίνε υπῖο γου ρονγεῦ 
ἴο ἰτοδὰ οἡ β8εῖρεηῖϑ πὰ βοογρίοῃβ, 
δηὰ ονεῖ 81} τὴς ρονγεῖ οὗ [πε Ἔπεγ: Κπονγοῖῃ ψῆο τῆς ὅϑοη ἴ8, δυῖ τῆς τα τρεῖς 
ἃπά ποιπίηρ 8}}4}1 Ὺ ἍπῪ πιελῃβ συγ Εδίδεγ: δηά ψνῇο τῆε Ἐλίπογ ἰ8, δυῖ “κά 
γοιι. τῆς δοῃ, δηά ἀκ το νγβοπι τῇς ὅ0ῃ ἐν ἀὼ 

20 Νουν τ βιλπάϊπρ ἴῃ (8 τὸς Ὑ0| γενεὰ] λίπ. γυνός σέ 
]οῖςς ποῖ, τιδῖ τῆς δρι 8 τε βυδ]εςϊ 
πηΐο γοι; δυῖ τγαῖπεγ γε)οῖςς, δ6- 
σᾶυβ86 ΥΟΙΓ ΠΑΠ168 ἅτε ΨΓτΘη ἰη 
Ποάνεη. 

21 41η πμδλὲ δουγ [εβὺ8 τεϊοϊςθά 
ἴῃ βρὶῖ, δπὰ βαἰά, 1 τῆδηϊς ἴῃες Ο 
λίθον, [μοτά οὗ πεάνθη δηά εαγίῇ, 
τπδῖ του ἢδϑὲ πα ([Π686 τῆϊηρβ ἔγοηι 
τῆς νῖβε δηά ργιυάθηϊς, ἀπά ἢιδϑὲ τε - 
νελίεὰ τῆδπὶ υπῖο Ὀδῦςβ : ανθῃ 80, 

12.) [ἡ [8686 ρασίίδὶ υἱοίϊογίεβ οὗ Ηΐ5 ἔοϊ 9 
ἰονγεῖβ [6505 Ὀοποϊὰ ἃ ργοϑᾶζε οὗ ἴπὸ ἴοΐδὶ 
[Δ}] οὗ τῆς Κίησάομι οὗ ον]. Οομπιρᾶσε Ἐσνυ. 
ΧΙΙ. 759. 

ἤξε πρδὶπίηρ. ἙΟΥ͂ 58 658, 

190. ροευεγ. ΟΥ, “δυῦβοσὶγ." ὙΒΟΓῸ 18 
ὯΟ ἀουδί δὴ δἰϊυδίοη ἴο Ῥβ8. χοὶ. 121. Βυῖ [ἢς 
ι.86 οὗ [6 ννογὰ “ δυϊουῦ "ἢ 86 6πι5 ἴο 58εν 
1δαῖ (ἢς ““ Ξεγροηῖβ δηὰ βοογρίοῃϑ᾽" ἅσὲ ῃοΐ ἴο 
6 υπάετεϊοοά [ΠΟ ΥΔΙΥ (5 ἰη Μασ χυΐ. 18), 
Ὀυΐ 45 ΘΠ] ]ετ8 οὗ [6 ροννοῦβ οὗ ευὐἱ. ΤΣ 
Ῥτγεροβι οη “"ουθσ"" ἀδρεηάβ, ποῖ οἡ 686, ὃυῖ 
οὔ δι ΠΟΥ. |65:.9 σΟΠΗ͂ΣΤΩΒ ἴο ἴῃ ϑευθη 
6 ϑυροτηδῖ Ῥονοῦβ τ Δςδ (ΠΟΥ Πδὰ Το- 

εχεγοῖδεά, δηὰ ἰῃς ἢἤγβὶ νογὰ οὗ [86 
οπΐε πές, “Β6Ποἷά," ἱπάϊςλίοβ (6 ϑυγρτίβε 
το ἢ (8 πον δηπουποοιηοηΐ τϊρῆϊ Ὀς ὁχ- 
Ῥεοϊοά ἴο ὀχοῖϊϊθ. [ἡ ἴδςοϊ ἰξ οοττεβροηάβ ἴο 
1ῃ6 (Υυμηρμδαπὶ οχοϊδιιδιίίοη οὗ [6 ἀϊβοὶρὶε5 
τοοογαάοα ἰἢ υϑῦβα 17. 

20. Νοϊευξδείαπάϊης ἱπ ἐΦιι. ὙὌΠοτα ἰ8 
ἴῃ [8 ἀη οὈγνίουβ γείογεηοα ἴο πὸ “ἾΟΥ " 
τηληϊ ϑοα ὈΥ ἴμ6 δεν ες ηγ (νογβα 17) οὐ 1ποὶσ 
τεῖυγῃ. ὙΠΟΥ ἅγὰ νυαγηθά [πᾶὶ ΔΩΥ διιουηΐ 
οὗ νἱβιδῖΘ δυσοθβϑϑ ἴῃ πον τηλϑίου᾽ 5 ΒΟΥΎΪςΟ, 
5 οὗ δ 955 πηροτίδηςς ἰμΔὴ 6 56Ώ86 
οἵ θείην Ηἰ5 βεγνδηίβ, δηὰ βαυοὰ ὉΥ Ηἴπ). 
Τῆς πογὰ “σδῖμεγ," ογαϊ το ὮΥ͂ 41} ἴῃς Ὀεβὶ 
Μϑ55, ἰ5. ΔΡΡΑΓΕΠΕΥ δη ἰηϑεσίίοη, ἰηϊεηἀοα ἴο 
βοΐεη ἄοντῃ τῆς (45 ἰξ ϑεοπιθ) ραγδάοχιοδὶ 
ΡτοΠ Ιοη ἀραϊησδὶ σεϊοϊ εἴης ἰη [Πεὶγ ΥἹΟΓΟΣΥ͂ 
ΟΥ̓́Τ ἴΠ6 ροννεῦβ οὗ οὐ]. Ψντ ὮΝ (ἢς οἰοδίηρ 
ψοσὰβ οὗ [6 νϑῦϑ6, Ἷοχὴ Εχοά. χχχίὶϊ. 
12; 5, Ιχῖχ, 28; ῬὮΝΙΡΡ. ἱν. 1; συ. χχ. 
12. 

21. 1 ἐδαΐ δοωγ.] ΟὐΟτραγο δηὰ 866 ηοῖθϑ 
οη Μαῖϊ. χὶ. 2ς-27, ἤογο [656 νγογαϑ (ν  ϑ68 
21, 22) οὐςυγ ἰῃ ἃ ἀϊβεγοης οςοπῖοχὶ (ἰπιτηθ- 

88. Κκο 

22 ἴ Απά ἢς τυγπεά ἢΐπὶ υηῖο λέ: 
ἀἰδθοίρίες, δηά βαἰά ργίναιεϊγ, “ Β]εβϑςὰ “ Με. .3 
αγε ἴῃε γε ΜΠ Ιοἢ 8ες ἴῃς ταΐηρϑ᾽ 
[μδῖ γε 8ε6 : 

24 ΒογΙ τε} γου, τμλῖ πιδηγ ρτὸ- 
Ρἢεῖβ ἀπά Κίηρβ ἤδλνε ἀεϑίγεά ἴὸ 566 
ἴῆοθ6 τηϊηρβ νι ϊςἢ γα 866, δηά ἢλνε 
ποῖ 866η ἐδεηι; δἀῃηὰ ἴο ἢρφραγ ἴποβα 
τὨΐηρ8 ψῃϊσἢ γε μοᾶγ, δπὰ ἴᾶνὲ ποῖ 
Πελγὰ ἐδεπι. 

ἀϊαιεἶγ ἔο]οννίην ἴποϑα τς ἅγὲ τεοϊϊοὰ ΌΥ͂ 
ΥΟΙΒΟΒ 132-15, ὙΠΟΓΟ 866 ποῖ65), δῃά 

ἅΤῈ Ὁ] οσσεά ὉΥ ἴδε ψε}] -Κηονη δηὰ τους μηξ 
ἰηνΔοη, “ Οογὴθ ὑπο τη," ἄζο., τ Β] ἢ 15 
ῬοοΌ αν ἴο 81. Μαίίμον. ΤΒἊς ςδγ- 
[ΔΙΏΪΥ 566 18 ἴο Ὀ6 ἴῃ 115 δίῃ ΓΔ] ροϑβι[οἢ ΠΕΤῸ. 
6515 Πδὰ υ5ὲ (ο]ἀ [Π6 ϑενεηίν ἀἰϑεὶρίε5 ἴπδῖ 
6 ἔογεδαν ἴῃς ἀσεισυςοῃ οἵ ϑιλῃ8 Κιηρ- 

ἄοπι, ἀηὰ ταὶ Ηδ τερεγαάθα {ποῖσ ϑυιςςοθβ5 ἃ5 
ΔΏ ἰηδίδιπιθηῖ δηά δὴ επδίεπι οὗ ἴἴ. Ης 
“ἐ χρ)οϊοοὰ ἴῃ 5ρίσι ἢ οἡ σοηϊεπιρίδίης [}}15 
υἱπιαλῖς {τυπιρ οὐὗὨἨ γσοοά οὐδ οὖ], δηὰ 

ἰσκοὰ {πὸ τυϊϑάοτῃ οὗ Η:5 Βδίδποσ, νο δδὰ 
οδοϑοθη δι ἢ πνεῖ ἰηϑίγυπιεπῖϑ ἴο ροΓΌΣΙ 50 
ετελῖ ἃ οτῦκ. 

ἐπ φοιγ Ἰαῖε οὐἀϊῖοτβ δάορὶ ἴπε σοδᾶ- 
ἰῃρ οἷά Μϑ85, δηὰ βανεὲ “ἴῃ ἴδε ΒΟΙΪΥ ἵπρ» 

42. “411 εδίηρε αγε. ῬΙΤΟΡΕΣΙ͂Υ, “411 ἐπ ρο 
ἭΟΙ1Ο Δοϊ γοτοᾶν᾽ ὃν (ἢ6 οἴογῃδὶ ἀθοῦοο οὗ 
Οοά. Τδὸ μνεῖϊσδὶ οἵ ΜΘ δυϊποσῆυ, δηὰ οὗ 
ἱπίογἋ] ΡῬγο δ ΠὟ 8 ῬΟΞΘΙΌΪΥ ἴῃ ἕαυουγ οὗ 
οὔὖτν ἰπϑεττπρ Ὀεΐοσε {Π15 τογβο, “ Απά τὐγηϊης 
ἴο 8 ἀϊδοῖρ᾽68, Ηδ 58εαἰὰ " (85 ἴῃ ἴ6 πιλγρίῃ 
οὗ (ἃς Αὐϊπογϑοὰ Ν γβ0η). 

«υἱἱ! γευεα.}] ΟΥ “ἰ6 τ ιϊ!ἘἔΕηᾷ ἴὸ σο- 
γ08]." 

48. Ἐκ: “εὐ αγὸ δὲ σόα ΤὨοθο τντοσὰς 
(νόγβοβ 23, 24) ἃσὸ ἴουπά [ἴῃ ὙΟΤΥ͂ ΠΟΛῪ ἴΠπε 
βάτο, [Ὠουκἧ ἴῃ ἃ [655 ννϊάς δηᾶ ρεποσαὶ, ἔοστη ἴω 
Μαῖϊ. χιϊ, τό, 17; ΠοῦῈ 566 ποῖΐεβ. ὙΠΕΥ 
ΟὐςῸΓ ἴδογα ἴῃ [86 δηβϑγεῦ ἴο [86 αυ 5 0Ὁ 
Αϑικοα ὃν ἴπὸ ἀϊθςοὶρ᾽65 ἤτον μοασης ἴδε Ραγὰ- 
ὉΙ6 οὗ (6 ϑονεσ, “" ΝῺΥ ϑροακοϑῖ βου υἱπῖο 
ἴποπὶ ἴῃ ραγαῦ 65" (Μαῖϊ. χὶἱ. το). [Ι͂ἢ οι 
Ρίαοοβ (ΠΟΥ μάνα ϑρϑοΐδὶ ἰρηιβοδῆςθ, ΠΟΥ 
δβοι ἃ ψὸ ἀουδὲ [δι [ΠΟΥ τσεῦὰ Ὀνῖςο ΞΒΡΟΚΟΏ 
Υ οὔ [μοτὰ, 



τ Μλιι. 22.ὄ 10 
35. 

νυ. 25---28.] 

Ὡς ἢ Απά, ὈεΠο]ά, 4 ςεγίδίη ἰδνν- 
γεῖ βίοοά τρ, ἀηά τεπιρτεα Ἀἰπι, βᾶγ- 

,. “Μαβίει, νδδῖ 8314} 1 ἀο ἴο 
ἰηδογίς εἴδγηδὶ ᾿ξ ὶ 

26 Ηε 584.4 υπῖο πίπι, δὶ :8 
τ Ὰτοη ἰῃ τῆς ἰασὺ ἢονν τεδάεϑβι 
τῆου ἡ 

27 Απά ἢς δηβννεγίηρ 8414, Ποῖ 

25-375. ΤῊΕ ΟΥΕΒΤΊΟΝ ΟΕ ΤΗΕ ΓΑΨΥΎΕΕ, 
ΑΝῺ ΤῊΞ ΡΑΚΑΒΙῈ ΟΕ ΤῊΣ ΟΟΟΡ 54- 
ΜΑΒΙΤΑΝ. 

2δ. “πώ, δεδοίά, α εεγταἷη ἰστυγεγ.] 51. Ἰυκς, 
85 υδυδὶ, ἰηἰχοά1ο68 [ἢ ]5 Ἰης!ἄφηξ νβϑυΐ ποῖδ 
οὗ τἴπιε ΟΥ ρίδοθ. Τἢο τῃοηοη οἵ [Π6 ΑΨ ΥΟΙ 
ον νον, πλΔ Κ68 ̓ ξ ΠΟΑΙΙ͂Υ σογίδίη [δῖ Οἱ 1[οτά 
ννὰϑ 1Π6 ἰη [πάφᾷ ; δηὰ [ἢ]8 4υεϑεοη νγᾶ8 
ὨΔΙΌΓΑΠΥ Δλϑκοὰ ΟΥ̓ οης οὗ ἴΠοϑο ὮΟ ΨγΈΓα 
ννλϊοδίης Ηϊ. [{τνγᾶϑ 4150, 85 ἀρρθᾶτγβ ἔγοσῃ 
ν. 18, οἢ [Π6 ννΑΥ ἴο ΒοΙΠΔΗΥ, ὈΤΟΌΔΟΙΥ δ ἢο 
Εύοδλὶ αἰδίδηοε ; ἃ εἰγουμπηϑίδηος ὙγΙΟἷ ΤΩΔΥῪ 
ἴο δοπῆς οχίθηϊ δοσουηΐ ἴοσ ἴδε ἔοστῃ οὗ ἴῃ 
ετεδῖ ραγδῦϊε εἸ!οἰϊοὰ ὃγ [}6 ἰαννγοῦβ ᾳφυεοίίοη. 
Βα οοπίγαβί δεΐννοθη ἴῃς ϑαιηδγίδη δηὰ [6 
Τεργοβοηϊλίϊνοβ οὗ [υ ἀδίϑηη, δηὰ (ἢς ΒΟΘΠΕΤῪ οὗ 
[6 Οὐυδγαηΐδηα, μος τυδὲ ἤᾶνα Ὀδθη 705 
[θη {τγανεγβεά, του ἃ ργεϑεηῖ {ΠεηΊ561ν 68 ἴῃ 
Υἱν] ἃ οοἰουγα ἴο (ἢ6 τηϊηἀ8 οὗ ἴ6 ὨρΑγοΙΒ ; 
Ὑ{815 [6 σδοῖςς οὗ ἃ Ξξυν]εςξ 1 ἸοςΔ] 1109» 
ἰγδιίοηϑβ δοοογὰβ Π ἔγοαυσηΐ ἠοίοθ5 ἴῃ (86 
γερο οὗ οὖσ [οὐδ τοδοβίησ. ἴη [Π6 
ἴπγοθ ϑυπορίςδὶ Οὐβροὶβ ἴπετα ἅΓῸ ΠΟ 1655 
[ΠΔῃ βίχ παιγδίνοβ οὗ ϑἰπα}]}γ αιισϑίίοηϑ Ὀεΐην 
Ῥυῖ ἴο ουὖνῦ Ἰνοτά, δηὰ οὗ φοηνεγϑδίίοῃϑ δι βίης 
ουΐ οὗ ἴδε. Τῆγες οὗ [ποπὶ ἅγὰ οἰθαΣῪ 
ΡΑΓΆΪ16] ἴο βοΐ οἴδεσ, δπὰ δεϊοηρς ἴο ἃ ἰδίοσ 
Ρεγοὰ οὗ οὐ ϑανουγβ τ] ΠἸϑῖγ. ὍΠΟΥ (6}} 
1.5 οὗἁ {Π6 τίς! γουηρ πδη,--α “ στυϊον," 89 81. 
[μὺ0κὸ ᾿ΠΓΌΓΣΤΏΚ ι15,--- 0 ἀοκοα [6855 νῃδί δα 
5ῃου]ὰ ἀο ἴο ἱπδοσγὶς οἴοσγηδὶ ἰ1ἴδ, δηὰ ψῇοὸ 
ΔΙΟΡ ῥγοίδαθίηρς ἴὸ δάνο ἱκορί 411] (86 οοπὶ- 
ταδηπηπιοηῖβ οὗ ἴΠ6 βοοοηά Τδ0]6, νγὰ8 ὑπ8Ὁ]6 
ἴο βῖδηά [6 ΠΙΡΠΟΥ (εϑῖ ργοροβθὰ ἴο ἢϊπὶ. 
Τα ϑίοσυ ἰῃ (ἢ6 ἰοχί 15 δου θη} αἰδειίηςϊ 
ἴτοπι {πἰ5; 1 ἴἤετα οουἱὰ ὃς οἰ ΠοΥνν 56 ΔΗ͂ 
ἀουδί αὐδοιυΐξ 1, ἃ ἰ5 τοιηουθά ἤθη γα τὸ- 
τηοθοῦ (δὲ ΟΝ ἴΠ656 βίου θ8 ἅγὲ ρίνθη 
Ὀγ δῖ. [ὐύὐΚὲ (8εε Μαίί(. χίχ. τό- 22; Μαζκ χ. 
17.22; (ἢ. ΧΥΠΙ. ἐμρε Ἴνο πιοῖθ Ὡδῦ- 
ταῖϊνεβ ἅγὸ ἔουῃάὰ ἰη Μαῖίξ. χχίϊ. 134-40, διὰ 
Μαζκ χίϊ. 28-14. ὙΒΟΥ ἅτ6 ᾿ογ δ ἸΥ ραν ]οὶ, 
Δ Βου ἢ ἴμ6 βἴοτγγ 8 τοΪὰ ποσὰ ΠΥ ὉΥ 51. 
Μαγῖκ. ΤΟΥ Ὀοϊοηρς ἴο ἃ τις ἰδίοσ ρουοὰ 
οὗ οὖῦ [,ογα 8 χηἰσίσυ, ὄνθη ἴο ἴδ ψοοῖκ 
θεΐίογε 186 Ῥαβϑδίοη. Τῆς αυσδίοη 15 δοκοά 
ΕΥ̓ ἃ Ῥμασίβθθο, Ὸ νγ͵γὲβ 4150 ἃ ϑεγίδε οσὕ 
“ἸΑν γεν, ἴ 15, “ ΝΥ μαῖ 5 [πε γτεδῖ Ἴοτὴ- 
τολδηδπιεηῖ ἰῃ (6 Τὰν} Τῆς πηιυεσβίίοῃ ἰβ 
ΔΏΒΘΝΕΓΕα ἸΏ ἴογπ8 45 ΠΟΔΙΥ 45 ροβϑβϑι 6 [6 
ΒΔΠΊ6 85 ἴΠο86 ἰη νυν οἢ [Π6 ἰλΎΥΟΓ, βροόκθη οὗ 
ἴῃ ἴδε τεχῖ, βυπητηλγ8ε8 [6 τευ γοηθηῖβ οὗ 

δίσεν 7ώ:1.---- οἱ, 1. 

51. ΓΕὔΚΒ. Χ. 

56ἢαἷς Ιονε τῆς [,ογά τῆγ Οοἀὐ ψί 4|]} 
τ Βεαγῖ, δηά ννἢ ΑΙ τὴν 800}, δηὰ 
νὴ 4}} ΤῊ βίγεηρίη, Δπ4 νυν 41} 
ΓὮΥ πιά; ἀπά τὴγ πείρῃθοιγ 85 
τ γ56 1. 

28 Απά ἢε 414 υπΐο ἢϊπι, Του 
Παϑὲ δηβνγεγεά τίρῃς: τἢ]5 ἀο, δηά 
τπου 88]ς Ἰἵνα. 

(δ6 [,3'»ν. Νοιδίης τπογοίοσο δὴ Ὀ6 ΠΊΟΙΟ 
ςεσίδίη ἴπδη (δὶ [6 βίου Ὀείοτα ι158 πιιϑῖ 
θὲ Κορί ἀϊβείηςς ποσὰ ἴπῸ οἰδοῦ πδγγαῖνεβ 
δ ἢ ἴ0 ἃ οογίδίη ὀχίθης γεβεηδὶε ἢ. Α1- 
τπουζὰ ἴδε αυδδίίοη ρυΐϊ ἴο οὔγ ]νογὰ ἈΥ̓͂ [ἢ 
Ἰλνγονῦ ἰβ ἴη6 βαπὶ6ὸ ΨΠΙΟΝ γα 4150 τεδά ἴῃ 
οὗ. ΧΥ. 18, 11 8 σογίδιη παῖ [86 Ενδηρο δῖ 
τοραταρα [6 ο8568 85 ἀἰδεγεηῖ. ὍΤῇο Ὠἰπῖο 
828 ποιῃίηρν ἰῃ σοιῃσηοη ἢ (παι τ ῖς 
οὐουτβ ἴῃ Μαῖϊ. χχῖὶ δὰ Μαγί χ., θεγοηὰ 
(ὴ)6 ρῥτοξεβϑίοη οὗ ἴ! 6 ρβεΐβϑοῃ Ψηὴ0 48Κ5 ἴῃ6 
ποϑίίοη, ἀηὰ 186 ἀοῆηϊίίοη οὗ ἀν ννῃ ἢ 15 

ἴδογο ρίγεπ, δηὰ δόσε οἱϊοϊϊε, Ὁ οὖγ 1 οτά. 
[18 ἴο πᾶνα ἴΠ686 ἔλοϊβ Ὀεΐογο 8 
ἴῃ ογάδσ ἴο ἔοιτπη ἃ Ἰυάστηοπί Ὅἡ ἴδ οτρίη- 
41 οὗ [15 ραϑελζο. 

“ἰοοά εὐ. ΤὮ]8 5668 ἴο ΠΡ [πδὶ [6515 
δη ἴοϑο γνῆο ψεγα ἢ Ημ εσα 5: ἘΠἸην. 
ΎΠΟΙΓΕΟ 8 ποίῃΐηρσ ἴῃ [15 υηϑι40]6 ἴο [Π6 
ποζίοη οὗ [πεῖγ δεϊηρ ο ἃ ᾿ΟΌΓΏΕΥ δἵ ἴΠ6 {{π|6. 
1[ἴ τηΔΥ μάνα ἴθ ρῖδος ἴῃ ἃ Ποιιϑα ἴῃ Μ᾿ ΒΙΟἢ 
ΕΟ γίϑὶ δηὰ Ηἰς ἀΐβεῖρ!εβ γεϑίθα ὈΥ [Π6 ὙΧΑΥ. 

πορῤίεά ῥίνη. Ὑεβίηρ Ηΐπι; πηλκίηρ {γ]4] 
οὗ Η:5β 5Κ11 ἴῃ δοϊνϊηρ ἰεξαὶ 4φιεϑίίοηβ, δπὰ 
ΡΓΟΌΔΟΙΥ οὗ Ηἰβ οὐ μοάοχυ ἴῃ ἱῃίεγργεης 
τς 1ν. Ὑῆε οὐ]εςῖ οὗ [86 ἰαννγοῦ ννὰ5 ποῖ 
ῬΓδοίίοΔὶ, 88 ἰη [πε σδ86 οὗ (ῃ6 γοιην πιῆ, ΟΥ̓ 
Τυϊοσ, πιοηςἰοηθάὰ οἷ. χΥ. 18, γῆο 5866Π15 
ΤΟΆΪΙΥ ἰο πᾶνε Ὀδθη ἰῃ δαγιαϑῖ ὉΡ ἴο ἃ οεσίδίη 
ροϊηῖ, Ηες ψνϑδηϊοά γαῖδον ἴο Ἵσθ δ! ἢϊ5 ον 
(ἰδ θςοῖῖςο Δ! 5.κ1}}, αῃὰ ἴο ἔδῃοο ἢ (ἢ158 πον 
ὙΤεδοποσ. ὙΠ Δηβννοῦ οὗ [6508 ἴοοκ Ἀϊπὶ 
ΌΥ 5υγργίβε, δπὰ ρυΐ δἰπὶ οὔἵ᾽ ἢἰ5 συατά. Η!5 
ΟὟ ΘΔΡΟΏ5 ΜΈΓ τὐττιεὰ δφζαϊησὶ Ὠίηι, ἀηὰ 
ἰπδιοδὰ οὗ χιεβιϊοηϊηρ, 6 τνγᾶ5 δ] Π|56}7 411685- 
οποά. ὙΠοη πὸ τορι θὰ ὉΥ αυοϊϊην [ἢς 
ἔτολῖ ΒυΊΠΊΔΤΥ οὗ τη8η 8 αὐ ἰονναγὰ5 Οοα 
ἴγΏ Ὠουῖ. νἱ. ς (σῆϊςῦ, 1 ἀρΡρθαγβ, γνῶ 
τεοϊεά ἴῃ 186 ΔΙ ῥγάγετβ οἵ ἴμε ἴεν, 
8.86 ποΐς οὔ Μαῖκ χί! 29), δηὰ 4 ίδίο- 
τηοηΐ οὕ ἴπε ἰανν οὗ Ἰονα ποτ [,6ν.Ψ χίχ' 18 
ςοπιραῖ τ (86 ἰατίος Ἐπὶ. ΧΙ, 8-10: 
ες 1, 8). |ε8ὺ8 ἴΠ6η ὈΣηρδ ἴπ6 πλδίζοῦ 

ἴοτε Ηἰβ 4ιυθϑίοηοσ ἰῃ ἃ Ῥσγδοῖίοδὶ ἐμὰ 
Τῆς αἷτὰ οὗ ἴῃς ἰανγεῦ (48 ἢ48 Ὀδθθη 5416) 
“88 ποῖ ργδοίίοδὶ ; δυϊ [655 ἀδϑείγεά ἴο 506 Ὁ 
ἢἰπιὶ [μαΐ βοὴ αυσϑιοηῃβ, [ἢ ποῖ ταϊϑοὰ ἢ ἃ 
νἱονν ἴο ῥγδςοῖϊςθ, σσοσὸ ψοῦβα [ἤδη ἰάϊ6. ὙΠῸ 
Ἰδννυεῦ ἔο1ς [8158 ἢοπιο [ἢγυβί. Η!}5 ςοηβοίθηςσθ 
ἰοϊά εἶπα τθδῖ ἢϊ5 ἘΠΘΟΥΎ οὗ οοηάυςῖ, ἜΧοο]]οηΐ 
ἴῃ 1861, ἀπά ἀρρσγουθὰ ὃΥ Ηἰπὶ ῆοβϑα 41165- 
ἄοη πδὰ οἱιοϊϊοα [ἃ οπὶ δϊπὶ, πδὰ ἠοῖ ἰεοὶ 
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29 Βιυῖ ἢς, ψ]]Ππρ το 50 ἴ Ὠΐπ- 
861, 584 υηῖο ε5ι8, Απά γῆ 18 ΠΥ 
περῃθουτγὶ 

20 Απά 7εβ8ι8 δηβυγεπηρ 8418, Α 
οογδίη σαπ απ ἀονη ἔτοηι [εγὰ- 
βδίθσπι ἴο [εγίσῆο, δηά [61] διιοηρ 
τῆϊενοβ, νη οἢ 8ιτρρεὰ ἢϊπιὶ οὐ ἢ 18 
Γαϊπηεηΐῖ, δπάὰ ψουπάεδά ἐπι, ἀπά ἀ6- 
Ρατίεά, Ἰἰεανίηρ λΐηε 41 64, 

31 Απά ὈΥ̓͂ σοπάπος τπεῖα οληις 
ἄἀοννῃ ἃ Τςεγίδιη ργίεϑὲ τῃδῖ ΨΨΑΥ : 8Ὧπὰ 
νν ῃοη ἢς β8ᾳνν ἢϊπι, μα ραβϑϑθὰ ΟΥ͂ ου 
(ἢς οἴδοῦ 3166. 

ΓΕΔ ϑοὰ ἴῃ ἢ!5 οὐνῃ 16, Ῥδογείογο ἢ δουρὶ 
ἴο ἴυγῃ ΑΥΤΑΥ ἴπ6 Δρρ!!οδίίοη ἔγτοπι Πἰπιβεὶ ὉΥ͂ 
ΓΑϊϑίῃς ἃ ἀιβιϊηοτοη, “ΒΟ 18 ΤΩ πεῖρῃ- 
Ὀουγὶ ΜΜνμαῖ ατὲ {πὲ ᾿ἰπ||5 οὗ [6 οὔ]ρα- 
(ἰοη ἀεῆηρά ἰῃ ἴΠ6 ραββᾶσε 7ι5ῖ αιοίοα ἔγοτι 
(δ 1) ὙΒεη ἔο]ϊονγβ ἴῃς ρδσγδῦϊο, [86 
οὐὔϊοοὶ οὗ ννῆηϊοἢ ἰβ ἴο βῃον [μαὲ τ86 Ἶδνν οὗ 
Ἰονο 15 ποῖ Ὀοιιηάοά ΟΥ̓ Δηγ [ἰπ|118 βανὸ ἴῃοϑα 
οὗ ορροσζυη!γ ; δηὰ [815 158 ἄοης ὉΥ ἀεϑοσθίης 
ἃ ξτιοδί δηὰ βροπίδηθοιβ δεῖ οὗ Κἰπάῃοϑϑ ρεῖ- 
ἴοστηθὰ ὉΥ οὔθ ΨῇὴὋΟ ννᾶϑ 83 [ὯΓ 845 Ῥοβϑβὶθ]ς 
ἔτοτῃ Ὀδίηρ ἃ “πεϊρῃῦουτ " 1Ἃοὁ [86 τεςοϊρὶςηΐ, 
ἴῃ [8)6Ὲ β5θηβε ἰῃ Ὑδο ἴἢ6 ἰδγεῦ νουϊὰ οἵ 
ἘΠ Π1561 ἢδνο υπάετϑιοοά [Πδἰ ἜΧΡΓαβ8Ί 0 ῃ. 

80. αηηαυεγίης.] Ουἱῖε ΠΟΤ, “ Τακίης 
τὰ ὑρ.ἢ 

“Α εεγίαἰπ "»παπῇ ΤῊς αυεδοῃ [ᾶ5 Ὀδθη 
αϑκοὰ νυνβεῖθοῦ Μὰ ἄγὰ ἴο τερασὰ ἴῃς βυ θσοῦ 
ἴῃ ἴῆς 5βίοιψ 845 ἃ [6 Οὐ 85 ἃ ΟἊπῖ]ο. Τα 
τοδὶ ροϊηΐ οὗ 86 ρασγδῦϊε τεαιΐγεβ ὺ5 ἴο 80- 
οθρῖ ἴῃς ἔοιπποσ δἰτοσηδίῖνε. ογ, Βουρῇ ἴῃς 
Το] χίουβ ἀϊδόγοηοθ Ὀοΐσσθθη [ἢς ϑδσηδγ δη8 
Δα ΔΗΥ͂ Ποδίδθη ὉΪῈ νγᾶ8 ΓΕΔ στοδῖογ 
ἴδῃ (δὲ Ὡς ἢ αἰνἀοἀ [οἷν8 οσ δᾶπιᾶ- 
τἰϊδη8, γεῖ, ἴο ἃ [εν δ Ὠοάγοσ, [86 Ἰδίϊεγ 
Ἰηἴοτνδὶ του ἀΡΡΘΑΓ ἃ5 τους ἢ στοδῖοσ 85 ἴῃς 
Ροϊπι οὗὨ νίονν ψγὰ8 ὨΘΆΓΟΓ: δὴ δεῖ οἔ κΚἰπάπε88 
ἄοης ΌὉΥ 4 ϑαπηδλγϊϊδη ἴοὸ ἂμ νου ὃς τυ 
ΤΏΟΓΕ ϑίδγ  ηρ Ἐπαη οπ6 ἄοηε ΒΥ ἃ ϑαπιδγιίδη 
ἴο ἃ Πεδαΐβοη. ΤΏ θη, [Π]15 ΒΡΡΟΞΙ ΟΣ 15 ἢδο65- 
ΘΑΤῪ ἴο σίῖνε ροϊηξ δηὰ ἔογοθ ἴο ἴῃ6 οοπίγαβί 
δεοϊνοοη [6 ςοηάιςοί οὗ ἴῃς Ῥχίεβι δηά 1, ονῖς, 
δηὰ ἴπαΐ οὗ [6 Οοοὰ ϑαιιδγιίδη. Το ἔοτη Υ 
πορεςίοά τποῖγ οουπίτγιμδη δηὰ σο- το ΠεἸοη βῖ, 
Ὀεοδαβε {ΠῈΥ Κπονν ποι ππρ ἀδουΐ Πἰτῃ: [Π6 
ἰδξ[οΓ διονγεὰ ΠΙΟΓΟΥ ἴο ἃ βίγδηροῦ, ποῦ Βα 
τεζαγάθὰά 85 ἃ βεγεῖς. 

7 ονι “εγισαίονε ἰο εγίοδο] Τῇ τοδά 
ἀκρνθῃ (Βγουζῇ ἃ νυ»ἱ]α ἀϊϑιτιςΐ, οὗ 6ν1} τερυῖθ 

Υ γοῦθοῖ5. “ὝΒΟΙΟ ψῈ 566 ἴδε Ἰοηρ ἀεβοςεηῖ 
οὗ 20οο ἔδεϊῖ, ΌὉΥῚ ᾿ὨϊΟὮ τὴ6 ΤΓΑνΘΙΟΣ ἦ“ ψοηῖ 
ἀοαυπ᾽ τοι [ογιιβα!επὶ οἡ 15 Πρ [4016-ἰΔηὰ 
ἴο [ογίσῃο ἰὼ 186 Ϊογάδη-νδ]ογ. ὙΒετα ἰῃς 
Ἰαϑὲ ἰγαοθβ οὗ εὐἱναϊοη δηὰ μαρἰϊδιίοη, δου 
Ἰεανίης Βεῖμδην, νϑηϊϑῃ ἀινᾶΥ, δηὰ ἰθᾶνε ὮΙΠὶ 

Τ᾽. ῦΚΕ. Χ. ν. 20--34. 

22 Απά [πΠΚευσίβε ἃ [,ενῖτε, ἢ ςη 
ἢ νγαβ δῖ τῆς ρίδος, οδπις ἀπά ἰοοίκεά 
οπ ἠΐπι,) Ἀπ ραβϑϑδθά ὈΥ͂ οἡ [ἢ ΟἿΠΟΓ 
8ἰάς. 

243 Βυϊῖ ἃ ςεγίδίῃ ϑαπιδγίϊδη, 48 ἢ 6 
Ἰουγηογαά, ολπὶς γῆογα ἢς νγᾶ5 : ἀπά 
ἤδη ἢδ βᾶνν ἢϊπΊ. ἣς Πδά Τσομηρδββίοῃ 
ον  1πι, 

34 Απὰ νψεπὲὶ ἴο λἐπι, δηά Ὀουπὰ 
ἋΡ ἢ18 νψουηάβ, ρουγίης ἴῃ ΟἹ] δηά 
ννίηα, δηά εἰ Ὠἰπὶ οἱ ἢ᾽5 οὐνῃ δεᾶβε, 
δηὰ Ὀγουρῆς ἢϊπὶ ἴο δη ἰπη, δῃά τοοῖϊς 
ολγα οὗ δίηι. 

ἴῃ ἃ ΜΠ ΟΓΏ655 85 δάγα δηὰ 85 90] Π ΔΤῪ 88 [ἢ 6 
Πεβοσί οἵ Ασδῦῖα. ὕρν δομι ἔπε τδ]]ογ οὗ ἴΠε 
᾿ρέμσθα Ὀεΐονν, οὐ τοῦλ ἴῃς οᾶνο5 ἰῃ ἴπ6 ονοῦ- 
δηρσίηρ τηοιηϊδιη8 ἀγουπηά δΒίπι, ἰϑους [με Β6- 

ἀουΐϊη τοῦδῦογβ, ΏΟ ἔγοιτῃ ἃ ὙΟΓΥ ΘΑ ὈΠῚ6 
ξανε (8 τοδὰ 4 ὑγουεγῦϊδὶ Το ΓΙ ἔογ ἴἴ5 
ἀεοάβ οὗ Ὀϊοοά, ἀπὰ ννῆο ΠΟῪ πηᾶῖκε ἰΐ ἱπὰ- 
Ροβϑίδὶο ἔογ ὄνυθὴ [ἢ ναϑδὶ ποδί οὗ Ὀἱϊστίπηβ ἴο 
ἀδσβοθηὰ ἴο ἴῃς ἰογάδη σνβουῖϊ 4 Τυγκιϑῃ 
δυλγτὰά. ὅ858ι4τῃ ἴυγηβ οὗ ἴπε τοδά, ργοϊεςϊπν 
ΒΡῸΓΒ οὗ τοςκ, Ἔνεσγνπεγο ΟΠ δῖος [ἢ αἴίδςῖκ 
δηὰ οβοᾶρε οὗ [η6 ρἱυηάογεῖβ. ὍΠΟΥ 58ε1Ζ6 
ὍΡοΟη ἴΠ6 ἰγάτνϑιοῦ δηᾶ βἰγὶρ Ηἷπι, 45 15 511}. 
ἴδε συβίοτῃ οὗὁἩ τμεῖγ ἀοϑοεπάδηϊδ ἰη {Π͵κὸ οᾶ56 ; 
ΠΥ δεδί πὶ 5ονεσοῖὶυ, δηὰ ἰθάνο Ἀἰτὰ πακοιὶ 
δηὰ Ὀϊεεάϊησ ὑπάον εἰς βοῦοθ δυη τεῆεςιεά 
ἔἴτοη ἴπ6ὸ πδῖϊῖς ρἰλγίησ τιουηίδίηθ, ἴο ἀϊΐο, 
ὉΠ]658 δοηδ ὑποχρεοίοα δἰὰ ἀγτγῖνοβ᾽ (5[ΔΠ]6 7} 
“δίπδὶ δῃηὰ Ῥαϊεβης, οἂ, χίϊ!.). 

ΜΠ] ἀρτοης ἐδίευε.. Ιηῖο ἴΠ6 πιϊάσε οὗ 
(δεῖ: 80 [06 οτίγίὶ αὶ ὑνοσὰ ᾿πῈρ]168. 

«υδέοδ εἰγῤῥεά δέ». Ἀαϊδοῦ, “τ8ὸ Βαυΐϊης 
8΄᾽Ί΄6ὁ60 δ᾽τίὶρροὰ δἰ, δὰ Ῥοδίϑῃ δΐσω, 
ψοὰΐ ΔΑΥ ᾿ἰοανίηρ Βα 8617 ἀοδὰ." 

81. 4 εεγίαὶπ ῥγί ἢ “ ῬΥΟΌΔΟΌΪΝ γμοϊης 
ἴο ἴπ6 στοαῖ βδδοογάοϊδὶ βίδοη ἱπ [ογίςθο ἢ 
(ϑ:Δ 165 ' δίπαὶ ἀπά Ῥαϊεϑδης, οἷ. χν.). 

38. Βυὲ ἃ εεγίαπ ϑα»ιαγίίαπ.)]Ώ ΤΌ πογὰ 
“ δαιηδεδη ἢ ΟσΟυρί68 δὴ επιρδιὶς Ροδοη 
ἴῃ ἴῃς οτἱρῖπαὶ ἰοχέ, νυ δῖοι Ρἰδοοβ ἴἴ ἰῃ δίτοης 
ςοηῖγαβὶ ἱ (Πδὲ τ ΒΓ ἢ “ΤΒε 
ϑδιηλιϊίδη, οοπίοιηποα ὉΥ ἴΠ6 [ενν5 ἃ5 [2] ἃ 
δοαίμεη δηὰ ἰάἀοϊλίοσ, βίδηἀβ ορροβεά ἴο [ἢς 
ΠΟΙΥ ὑγίοϑε δηὰ 1, εν ; ἢ 866 ἢοΐξ Οἢ Υ. 8. 

δαά εο»ηρασείοῦ οη ὀρ.) “88 ταουϑὰ 
ψὶτ Ομ Ρδδδὶ0 1." 

84. οἱ] από «υἱπε ΟἿ ΞαἰδᾺ 1. 6; Μαγκ 
Υἱ. 11; δηὰ Ρ]η. “ Η:5ί. Ναϊ. ΧΧΧΙ, 17. 

απ ἱπμπ.] ΑΔ ἀϊβεγεηξ τογὰ ἰπ [88 οὔ φίηδὶ 
ἔγοσα [δὲ νοὶ 15 ἴλι15 ἰγαηϑἰδιϑα ἴῃ οἢ. 1]. 7. 
Τμδὶ νγᾶϑ ἃ ΠΊΕσΟ οδσδυδηβοσζαὶ, Βυ ἢ 845 15 511} 
ςοπηποη ἰη ἴῃς Εαϑῖ, ἰπ ἡ ΠΙΟΝ γᾶνε! ]ο 8 ΤΑΥ͂ 
δηὰ 5Πο]ζογ, δυὰς πεϊῖμεῦ ἔοοὰ ἢοσ ἔυχηίζυχο. 



3 δα 
8διῖς. 920. 

ν. 35---39.} 

25 Απά ου τῆς ΠΙΟΙΓΓΟΥ ψἤεη ἣς 
ἀεραγῖεά, ἢς ἴοοκ ουΐ ἴνγο 'ρεηςς, 
ἃπά ρὰνς ἑδεη το ἴῃς ἢοδβῖ, πὰ βαιά 
απο ἰπι, Ταΐζε σάτα οὗ δίηι; δηά 
νυν ηδίβοσνογ ἴοι βρεπάσβς πιογε, νγῆεη 
Ιςοπιε δραίη, 1 νν}}] γερά τῆεε. 

416 νης πον οὗ {πμε86 τἋἤγεα, 
τη Κεϑὲ τῆου, νγᾶ8 πείρῃδου υπῖο 
Ὠΐπα τῆς [6] δπιοηρ ἴῃς τὨΐενεβ ἡ 

ΤὮϊ5, οἡ [86 οἴδεῦ πδηᾶ, ννᾶβ δῃ ἰηῃ, ἰη (6 
ΟΥ̓ ΠΑΣΥ 8εῆβο οὗ ἴπ6 τνογὰ, ννἱ ἃ Ποϑβῖ (νεσβα 
35) ὙΠῸ ὑτγονϊ δὰ ἴδ χυσδῖ 1 ἰοοὰ ἴον 
Ῥαγιηεηΐ. 

8δ. «αὐδὲπ δὲ ἀεῥαγίε} “ὍΠᾺ 65 Βο9 Βεὰ 
Θοτο Οὐἱ," ὁ. 4. οὗ ἴῃς δουϑε. Τῆς ϑδηη- 
τιδη ψῶὰϑ οὐ (δε ρμοΐηξ οἵ ςοηξηυϊην ἢἰ8 
ουγπεῦ, δηά υγηεὰ ἴο ἴδε ᾿ἱπηΚεοροσ, ἴο ὑσο- 
γα ἴοσ ἴ!ς Δυγε πεεάβ οὗ (6 πουπίοὰ 
ΤηΔΏ, 

ἑαυ ῥέπει. ὙὕΜΟῸ ἀδηΔΙ; 866 ποΐθ οἱ 
Μαῖϊ. χχ. 2. Ετοπι ἰμαὶ ρίδοθ ἴὰ ΤΏΔΥ ὃς 
ἰηξεγτοά τπδὲ ἴμ6 βυπὶ ννὰ8 δαιίναϊθηϊ ἴο ἔνο 
ἀλγϑβ᾽ ννᾶξε3 οὗ Δῃ ΟΥΙΠΑΙῪ ἰΔΟυΓΕΥ. Α 5114}} 
50π|ὶ ᾿σοηϊταείδα τἱῖ τΠ6 Ἐπ κἰηάη655, θυζ 
ῬΓΟΌΔΌΪ 5διβηςοϊεης ἴο οἴ Ὄχρϑῆϑοβ ὑη11] 
[δς ἀοηοῦ τσ ῆΐϊ στοΐυση. 

φυδεη 1 οονπὸ αραΜ.} “1 ἸΑΥ 6911 (ἴδε ῥτο- 
ΠΟΙ 58 ΕἸρὨα110) ἘἩ11 ΤΟΡΑΥ ἴπ00 δ 1 
ΘΟ 9 Δοῖκ δρϑρδΐῃ." 

87. Ηε ἐδαὶ “δεαυεά.}1 (γυϊῖε {ΠΕ ΓΑΙ “Ης 
τπαὶ αἷά τὴ 6 ΠΊΕΓΟΥ στ Βιπὶ," 2.2. Βς [πδὶ 
ΓΕΠΌΠΡΣΗ ἴοσ ᾿ἷἰπὶ [ὃς δςοῖ οὗὨ τΔΟΓΟΥ 7151 
τεοῖϊῖ 

ἐο τδομ δεαυί..7 6808 Ἄσοηοϊυδεα Ηΐ8 
τοδομίης ΟΥ̓ β8πενίης ἴΠῸ ἰαγοεῦ τΠαΐὶ [ἴ9 
ΡυγΡοβα νγὰ8 ὑσδοῖ!ςαὶ. “Ὃ [εβὺ8 ὀρροβεβ ἴῃς 
δοϊίοη οὗἩ ἴῃε ϑαπιδγιίδῃ ἴο (86 ἰά6 σϑ5151Ὑγ 
οὗ ἴῃ Ἀδοῦϊη5" (σοάεῖ). Ῥαίγίϑες ττιῖοῦβ 
μᾶνε ἀνεὶῖ τυς ὑροὴ ἴδε τ ΥϑΈς2] ἱπίοτ- 
Ρτγοίϊδιίοη οὗ [ἰἷ ραγαῦϊθ. Α ἰγῦξο πυσθεῦ 
οὗ δυς οχρ  δηδίίοηβ νν}}} θῈ ἐουηά Ὀτγουρῆῖ 
τοχοῖδοσ ἴῃ ἴδς “Οδίοπα Αὐγοδ᾽ οὗ δῖ, ΤΠοιηδϑβ 
Αφυΐηδ5, ἰπ Τγεηςῖ “Οη [Π6 ῬΑγδΌ]ε8᾽ (χυΐ!.), 
δηὰ ((π ἃ οοηςοοηίγαϊοα ἴογπι) ἰῃ Οοάεῖ 
4“ (ΠοπηηεηΤΥ οἡ 81, [υΚο. 

418-42. ΜΑΞΚΒΤΗΑ ΑΝ ΜΑΕΥ. 

88. Νοευ ἐξ εανιο ἴο βα.72 ΤῊΪ5 δμοσί δυξ 
ἀδερΙυ ἰηιεγεδίης δπεςάοῖς ἰ5 ἰουπά ΟὨΪΥ ἴῃ 
81. 1υκο5 Οοβρεὶ. [Ι͂ὼ Ϊοδβη χὶ., χίϊ. (6 
Ὠλπιοβ οὗ (6 ἔνΟ δἰβίετβ τοᾶ ΠῚ ἴογὸ 
οουὰ οἱδετννῖθε δὲ ΔΩῪ ἀουδί 8δ5 ἴο {μεῖς 
Ἰἀοπ γ, ἴ του]ά Ὀὲ τεπιονεάὰ ὉΥ (δε 5ἰπ|ϊ1- 

1 οὗἁ ροϑι[ἰοη δηὰ οδλγαςίοῦ δϑοσίθεα ὉΥ͂ 
81. [οβη ἴο οδοῖ οὗ ἴπῸ 5ἰϑίοσβ. ὙΠΟΊΕ, 45 
Βοτο, [16 Μαγίδπα 80 5οῖνεβ, αηὰ ΜδιῪ το 
ΘΧΡΓΟ55685 ΡΟΓΒΟΠ4] ἀεντοίοη ἴο (Ὠχϑὲ (] ΘΒ 

5Ττ 0 ΚΕ. Χ. 

47 Απὰά ἢ 5414. Ης τπδὲ Ξῃενγεά 
ΙΘΙΟΥ οἡ δία. ὙΒΕΩ κβαά 76βι8 
ππῖο ἢΐηι, σο, ἀπά ἀο τποιι [ἰκοννίδε. 

418 «Νον ἴΐ οδηϊς ἴο ρᾶ88, 48 {ΠΕῪΥ 
τγεηῖ, τπλὶ ἢς επίεγεά ἰηΐο ἃ οεῖ- 
τίη νἱ] σε: δηὰ ἃ οεγίδίῃ ὑγοπΊδῃ 
παηγχεὰ Μάδγιδα γεςεϊνθα ἢΐπὶ ἱπῖο ἢεΓ 
δοιιβ6. 

49 Απά 86 ᾿ιδὰ ἃ ϑ8ἰβίεσ. δ᾽] δά 

Χί!, 2, 3). ὙΒΕΓΟ, 848 Βετο, ἴδ βίτοπῃᾳ ργδοῖοδὶ 
οδαγαςοῖεσ οὗ Μαιίδδ βἴδνν [361 : δὴ6 5068 
ἴοσ ἴο πλεεῖ [{ε5115; Ὑν811ς ΠΟΥ τοπάοτ- εασίοα 
δἰϑίετ ἰἴ8 πηουγηίηρ ἰῃ ἴΠ6 πουδε ([οδη χί. 20). 
ΙΕ νὰ οοηβί ον {Β6 ἴοχὶ Ὁ (ἢς ρῶς Ὁ ΤΌ ΠῚ 
χὶ,, χὶϊ,, (πΠ6 γὸ οδὴ δ πο ἀοιδί [παῖ [6 νΠ]λρο 
Βοῦς ϑροΐδϑη οὗ 5 Βείδηγ. [{ 18. οἰθᾶσ ἔτοπὶ 
ἔρμη χί. σ ταὶ Μαγίῃα δηὰ ΜδΙῪ νγεσὲ ψ6}}-» 

ΟΥ̓ ῬΕΙΞΟΏΒ. Ὑμδῖ ρᾶββᾶψε ρῥγεβϑιρροϑεβ 
ἴη [ἢ τοδάεγ ἃ κπονϊεάξε οἵ {πεῖν οχἰϑίθηςα, 
Αἰ Πουφξῇ ΠΟΥ ἀὔὸ ποῖ Ῥγου ουϑ  τηοποηοδα 
ἴῃ 16 Εουτβ Οοβρεὶ. νε ἤδνε ποϊπίης 
ἴο ᾿εα 0.8 ἴο ΔΗΥ 584ἴε σοπο υϑίοη 88 ἴο ἴδε 
Ἰδηρῖῃ οὗ δοαᾳυδιπίδποα οὐἨἠ ἄδθζτεθ οὗ ἱπ|1- 
ΤΩΔΟΥ͂ Ὀεΐννοοη οὐν 1 οτὰ δηὰ πὸ ΕΟ 8ἰβίογβ, 
αἱ ἴδε ρετϊοάὰ δροκθῆ οὗ ἷἰῃ ἴῃς ἴῖἐχῖ, 
ΤὮς ὔϑεποο οὗ [86 παίὴς οὗ 1.,2Ζδτι}8 ἔγοπὶ 
581. υκο᾽β πατταῖνο σοηβζυίζεβ η0 αἰ ου ΕΥ. 
ΤΠ γσεδὶ ροϊπὶ οὗ [Πϊ5 ϑμοτί δ 5ἴ ΣΎ 18 ἴο σςο- 
τταϑὲ ἴῃς οοπάυςξ ἀπηὰ οἰαγαςοῖεν οὗ ἴῃ6 ἴνο 
αἰδίεγβ, δηὰ (πογοΐοσο τῆς παᾶπῖο οὗ 1,4ΖΑτῸ5 
ΤΆΔΥ ΘΑΞΙΥ͂ μάνα ἀτομρεά ουΐ ΠΌμι ἴπε οΓαῖὶ 
ΟΥ νυτ το βουγοῦθβ οὗ ἰηξοστωδίοη τηδᾶς τ158 
οὗ ὉΥ 81. 0ὺκὲὸ (Μεγεῦλ. Αἴ τὰς ϑ86πὶ6 {{π|6 
ἴϊ 15 γΈΓῪ ςοποείγαδ!α (δαὶ 1, 2ΖΔΓΊΙΒ ΤΏΔΥ Πᾶνα 
θΘΘη ἃ ΤΠΟΤΟΙΥ [ΟΙΏΡΟΓΔΙΥ ἱππιδίς οὗ ἢΐ5 5ἰ5ίε ν᾽ 5 
δουδε δἵῖ (ἢς Ὀπ|6 οὗ μ15 ἀεδαίῃ. ὍΤῆδ ΠΠΔΠΠΕΓ 
ἴῃ νος ἢ ἴῃς πᾶπιο8 οὗ ἴῃς Ὀγοίδεῦ δηὰ 5ἰβἴειβ 
ἅ16 ἱπίγοἀυοσοά ὉΥ 8[. [οὔ (ΧΙ. 1,2) τγαῖδεσ 
βυξεοϑὶβ [δὲ {Π|8 νυλ5 50. 

δὲέὲ εμέογεθ ] “ἘῸ οπμξοχοὰ δὲ: 8017; 
ἡ. 6. αἴοῃς, υηδοοσοτηραηίεὰ ὉΥ Ηἰ8 ἀἰβοῖρ 68 
Μεγεῦ). ὙΠ ψουὰ δυρρεβὲ ἴο υ8 (παῖ 
6 ᾿πΕπηδοΥ οὗἁὨ [6518 ἢ [ῃς δἰβίουβ Ὑγ88 

ΔΙΓΟΔΑΥ͂ οἵ βοπὶο βίδπάϊηρς (ραϊηϑὶ θὲ νΝνεῖϊε:; 
866 Δδονθ); δηὰ ἰΐ α͵9ο 5ϑμεννβ [πδὲ [8 δηΐου - 
(λϊηπιεηΐ ἰ8 ηοΐ ἴο θ6 οοηξουηάεά Μὰ (Ὠδξ 
ῃδιταϊθα Ὁ Ϊοδη χίὶϊ. 1-8. 
Μαγίδα Αἢ Αγδιηδὶς Ὡδπῖθ, βρη γίης 

41 λὰγ." [Ιὲ ἰ5 οἶεᾶγ ἔγομι ἴπε (εχ [ἢπδῖ 
Ματῖηδ νγᾶβ ἴτε πηϊϑῖγοββ οὗ (ἢς ἤουϑ6, δηὰ 
[δὲ Μδ:γ ᾿ἰνεά τῖτἢ ΠοΥ δἰδίεσ [ἢ δῖ. ]οδη 5 
δοςουηΐ 4130 516 ἴδίκοβ ἴπς ποσα Ῥγοηηϊπεηΐ 
Οἷδος, [ζ ἰ8 ροββί]6 [πδὲ 5Π6 ΠΊΔΥ Πᾶνα ὈΘΘη 
οἰ δοῦ 4 πιλιτίοαὰ ττοηδη οὐ ἃ ψίύον, δυῖ 
ἴδοζγο 18 ποϊπίηρ ἴο 5ῃοὸνν ἃ, Τα ἀεδοσριίοη 
οἵ πε Βουϑεμοϊὰ είνεη ἰη Ιοδῃ χὶ. φεσίβιη]Υ 
ἄοοθβ ῃοϊ 5ιϊ [ἢ βιρροβίιοη [δ Μαγῖπα 
δὰ «ἃ δυβδαηά ᾿ἰνίηρ; δηὰ ἴδε πιορητοη οὗ 
με ἴῃ ]οδη χίϊ. 2 ἀοεβ ῃοῖ Ὠβοθββα γὴν 5ΠΕ6ῊΝ 
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Μάδγυγ, ννῃϊος αἷϑο 8δὲ δὲ [6ϑυβ᾽ ἔξεῖ, 
Δηὰ Πεαγὰ ἢ8 τγογά. 

40 Βις Μαῖα να οὐπιδεγεά 
δῦοις πιο 8εγνίηρ, δηά οδηὶα ἴο 
ἢϊπι, δηά βαιά, [,οσά, ἀοβὲ τποι ποῖ 
σᾶγα τῆδϊς ΓΑΥ͂ 8ϊϑῖεγ ἤάῖῃ ἰεΐς πὶς ἴο 
βεγνς δίοης ἡ δά ἢδγ τπεγείοτες τῆλ 
8ῆς Παρ πιε. 

41 Απά εϑιι5 δηϑιγεγεά δηά αἰὰ 
υπῖο Πεῖ, Μάδγῖῃα, Μάδγμα, του δεῖ 
φάγει! ἂἀηά τγου]οα δθοιζ τΔηΥ 
τηίηρϑ: 

42 Βυὲ οπε τηΐηρ 8 πεθάξι]: ἂδηά 
ΜάδιῪ μῖῃῃβ: Ἵμοβοη τῃδλῖ ροοά ρδεῖ, 

(δῖ (86 “ἐβιρροῦ" [ΠΟΤῸ τηοηςοησα ἴοοϊκ 
Ῥίαςθ δὲ ῃοσ ἢουδδ. 

39. «αὐ αἱ Ψε:μ 32ε1.}1] ΟτἾ 85 νὰ ἅγ6 ργὸ- 
ὈΔΌΪΥ ἴο τοδά, “1809 ᾿οτὰ᾽ ε 719ο.." [ἢ [Πς 
αἰτυάε οὗἨ ἃ ἰϑασποσ, ἢοΐ ἀυγίηρς ἴδς δηΐεῦ- 
ἰλϊητηθηῖ, Ὀυϊ ἈΠῸ ἃ νγᾶ8 θείης ῥγεραγεὰ 
ΟΥ̓ πὸ πιϊδίγεβϑ οἵ [86 δοιβ6Ε (ς ΜΝ εἰίο, 
γρλωνι Ηεηςος ἴδε οοτηρίδϊπί ψὨϊο ἢ [0]- 
οΥν3. 

40. εμ»ιδεγεά.} “Ὀϊειτδοξοᾶ:" ἄγανσῃ [15 
ΨΑΥ͂ ἀπά ἰἢδὲ ΌὉΥ ἃ πχυἰζυάς οὗ τ ρ5 τοαυϊγίης 
ΠΟΥ ῬΟΥΒΟΏΔΙ δἰϊοπίοη ΟΥ̓ Ά λ5βυρεγυϊϑίοη. ΤῊΘ 
“τησςῇ 5ογν ἢ Ρ," ΟΥ̓ “ τηΔη:0]4 ϑουυϊης ἢ 45 [ἴἴ 
Γαΐ Ρρεσῆδρβ δοῖεν Ὀ6 τεπάεγοά, μ85 γοβρεςῖ 
ἴο ἴδε ςοηϊγαδῖὶ θεϊνγοεη [6 ““ΤΔΗΥ [Ὠϊηρβ ἢ 
δηὰ ἴῃς “οπὔἊ {πῆρ ὙΠΙΟΝ Ἄρρδᾶγβ ἰπ Οὔγ 
[ογ΄ άγεβ5 (νυ γ568 41,42). ΤῊΘ σΠγδοίουβ 
οὔ ἴδε ἴννο 58ἰϑῖεσβ ἢοσὸ βίδηά ἴῃ τηδλυκοὰ δηῖ- 
1Πε58. Βοῖῃῃ δἵς ἀενοῖθά ἴο ΟΕ γίβι : δ. ἢ 
ἀοϑῖγεβ ἴο δεῖν Ηἰϊπὶ δηὰ ἴο ἀο Ηΐηι ρ]θᾶ- 
8076. Βυῖ Μασῖδα ἰ5 ργδαςῖὶςδὶ], δηχίουβ, δὰ 
ἀεπηοηβίγαϊνε ; ΜΑΙῪ φοηῖ]ο, ται γίηρ, φυϊεῖ, 
δηά οοπίετηρίαιίνθο. Τὴ ψῆοϊο δποοάοῖο, ἰξ 
ἴξ ννοσγα ποῖ ἃ ᾿ἰἰβίοσυ, πιῖσϊ Ὀ6 ἃ ραγαῦ]θ. [ἢ 
ἴλοϊ [5 5ἰχζηίθοδηςς 85 Ὀθόη ργοβϑοὰ ἴο ὁχ- 
(658. ΟΥ̓ (ἢ οττς5 οὗ ἃ οετίδίῃ βοβοοὶ, το 
866 ἰη 1' ἃ οοηϑεΐουβ δηὰ ἀϊγοςῖ Ἔχδιδίοη οὗ 
ἴῃς Ῥαυΐης ἀοςίτίης οὗ υκ βοιίίοη ὉΥ δὰ 
ΟἿΪ οὐον 1ῃδί οὗ ᾿υπειβολίίοη ΕΥ [ΠπῸ πιδην 
ψογκς οὗ ἴδς ἰᾶνν. 

42. οπὲ ἐδίηφ ἐς πεεάβι.] Οης, δηὰ οἠΪγ 
οπς; ἴον [5 15 ἐπι ρ] δὰ ΌὈΥ [Π6 οοἰϊοςδιίοη οὗ 
ΘΥΤΩΒ ἴῃ ἴΠ6 οΥ̓ ΙηΔ] ἰοχῖ, ὙΠ ΟΓΟ ἰ5 ἃ Ξ!ΤοηΣ 
ορροϑβίοη βογα δεϊνγεθη [ἢ 6 “ ΤΏΔηΥ (Πίηρ 8" 
ΒΟ μετα ἴδ 6 διιδ᾽εςϊ οἵ Μαγίῃδ᾽5 δηχίους 
οὩγο, ἴδ 6 ἃςῖϑ οὗἉ ρογβοῃδὶ βοσνὶςα τνϑϊο ἢ 
88Π6 ἀοϑίγεα ἴο τοηῦοσ ἴο (ἢ γίϑί, ἀπά ἴθ οπθ 
της τς ΜαΙῪ ἀϊὰ ἔογ Ηΐπι, ογ βουρὰῆξ 
ἔγτοιῃλ Ηΐτῆ. ϑοιὴθ ἴδυο γοηἀογοὰ ἵ, ποῖ ““ομδ 
{πιηρ," Ὀυῖ “ οπς 2έγσοη," 1.2. [68ὺ5 ΗΪ πλϑ ἢ 
ΤΒῈ δῆς Ππε8ὲ8 τνουὰ Ὀς τελκοηθὰ οὐ ἀ6- 
βιγογοα Ὁγ [815 ἰγαπϑοϊδίίοη. ῬὍΤὭς “ οπο [πη 
τηυβὲ δ6 Ὠδυΐζοῦ 48 ἰἴ δίδηκδβ οὐδ δραίϊηδι 

ΤΙ. ΕὔΚΕ,. Χ. ΧΙ. [ν. 4ο---ἰ. 

ΠΏ ἢ 5}}2}} ποῖ θὲ ἰλκθη ἌνΝΑῪ ἤῸπὶ 
Ποῖ. 

ΟΗΑΡΤΕῈΚΒ ΧΙ. 

“λειυείλ τοάο ἄγ δέξεσεά ; 29 ῥγεαελείλ ἐο ἐλέ 
τοῤῥχ, 37 απά γεῤγελοκάκα ἐλε ομδπυαγα “Δετο 
οΓ λοξἥΗεις ἐμ ἐδ Ῥλαγίδεες, “εγίδες, αν 

Ε7:. 

ΝῺ ἴξ οαπιε ἴο ρᾶ938, [ῃδῖ, 248 ἢς 
γν28 ΡΓΆΥΪΗΡ ἰπ 8 σεγίδίπ ρῥίδοα, 

ἤδη Πα Τελβεά, οπα οὗ ἢἰ8 ἀϊβοῖρ᾽ 68 

ἜΤΏΔΗΥ [Ὠΐηρβ᾽, οὗ [ΠἸΞ ῥγευίουϑ σεσϑθ. [Ἃἰ 
18, ἢο ἀοιιδί, “ Ξαϊνδίίοη---ἙὯτςε ἔογ ἴῃς 5900}. 
ΎΒεΙο ἰ5 ἃ γοπιλγκδῦϊες πεῖρῃς οὗὁἨ δυϊβουῖγ 

"ἰὴ ΔΥΟΌΓ οὗ Δποίμοσ τοδάϊηρ: “Βυΐῖ ἔεν 
{πίηρ8 ἄγ ποούξυϊ, οὐ οὔθ οἡἱγ᾽᾽ (ὃ ΒΓ, 
ἃ Πα ΠΊΔΗΥ δησίοηϊ γεγϑ 8). ὙΒΕΓΟ οδη, Βονν- 
Θυοῦ, Ὀ6 πὸ ἀουδὲ [Βαῖ [86 τεδάϊηρ ἅγοϑε ἔγοαι 
ἃ τοϊϑιιηἀογϑίδηάδίηρ ; ἴΠ6 ἴοχί ννᾶβ5 
ἰεὰ 45 ἰξ [68ι5 μὰ βαἱὰ ““νψὸ ΟἿΪΥ νυᾶπί οὔς 
ΐης, ἐδ. ΟΩΪΥ οπς Κιπὰ οὗ ἰσοά, δπὰ ἴΒθη 
βοϊεησά ἀονῃ ὉΥ ἴδε ἰηδεγιίου οὗ “ἕενν οὐ ἢ 
ἅς. ὙΒετε 5, δονγανοῦ, [8]58 ῥαγῖαὶ Ἰῃ5118.- 
οδἴίοη οὗ ἴδε εἰρη υβη ἐὐφνρηνιν Ὡς χᾶνο 
ΤΣῖβε ἴο ἴδε νδγίουβ ἴῃ, ἰδὲ [εβὺ5 15. ὯὨῸ 
ἀουδὲ ϑΞρεαλκίηγ οἵ ἔοοὰ τη ἴπς “οὔς [πη 
προδι],᾿ δυξ [Ὁ ἰ5 ἴῃ ροάὰ οὗἴδε ϑοὺϊ. ΤΠ 
ἌΡρεᾶσβ ἔγοπιὶ ἴῃς “ροοὰ ρματὶ," ἰῃ μῆς ἢ 
[Πότ ΠΙΔΥῪ δ 4η δἰ υϑίοη ἴο ἴπε ροϊίίοη οὗ 
Βοποὺγ 8οηΐ ἴο {86 Ρῥυγίῃοῖραὶ χυσδί5 δὲ ἃ 
Ὀδηφυεῖ. 

«υδίεϑ. Ὑπο ἴοστῃ οὔ ἴῃς τεϊδᾶνε ὑγοηουῃ, 
ΜΓ} Οσουγβ ἴῃ [86 οτγὶρίδὶ, ζεηογα 565 [Π 6 
δεη36. ΤΠ6 ρᾷβ8λρε πιραϊ δὲ τεηάετγεοά “ἢ 6 
ξοοὰ ροσίίοῃ, ἃ ροιίοη οὶ 84}} ποῖ ὃς 
ἴλκθη ἀὐνᾶὺ ΠΌτη Ποτ." 

[ἡ 1ῃ6 βυρρίοπιοηίδὶ Νοῖς οὐ ἷχ, δι, ἴἃ ἣδ5 
Ὀδοη ροϊηϊοα ουὐυῖ ἴπδξ οὐγ [ογὰ νγᾶϑ ἴῃ ἴῃς 
ἱπιπιοαϊδξο υἱοϊηϊγ οὐὗἁἨ [Θγυδαίεπι, απ {πᾶ ἴῃ 
41} ργοῦδὶ Υ Ης (Βεη νἱϑίϊεά ἔπε ΟΠ ἃ5 'νε 
Πηά τεοογάδά ἰῃ [οδη Χ. 22, “4. 

ΓΗΑΡ. ΧΙ.--- τ. ΤῊΣ ΟΚΡΒ ΡΕΑΥΕΒ. 

1. Μπά ἐξ εαρκδ ἴο ρα..1] ΟΥ̓́ ἴῃς (Ὀ]]ον- 
ἰὴ Ραϑβᾶχα (ΥΈΓΘ6Ὲ5 1-11}, (ἢ ΒΙΟΝ οὖν [οτγὰ 
ἷνγοβ ἱπείγυςτοη σοηποργηΐηρς Ὀγάγοῦ, ἴῃς 

Ἰηἰτοάδυςίοῖγ ρογίίοη (νεῦϑε 1) ΟςσΓΒ Πὶ 
(8ῖ5 ρίδος δίοηθ, ἴδε 1 ογὰ 8 Ῥγαγεγ ἴῃ ἴπὸ 
ϑοστήοη οἡ ἴδε Μουηΐϊ (Μαίϊ. νἱ. 9-11), ἴῃς 
Ραγδῦϊο (νεῦβεϑ 5-8} 15 θοῦ αγΓ ἴο δῖ, Γυκς, 
ΨΜΏΙΟ (6 Τσοποϊυάϊης ὀχμοτίδοπβ (νοῦ. 8 9- 
11) ἃτο ἰουηά «4150 ἰῃ ἴπε ϑετῆοη οὔ ἴδο 
Μουπὶ (Μαῖ νἱΐ. γε1 1). Νοίίζδος (ἢς Ποτὰ ἃ 
ῬΥΆΥΟΓ, ΠοΥ ἴδε Ἔοχῃογίδιίοηβ ἴο ρεογϑββι ηοΥ 
ἴῃ ὈΓΆΥΟΙ, ἃτῈ τεϑδὰ ἰῃ δῖ, [ὺΚο}β “ ϑΕΣΏΟ. ΟἹ 



ΓΜαῖι. 6. 
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8814 υπίο ἢΐπι, ],ογά, δας ἢ τ.5 ἴο 
Ργανῦ» ἃ8 Ϊομη 4180 τλυρῆς ἢΐ8 ἀ|5- 
εἰρίεβ. 

2 Απὰ ἢ 8δ4 ιἱπίο πεηι, εη 
γε ργᾶγ, βᾶγ, "Ουγ Εδίμεγ σῆς ἢ γί 
1η ἤδανθη, Ηλι] οννεά δὲ ΠΥ Πδπηα. 
ΓᾺῊΥ Κίηρσάοηι σοαθ. ΤῊ ψ}}}} ὃς 
ἡ πτο: 48 ἰη Ὠεᾶνδη, 80 " ελγῇ. , ᾿ 

ἷνα ιι5 ᾿άΔΥ ΟΥ̓ ἀΑΥ οι ἀδὶ Ἢ Ὁ Ν᾿ γΌΌΥ ΘΑΥ Υ 

4 Απά ἰογρῖνε υβ8 ΟὔΓ 51Π8 ; ἔογ γε 
4Ἶ5ο [ογρῖνε δνεῖῦ οης [δῖ ἰ8 ἱπάεδιεά 
ἴο ι.8. Αμά ]Ἰελὰ τ18 ποῖ Ἰηἴΐο ερ- 
τλῆοη ; δυῖ ἀο]νοῦ τ.5 τοηι ον]. 

ς Απά ἔς 5414 υπῖο τπαπι, ΝΠ ςἢ 
οἵ γουι 5}4}] ἢδλνε ἃ ἔγιθηά, δηά 5}2]]} 

[6 Ρ] δίῃ" (οἰ. νἱ. λο»ῳ9). ΤὨῖ8 δοοοσά- 
σ ἢ 88. [Κε᾽5 οσυϑίοῃι οὗ ἀνοϊἀϊην γερει τοῦ. 
ΤὨς ἰδϑὲ νεῦβοβ οὗ [Πὲ8 βδδβαρο, ἴἤοβα ὑπο ἢ 
οϊϊουν [6 ραγαῦϊθ, ΠΊΔΥ ὙΘΥῪ ΘΔϑΙ ΠΥ πᾶνε Ὀεθη 
δροΐκοη ἔνῖοθ. Νοιδίης ἀρδίη 15 τῇοσε Ἵοοῃ- 
οεἶνδ ]ς {πδὴ (μδι ἴῃς 1 οΥγα᾿Β ῬΊΑΥΟΥ ΠΙΔΥ Πᾶνε 
Ὀεοη ἀεἸϊνετοὰ Ὁγ Οἢγδὶ ἴο Η 5 ἀ!βεΐρίθβ ποῦς 
ἴδῃ οὔςσε, Ἐβρδοδιν 1 ἰΐ ννὰ8 ἱπιεπάθά ὮΥ͂ 
Ηΐπὶ 85 ἃ ἴογιηι, δηὰ ποῖ ΠΊΕΓΕΙΥ 88 ἃ ραϊΐοσῃ, 
οὗ ῥγάγεγσ. ὙΒΟΓΕ ΤΩΔΥ πᾶνε Ὀξεη, δηά ῥγο- 
ὈΔΌΪ ψέγο, ϑρεοὶδὶ ΓεΆΒΟΠ8 ΨὮΥ ἰξ δῃουϊὰ 
ἰαυὸ δεδη ἀοἰ]ἑνεγοὰ ἃ βοοοηὰ {{π|6, ἴῃ ΘΏΘΥΟΓΙ 
ἴο ἃ τοαυσϑί ῥγείειτοὰ ἴο Η πὶ ὈΥ οης οὗ πε 
Ὧενν ἀἰ5οῖρ]685, γγῆο οὔπηθ ἴο Ηΐπὶ ἰῃ ἃ ρατί οὗἁ 
{με ΟΟΥΠΕΥ ΨψΒογε Ης μδὰ ποῖ ρῥγευϊουβὶγ 
Ὀδοη (οΔΟ ΩΡ ; ΠΊΟΤΕ Θδρθοὶα ἴδ᾽ 458 56 6Πὶ5 
ΙΚὮΪΥ ργοῦδοϊο, τὸ ἅγὸ ἴο οοπησοῖ [᾿ἰ8 ποϊΐοο 
ὙΠ} (Πᾶὶ ἰπ [οδη χὶ, 405-42; ἤοστῃ ννὩοἢ νν 6 
Ἰοάγῃ [μὲ αἴου οὖν 1, οτα β νἱϑὶξ ἴο [γι β8 ] πὶ 
Ης νψεπὶ ΔΝΑΥ Ὀεγοπὰ ἴῃς [ογάδη ἴο [ἢς 
Ρίδος τοτὲ [οὔη δὰ δἱ ἤγξίὶ ὈδρΕζεα, ἀπά 
{παι ἴΠετς Ηδ πιδάς πΊΔηΥ αἰδοϊρίο5, σποτουὰ 
Ὀ6 5ρες δ! ν ἱπιογεϑίςά ἱπ (π6 ἰῃαιῖσυ ἰηΐο ἴῃς 

. αἰθδοόγοπος δοίνγοοη ΟἿΡ ϑδυίουῦγ δηά ἰῆς 
Βαριιϑῖβ. Τῆς οοἰπείάεπος ἱπάδεα ΟΔῃ 5Ο,ΓΟΕΙΥ͂ 
θὲ ἑοπιυϊου : ἢ εὺζ ἃ οἷοδγ δηὰ ν 
54 {Ἰ5ΓΔοίΟΥΥ 5ο]ιπίοη οἵ (ἢς αἰ βῆς ΕΥ̓ Βοτὸ ἔεϊξ 
ὃΥ τηοϑῖ σγςβ. δὲς ἴῃς δἀάϊθοηδὶ! Νοίε οῃ 
οἷ. ἰχ. 51. 

ἐπ ὦ οὐγίαία ῥίαςο.) ῬΤΟΌΔΌΪΝ [(δς ρῥ͵]δος 
ΒΟσῈ ομη ἢγδὶ Ὀαρίϊζοα ἢ 5866 ὑγονίουβ 
ποῖα. 
οδη αἰ.ο1 ΤΉ οχαπιρὶς οὗ [οἤη ἰβ 8Ρ- 

Ρεαδὶδά ἴο ἴῃ {πῸ πιδίίεσ οὗ ἐβϑίίηρ αἷϑο (εἰ. ν. 
31). ἵνὲ τδὺ ἰηΐογ ἔγοπι [ἢ 5 δηὰ ἔγοτῃη ννῃδὲ 
ἕο] οὐνβ {πδῖ ἴδε τἰοδοδίηρ ΠΟΙ τείοσσοα ἴο νγᾶϑ 
{πε οοπηπιυηϊςδιίοη οὗ δοπηὸ ἐσπηϊο ἔΌτπὶ οὗ 
ῬΓΑΥΟΥ ἴο ὃς τεοϊϊοα ρετγοαϊ Δ}, δοοογάϊηρς 
ἴο ἴμε οὐυδίοπι οὗ ἴδε [|ἐνν6. Ουῦ 1 οτά 
ΔΠδΥΝΟΙΒ [πε τεαυσδὶ ὉΥ γίνης 4 ἴοσῃῃ οὗ 
Ργάγεῦ; ὑυυΐ ὈΥ̓͂ {Π6 ραγδῦϊς δηὰ Ἐἐχμπογίδιοη8 
ὙΔοἢ ΤΌ ονν Ηε ἰοδοδεβ {πδϊ ἐἀγποδίπεϑα δηθὰ 

51. ΠΌΚΒ. ΧΙ. 

ΠΤ ῳὭἭ ε τς πα, μων ΠΦΨΠΠΕέΠΚ ς ὧν 

ο υπῖο ἢϊηπὶ δὲ πλἀπιρῃῖ, δηά 880 
ιπῖο ἢἰπι, Επεπά, ἰεπά τῆς τἴἢγες 
Ἰοᾶνς8  ; 

6 Εογ ἃ ἔπιεπά οὗ πιὶπες "πὸ ἢ 8  Οτ, σκύ 
Ἰουγηογ ἰβ οοπὶς ἴο πιε, ἀπά 1 πᾶνε ων 
ποιμίηρ, ἴο 8εῖ θείοτε ἢϊηνὶ 

7 Απὰά ἢε ἔτοπι ψγ ΚΠ] 5}4]} Δηϑνγεῦ 
Δηἀ 5ᾶγ. Ἰτοῦδὶς πὶῈ ποῖ: ἴῃς ἀοοΥ 
18 ΠΟΥ͂ ϑδπί, δῃηά τὴ ΟΠ] ἀγα π ἅτε 
νὰ πιὸ ἴῃ θεάς [ σδηποῖ γίβὸ δηά 
δὶνς ἴῃς. 

8 1 887 υηῖο γου, ὙΒοιρῇ ἢς ψ]}} 
ποῖ Γγίβε δηά ρῖνε Ἠΐηι, δεσδυδε ἢς ἰ8 
ἢἷβ ἔἐπεπά, γεῖ Ὀαοδιδα οὗὨ ἢ]5 ἱπιροῖ- 
ΠΠῪ πα ψΊ]] γβα δηά ρῖνε ἢἰπὶ 48 
ΤΑΔΠΥ 45 ἢ6 περάσῃ. 

ΠΟΠΘΙΔΠΟΥ ἰπ ὈγΑγΟΙ ἰδ Τοτο ἱπὶροσγίδηϊ ἴδδη 
ἴδε ρασγουϊαγ ἔοτπῃ οὗ τνογὰβ δορὰ. 

2. ἤξῥεν γε γα, :αγ.1] Ῥογμδρβ " ψΒθπ5δ0- 
ΘΥΘΕΥΘΡΙΔΥ ΒΑ." Αἴ Δ]] ἐνεηΐς [Π686 ννογάς 
Ῥύουο (πδὶ ἴδε 1 οτδβ ῬΥΑΥΕΙΓ τῶ ἀοϊϊνογοὰ 
ἃ8 ἃ ἴογπι ἴο ὃὲ υϑεὰ, πὰ Ὠοῖ πηογεὶγ 85 8 
Ρεϊτίοη ἰο ὃε ἔοϊἸοννοεὰ (ἀραὶποὲ Οοὐεῖ, ψ ἢο 
ενδάεβ ἴῃς οὗνϊοι!β ἴογοθ οὗ ἴδοβϑε ψόγαβ). 
“ΓΒ6 ρϑου αν δηὰ ΒΜΕΡ ἔοστῃ ἴῃ ΕΥΚΕ. 
88 ΕΓ, “Ϊ5. 4 ῥιοοῦ [παῖ ἴπ6 δροβίο!ϊς 
τπυτί δὰ ποῖ υδ6 ἴΠ6 1 οτγδ ῬΓΔΥΟΙ 85 ἃ 
ἴοστηα.᾽ Ἀδίθου, τὸ ΠΛΑῪ 584Υ, ἃ ῥγοοῦ οὗ (δε 
βάο νυ τς ἢ οὐ Ενδηρο δὲ τορτοάυςοά 
818 οΥἹρίηδ] τορογίβ, ἢοΐ σοιτοσηρς {δεῖ ἴο 
διυῖϊ τς ἴοιπῃβ τηοδῖ ῬγΟΌΔΟΙΥ ἰῃ ι.586.Ὀ [ἢ 
[ἢ ἀροβίο!!ς σδυγοῖ ἀϊά ποῖ υ8ς ἴ86 1,οτα β 
ῬΓΔΥΕΓ 85 ἃ ἴοστῃ, εὐδόη αἰά 11. 56 δοίη, ΝΜ ϊςἢ 
ψὸ Πηά ἰῃ ΕΥ̓ΕΤΥ Κηονῃ ᾿ἰΓΡΥ ") (ΑἸοτά). 

Οη ἴδε γεοδάϊηρβ οὗ ἴῃς 1 ογ 5 ῬΤΆΥΕΓ 866 
Νοῖςϑ8 δἱ ἴδε οπὰ οἵ ἴπὸ οδδρίοσ. 

δ. »ρίεδ 9,7 γομ.1ὺ ὌΠΟ ἰοδοδίης οὗ (ἢ6 
ῬΆΓΑΌΪΘ 18 οὐυϊουϑ ; ἰἰ ἰ5 [6 βᾶπηθῈ 25 (ῃαί οὗ 
[Π6 ΝΘΓῪ 5:1} }1ᾺΓ ρασγαῦ]α νυν ῖοἢ ΟΟΟυΓΒ ἢ (ἢ. 
ΧΥΪΙ, 1-8. Απάὰ Ὀοῖἢ ἰῃ ἴἢ6 ραγαῦϊς ὑὈοίΐογο 
5, ἰῃ (μδὲ πον γοξειτοά ἴο, δηᾶ ἴῃ ἴῃ. Ῥαγδῦϊο 
οὗ [ες ὕπ᾽)Ίυδι δίενασγά (οἢ. χυὶ. 1-3) ἴῃς 
ΙΒ ΠΥ οσσυγα ἴΠδὲ ἴα δοίου ἰῃ ἴΠ6 Ὠδστᾶ- 
ἴϊν6, ο Γεργεϑεηῖβ (50 ἴο 5ρ68 1) ΑἸπιὶ μι 
Οοά, ἰ8 ἰηἰτγοάυςεὰ 85 θείης ἰηβυεποοά Ὁγ 
ὉΠ ΟΣΓὮΥ πιοῖνοβ, ΟΥὁὨΎ Δρρτγονίπρ οὗ ὑπ ΟΣ ὮΥ 
οοηάιςος. ΤῊ δηβιγοῦ 168 ΒΙΠΊΡΙΥ ἰπ {Π|5, 
(Πδὲ ΟΥΟΙΥ͂ Το ρεσ οὗ [6 δι Ππτυάς ἰδ ποὶ 
ΟΥ̓ ΠΑΓΙΪΥ ἴἰο δε ργεβδϑοά, ἰπ ἱπιογργεϊίης ΟἿΓ 
[,οτὰ 8 ραγαῦϊεδβ. ὍΤδὲε Ἰεββοη οὗ [8 δηὰ οὔ 
[86 Ρδγδ}16] ϑίουγ ἰπ οἰ. χυϊὶ!. 18 βἰ πρὶν {Π]8, 
“ {Αἴ τηδη οὐρῆξ ΑἸ ΤΕΥ5 ἴο ΡΓΔΥ ἀπά ποῖ ἴο 
αϊης " (εἰ. χνη. 1). Το ςΤοπϑίτυςτοη οὗ 
[8158 βοηΐδῃοοθ 18 ῬδΟ ἢ Αγ. [{ οοτηπη ης 65 ἢ 
ἃ ᾳυεϑύοῃ, Ὀυῖ 5ΠΟΤΕΥ Ρα5865 οἵ ἰπῖο ὩΔΣΓᾺ- 
ἔνα : ΟΟΠΊΡΑΓΟ ΥΟΥΒ6 11; (ἢ. ΧΥ. 4, 8. 

8. ἐρηρογίμπὶ!γ.} ΟΥ “ ΒΒδιλο1055:0858." 
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7 Μδῖι. 7. 
ή. 

5 Μαῖϊ. 7. 
9. 

9 ΤΑΠπά Ϊ 58Υ υπῖο γοιυι, Αϑίς, ἀπά 
ἰς 84}} Ὀ6 ρίνεη γοιι; 86εκ, δπά γε 
814} δηά; Κποςκ, δηὰ ἴτ 8.4]] 
ορεπαά υηῖο γοιι. 

10 Εογ δνθιῦ οπα παῖ Δ53ἰεῖῇῃ σε- 
ςαίνοῖῃ ; δηά ἢς (παῖ βθοίκειἢ πάσῃ; 
Δηά το πἰπι (ΠΔι Κποςκοῖὶ [τ 5}4}1 ὃς 
ορεπαά. 

11 “1 ἃ ϑοη 5841] 25Κ δγεδὰ οὗ ΠΥ 
οἔ γοιι τῃαϊ ἰ8. ἃ ἔδεμετ, νν}}}} ἢ6 γίνε 
Ηἰπὶ ἃ βἴοπε ὃ οἵ ἱξ ἀξ σεξ ἃ Β8ἢ, ψἹ}} 
ἣς ἴον ἃ Πϑὴἢ ρῖνε Πἰπὶ ἃ ϑεγρεηίὶ 

12 Οἵ ῇ ἢς 5141} δ5Κ δὴ ερρ, ψἹ}} 
ἢς οὔξεῖ πἰπὶ ἃ βοογρίοῃ ὃ 

13 1 γε τῆεη, θείης ἐν}, Κποὺν 

9. 454 1 «4. 
Ῥῃαῖς. [1 πιᾶγ 
ἔνεεη ἴδδ ἔογεροίηρς ραγαδὶς δηὰ [πὸ (θὰ τ ηρ 
ἑουηάορά ὑροὸη ἴ. ὉΝΒΕΙΠΟΣ οὐ ποΐ [ἢ658 
ΒΟηΘΠΟΟ5 ΔΓΟ ἴῃ οἷδοῦ ἴῃ Μαῖίϊ. υἱῖ. 7-1ὶ, 
(Πογα 866 ποί68) ΠΟΥ͂ ΔΓῸῈ ΒΌΓΕΟΙΥ ΓΙΕΒΕΥ 
Ρἰδεθά ἢοσοα. 

ς 11. 7ζα -οὐ. Ἐδίδοσ, “"Βαυΐ οΥἩ ψΕΐοΣ οἵ 
γου δαὶ ἰα δία ΖΔ ΈΒΟΙ, 581181]} ὲδ δ0} 
δῖ ὈτοδΔὰξ ὙΣ1Ι1 Βο χὶνο δΗἷπι ἃ δίοῃποῖ 
ζ ὁ δε}, Ψ111] 89 7017 ἃ ὅδ κἷγο δπἰπι δ 
ΒΟΙΡΘΒΙΊ ΟΣ ἰζ 24]60 89 888]} δὲ. δὴ 
οΥα, 11 δὸο καἰἷτὸ δὲπι ἃ δβοοσρίοπῖ" 
νι [πο οοπεοίγυςξοη οοτηρᾶτε (Δηἀ 5ε6 ποίς 
ΟΏ) ΥΕΓΒ86 5. 

12. ΟΥὗ ἐξ δε ἄρ" ΤΠῖ5 δ ἀπίοη 15 ρεου- 
|ὰΓ ἴο δῖ.ὄ [ὺκ6. ὙΠ ΟΓΟ ἰ5 ἃ σοβοιίδηος θ6- 
ἵνδοη [Π6 ἔοστῃ οὗ δὴ ἐξ δπὰ ἴδαΐ οὗ ἃ 9.οσ- 
Ρίοη, 85 θεΐννθεη ἃ ἤ5ἢ δῃά ἃ βοσρεῃῖ. 

18. τδρ Ηοίγ δρίγ!.) ΨΜΌΙΟΝ ἰ5 ἔδα δεβί 
εἰ οὗ 411: Μεῖζον (υἱ3. 11) 8805 5 ΠΩΡΙΥ 
“ ξοοά (Πίηρ8.; 

ΤΠΟ ὑγοπουῃ “1 15 ὁ» 

14-20. ΤῊΕ ΟΗΠΑΒΟΕ ΟΕ ὨΕΜΟΝΙΑΟΑΙ, 
ἈΑΘΕΝΟΥ. 

14, ,“πώ4 δὲ «υὰς εαεηρ. ΤὨ 5 15 οῃς οὗ 
τῆς δἰσοηρεϑὶ οᾶ865 ἰη νοι 81. [ὺὐκο᾽5 δο- 
σουηΐ οὗ ἰτδηβδοίίομβ ἰπ Ῥοῶᾶ ἄρτοθϑ 80 
οἰοϑοὶν 1 οἴ μοῦβ τεοογάθα ἴῃ Οδ θα 85 ἴο 
ξῖνε ΔΠῃ ἱπιρτοϑϑίοη οὗ δῦϑοϊυῖϊο ἰἀθπεῖγ. Ι{ 
τηιβῖ, μοννόνεσ, θ6 τοηδγκοὰ (δαὶ Ψ ἨΠ τοραγὰ 
ἴο ἴῃς πηΐγδοὶς {ποῖῸ ἰ5 ἃ αἰ εγοηος δεϊνθοη 
1015 δηὰ [παῖ τεσογάορα ὃγ 8ῖ. Μαίμοεν, νυ πο ἢ 
δ... [νυκο, ἃ σαγο Ὁ] γεϊδίεσ οὗ σᾶϑε8 οἵ Βϑδιηρ, 
νου ]ά ἠοῖ ἡδίυγΑ! Υ πανο ραβϑοά οὐοὺ πδὰ δὲ 
τείεσσεὰ ἴο ἴΠ6 βᾶπηθ εὐθρηῖζ. ὙΠῸ τηδη ἰη 8ῖ. 
Μεῖζον νγὰβ Ὀοΐἢ Ὁ] ηἀ δηὰ ἀυπιὺ : Βοτα ἢδ 
185 ἀυτ οὐἷἶγ. Ταΐ 5, ΔΓ γοτλδγκα οὐ ἴδ 6 
ἴνο Πρ] ηρ5 δῃουϊὰ ἤᾶγα Ὀθθη ΌὈΥ ςδρίϊοιις 
ὙΠ Π65565 18 ΞΌΓΟΙΥ ποῖ ᾿αργοῦδθ]6 : [86 ΟΔΥΪ], 
Εγαῖ γαϊϑεά ἴῃ ἴδ ΦΑΣΙ ρατί οὗ οὖῦ 1 οτγά 

5.1Τ 0ΚΕ. ΧΙ. 

1π6 εοἶοϑο σοηποχίοῃ ὃ6-. 

[ν. 9---17. 

δονν ἴο ρίνε ροοά ρΙ[8 υἱπίο γουΓ οἢ}]}- 
ἄγσεη : δοῦν πιυςῇ πιοῖα 8041] γόῶγ' 
Πεάν θην Εδίδεγ ρῖνε τῆς ΗοΪγ ϑρίῖπε 
ἴο τἢςπὶ (Πδῖ αϑἰς ἢΐπὶὺ 

14  Απά δε νγὰβ ολβίπρ ουὖξ ἃ 
ἄἀεν!, δηά ἰξ νγὰ8 ἀιπιῦ. Απά ἱἐξ 
᾿ςᾶπι6 ἴο ρᾶ38.0 ΠΩ ἴῃς ἄδν!] νυᾶβ 
δοπς ουῖ, ἴῃς ἀμππιῦ β8ράκε; δπὰ τῇς 
Ρεορὶς ννοπάεγεα. 

Ις Βιυιϊ βοπιε οὔ {πεπὶ 8αἰά, “ες “μα 
σδϑίετῃ οὐ ἀδν}}8 τπσουρ ΒεεΖεδυ ζ΄... 
(ἢ6 ςἢϊεῖ οὐ τῆς ἀδν!]8. 

16 Απὰ οἴδειβ, [ςεπιριϊηρ ἀέπι, 
ϑοιυρῃς οὗ Πίπι ἃ κίρῃ ἔτοηι μεάνβῃ. 

17 Βυζῇο, Κπονψίηρ τπεῖγ (πουρῃϑ, 

ΤΩΙ Ξ ΔΈ ΟΏ, γγὰ5 οὔθ Ὡροη Ἡνἢὶς ἢ στεδΐ ϑἔγεϑϑ 
νν3 αἰεγναγάβ ἰαϊὰ ὉγῚ Ηἰ5 ορροπεοηῖΐῖβ, δηὰ 
σοπφετκυοα, ἴῃ ἔαςῖ, ἃ δίοοκ ἀγρυϊθηΐ τυπὶ 
(Ποπὶ͵, ἴο τ! οἢ ἔπεαυεηΐ τείδγεηος 15 τηδάς ὈΥ͂ 
ΘΑΥΪΥ ΟΠ τ ϑιίδη ἀροϊορίϑίβ8. Τῆς βι τ Κίην ϑἰτηῖ- 
ἸΑΥΠ οὗ οχργοϑϑίοῃ ΠΔΥ, ἤονγευοσ, ὃε ἴο 
ϑοίῦς οχίεπί οὐνὴρ ἴο {86 παίιγαὶ ἰοησοηςὲος 
οὗ οτὰϊὶ (σλάϊξίου ἰῃ ἰγδηβηλττην δοοουπῖβ οὗ 
δἰ την {τδηβδοϊίοηβ. ΝΙΝ τεραγὰ ἴἰὸ τὰς 
οογσγοβροπάοηος ἢ 851. Μδγκ, 11}. 222-30, πὶ 
15 ἜΓ ποξςοδθ]ς παῖ (Π6 ϑεοοπὰ Ενδηφο- 
᾿ϊ5ὲ ἰηϊτοάιιοοβ [Π6 ΤοΑΥ}} δῃὰ (6 δῆδινεσ αἵ ἃ 
ἀϊβογοηξς τῆς δὰ ἰῃ σείεσεηος ἴο ἃ ἀπἶἔογοπὶ 
(τδηβδοϊζοη. δῖ. [υΚς, 85 πιοϑί ἙσἹΕο5 ἄρτεα, 
δδὰ 8ι. Μασγκ᾽ 5 Οοβδροεὶ Ὀείοσε ἢϊπὶ|, θυϊ ποῖ 
τδαΐ οὗ 81. Μαίβενν. [ἐ 15 ἱπιροβϑίδὶς τμδὶ 
δ6 οουἹὰ αν οομεδίηεα τπεοὶγ δοοουπηῖβ, δῖ 
τῆς 5δ841)6 {ἴπηδ ἰηςΓοά ς᾽ ΥΕΓῪ 56 Ου5 Δ] ἴετα- 
[ἰοη8. Τῆς οσοσαϑίοῃ ὮΟΓΕ νγ48 ΟἿδ ἐϑρες}} 
δάλρίοά ἴο εἰ!ϊοεὶϊξ δη ἱπηιροσίδηϊ ἀοςιγίης Ἱνἢ] 
ΟἿΣ Ενδηροὶ δῖ, ἃ5 οἰϑενῆοσε, σαγεῖυ] ἴο ἀνοϊὰ 
τερει οηβ, δὰ ποῖ Ῥγευουβὶ τσεοογάρά. 
ΕΟοτηραῖε ἰὨγουρδουΐ (6 ἴοπουγ οὗ ἴῃς οὔ» 
ἡεοϊίοπβ γαίβοα ὉΥ̓ {με [εἴν] ἴπ [μη Χ. 1ο. 
ΤΠΟΙ͂Σ πη 5βασίο το δὲ [ἢ18 πιο ἀοῦνοὶΥ 
δηράᾶσεά ἰπ ορροβίηξς οὖσ [οτγά. 

15. «ο»ν"δ 9 Ἴδε. Μαίίδον (ΣΙϊ. 24)) 54γ5, 
ΤΠ6 ῬΏΔΙθ665 ." Μαγκ (111. 22) “ (ὃς βοσῖίθε 
νος ἢ στο ἀοτνγῃ ΠῸΠι νων Ου [ἢ 15 
οσοξδίοῃ {Π6 βᾶπιθ6 ρβειβοῦβ. ψ οῦ  ὩδιΓΑΙΥ͂ 
οοτηο ἔογυνδγα. 

ἐγοωσ Βεείχκεδιδ. 1 ῖεταΙ “1: Β691:6- 
ΒῈ Ὁ: 1ἢ [ἢ6 5Ξ(ΓΘηρτῃ οὗ ἴῃς ἀσηοη, ὈΥ͂ τ Βοιη 
(845 ἀρρϑᾶτγβ ἔγοπὶ Μαζκ 1. 22) (ΠΟῪ θα] ονοα, 
ΟΥ ἁβεοϊοά ἴο Ὀεϊίενα, Ηἰπι ἴο ὃὈς Ροϑϑεξβεά. 

16. “πᾶ οὐδεν, ἐοῤίηρ δὲρι.] “ (εσίδιη 
οὗ [ἢὴ6 5εγῖδ68 δηὰ οὗ ἴπ6 ῬΏΔΓγΙ96 68," δοςοσάϊησ 
ἴο Μαῖϊ. χὶϊ, 33, ψἤοσγο (5 ἀειηδηὰ 15 ρἰδοοθά, 
Ὠοΐ 85 ἰη [ΠῸ ἴοχί, Ὀυξ πη Ἰλδοὶν Ὀείοτε ἴΠῸ 
ἀἰδβοοισϑε ἴο ψηϊσἢ ἰἴ κάνε σίϑο, δηὰ τἱ οὶ 
ἃ δεῖονν (σοῦϑθοα 219-12) αἷεογ ἴα οχ- 

ὕοῃ οὗ (ῃ6 ψοσοδῃ δηά οὖὖῦ [ον σορὶγ. 



κῃ 

1Ἐ Ἢ 

ν. 18--27.] 

β8]ἃ υπῖο (ἤδη, ΕΥΕΙΥ͂ Κίπράοπι ἀΐ- 
νἹἀεα δραίηϑβι [1561 8 Ὀγουρῇῃς τὸ ἀε- 
βοϊδιίοη ; δπά ἃ ἤοιιβε ἀϊιάσα ἀραϊηβί 
ἃ ἢοι86 ΓΔ]]61}. 

18 [{δαΐδη δἷβο δε ἀϊν:ἀεὰ ἀραἰηϑὲ 
Ἀἰπι56 1, ἢονν 34}} ἢ]8 Κίπράοῃι βϊληα ὃ 
δεοδιιβα γα 840 1ῃδῖ 1 οσλβὲ ουζ ἀδν:}8 
τῆγουρῃ ΒεεϊΖζεδυῦ. 

19 Απά {] ὃγ Βεεϊζεθιυδ οδβέ οὐ 
ἀεν}]8, ὉΥ ψῆοπὶ ἀο γουγ 80η8 οδϑὶ 
ἐδέπι οὐτὴ τπογαίογε 85}}4}} (6 θὲ 
'γουγ 74 ρ68. 

20 ΒυῖΊ ΓΙ στ τῆς ἤηρον οὗ Οοά 
οδβῖ οικ ἀφν}8. πὸ ἀοιδιε τὰς Κἰηράοπι 
οἵ Οὐοά ἰβ5 οοπιε ὑροη γοιι. 

2ι Πα ἃ ϑβἴγοηρ πίῃ δίπιεά 
Κεερεῖῃ Β18 ραΐδοθ, ἢἰ8 ροοάβϑ ἃγὸ ἰῃ 

ὃ: 
22 Βυῖ ψῆδπ ἃ ϑ.ΓΟΠρῈΓ δδη ἢς 

84}] σοῦ προη ἢΐπι. ἀπά ονεγοοπης 

51 ΚΒ. ΧΙ. 

ἢΐϊηι, ἢς τΑἰκοῖ ἔγοσιχ ἢϊπὶ 411} ἢΪ5 ἂζ- 
του ΨΒεγεὶη ἣς τγυβκῖοά, δηα ἀἱν]- 
ἀεὶ 8 8Ρ0113. 

23 Ἡδτδῖ 5 ποῖ ΜῈ ηλ6 15 ρα ηϑὲ 
ΤᾺ : δηά ἢς τπδῖ ραῖδογεῖῃ ποῖ ψ ἢ 
τὴς 5ςδίζεγειῃ. 

24 ννβεπ τλ6 υποίεδη 5ρ᾽Γξ 15 ὃ Μαῖε το 
ϑοπθα ουἽξδ οὗ ἃ πιᾶηὴ ἢ νδίκεῖὴ “ἢ 
τῆγοιρἢ ἀτΥ ρῥΐδοαβ, βεακίηρ γαβῖ ; πὰ 
Βηάϊηρ, ποπε, ἢς 84ἴτῇ, 1 νν}}} τεῖυγη 
ὉΠῖο ΤΥ ἤουβα ννῇεηςς Ϊ σλπη6 οὐ. 

25 Απά ψῆῇρη δε Ποηχεῖῃ, ἢς πηά- 
εἴἢ 1: ϑυγερῖ ἀπά Ι8η6α. 

26 ΤΤεπ ροείῇῃ ἢς, ἀπά τακείῃ 20 
λΐγι ϑενεῃ Οἴδοῦ 8ρ1Π|8 πιοῦσα νι Κοά 
(ἤδη ΒΙπηβε]; δηά ΠΟΥ δηΐζογ ἴῃ. δηά 
ἄννε]] τπεγε : δηά {δα ἰδϑὲ εἰσές οἵ (ἢδί 
ΤΏΔΗ ἰ5 “γοῦβα τἤλη τἰὶς ἢγϑῖ, 

17 ἢ Απά [ἴ ᾿δηϊε ἴο ρ488. 88 ἢθ 
ΒρΡΆΚε {Πε686 τὨϊηρβ, Δ σογίδίῃ νγοπιδῃ 

Τῆς ἀεοιδηὰ [ὉΓ ἃ δἰψῃ 15 ρίσεη ΟΥ̓ Μαῖκ 
ἰῃ ἃ ΨΏΟΙ ἀϊδεγοηῖ δος (Μαγκ τὴ. 1, 
12). 

17. α δοιμε ἀδνυϊάεά4.1] 80, ἴπογα οδη Ὀ6 ὯΟ 
τοαβοηδῦϊο ἀουδῖ, (ῃἢ6 ραβϑαρθ οὐρῆξ ἴο θ6 
τιδηϑδίοα, δηὰ (δῖ, 485 δε ΔΝ εἴζδ βῆοννβ, ποῖ 
ΤΆΘΓΕΙΥ οἡ δοσουηῖ οὗ [86 ΡΔΓ4]16}5 ἴη ΝΜ δίῖπενν 
δηὰ Μαγκ, δθυΐ ἔτγοπι [6 βεποδὶ ἀτῆ δηὰ 
ΒΥΙΩΙΊΘΕΥ οὗ ἴδ6 ράβϑαρε ἰ[86] ἢ, 

4Ο. «υἱδδ ἐδε ἥπφεν 9 Οοά. Μαῖϊδον (ΧΙ. 
28) π45 “ ὉΥ͂ ἴῃς δρίγι οὗ σοά," νἢϊος ὑγδο- 
ὈΟΔΙΥ πλϑᾶηβ ἴμ6 βαπὶὸ {πἰρ. ΝΠ 1ῃ6 
Ρῆγαβϑο ἰῃ (6 ἰεχὲ Ἴοιήραστε Εἰὐχοά, υἱῖῖ. 19, 
ἴο ψὨΙςἢ [Π6γῸ 15 ΔΡΡΑΙΈΠΕΥ δὴ δ] υδοη. [1 
15 ἱπιρ] δὰ ἀπαΐ (ΠεγῈ ἰβ [ῃ6 84π|6 Ορροβί!! οη 
Ὀεΐνοεη ἴδ6 Ρονοῦ ΟΥ̓ ψϊςἢ [6505 οδϑὲ ουἱϊ 
ἴῃς υῃοϊθαῃ 5ρ τα, δῇ {παῖ ΟΥ̓ νος Η5 
ΟΡΡοηθηῖβ 5βδἱὰ ἰῃαἴ Ηδ οὐδ ἴδοπὶ ουΐ, 848 
[παῖ Ὡς ἢ συ δ5ι5ιοὦ Ὀεϊχεεη [πε τα γδοΌ]οι5 
Ῥολνοσβ οηἰτυϑίοα ἰο Μοβεοβ, δηὰ [Π)6 βονγοῦβ 
το] ἀοὰ Ὀγ τε Εργρνάδη τῃδριαδηβ. 

ΑἹ, ἤγῥεη ἃ σέγοηρ »ια.} 1 ΠΟΣΑΙΥ, Κ 868 
{80 δΒίτχΟΙΙ πι8:} δηὰ 850 δεῖίον, “αὶ 
“ὮΘῚ [89 δίσΟΣ ΟΣ," ΟΥ, “89 [δε ἰδ 
ΒΊΤΟΣΘΟΣ π8ὴ 80.) (οΙἴήραῖο δηά 566 
ποῖ οἡ Μαῖϊζ, χιϊ. 29, τυῆογε ἴῃς σηδίζοσ 5 
διιδϑίδπ δ ν ἴῃ 6 54π|6θ.ἁ ὙΒΟσο, μονγουου, ἴὰ 15 
Ρυϊ ἴῃ ἴῃς ἔογστη οὗ δὴ δυριυπιθηίδενο 40 65 οα ; 
ΒοΓα ἰξ ἰ5 [ἄσοννῃ ἱπίο ἃ βῃοσί ραγδῦϊδ. 

28. Ηξ ἐδαὶ 1..} Τὶβ αἷϑο ἀρρβᾶγβ ἰῃ (ἢς 
ΒΆΤΩ6 Ῥοβίου ἴῃ Μαῖί. χίϊ. 30, ἤΘΓΟ 566 
ποῖς οὔ ἴδε σοηῃποχίοῃ οὗ ἰἀθλβ. [{ 18 δ]ῖο- 
σεῖδεν δὐυϑεηΐ ΠῸπὶ δῖ. Μαγκβ σεροζῖ οὗ [5 
(βοοιῦβα. 

24, ἤῥεη "δε ὑπείγαπ.] “ὨΪ5 ρβϑϑᾶξε (γε γ- 

865 24-26) 4150 Ἄρρθδτζβ ἰπ 81. Μαϊίπεν 8 τὸ - 
Ῥοτί οὗ [815 σοηνεγϑδίίοη, δἰ που ᾿ἴ 15 ΤΠΟΓΟ 
δϑϑίρῃοά (ὁ [86 βεοοηὰᾶ ρογοη οὗ {ἴξ, (δῖ 
σοποογηίηνς ἴΠ6 γεαμεϑὶ ἕο συ ἃ 5 ψῃ ἔγοϊῃ μβοᾶνθῃ. 
[1 ἀοεβ ποῖ ἄρρϑασ ἴῃ δῖ, Μασγίκ᾿ 5 Οο6ρεὶ δἱ ]}. 
Ιη 8ι. Μαῖζον ἴἴ οἶοδοθ ἴἢ6 ψ Πο]6 ἀἰϊδοοῦγεο, 
85 ὮοΓΟ ἴἴ οἷοϑοϑ ἴπ6 ἢγξί ϑοσϊίοη οὗ ἢ ; δηὰ 1ἴ 
15 ἴογα πητηθα ΔΕ γ [ο]ονγοὰ ὈΥ (δ6 ἱπίοιτΡ- 
του οσδιιδοὰ ὈΥ σοῖς οὔθ ψο Ἰοϊὰ [655 [πδὲ 
ΗΪ5 πιοῖμεοσ δηὰ Ὀσγοίδγοη κἴοοὰ νιουΐ, 48 
Βεγὸ ὉΥ ἴδε δϑογρίίοῃ οὗ δ]εβϑεάηεβϑα ἴο Η 8 
ταοΐῃοσ, [ἢ ὁδοῖ οᾶ56 [πε ἰηϊειτυρί[οη 15 58] ἃ 
ἴο βάν οσουστοὰ ψ 216 Ης ννᾶβ βρθδκιηρ ἴο 
τῆς Ροορὶθ. διε τλᾶυ, τπογοίοσε, ὃς σογίδίη 
[δῖ Ηἰξκ βρεεςδβ ννᾶβ8 Ὀσόκοη ο αἵ [815 ροϊηΐ, 
ΘΟΒΘΒΙΘΙΥ ἴο θὲ τεϑυμιοα δἷἴεγνδυὰβ (οη {818 
φαββᾶζο, ἀπά οὐ ἴδε οοηποχίοη οὗ πουρδῖ, 966 
Ὠοΐο5 οὐ Μαῖϊ. χὶδ, .1-.45). 855. Μαίίζμον δηά 
Μασ δδνο ἴῃ [15 ρίδοἊς [πε ϑβαυγίηρ σοῃοογηης 
ὈΪΔΘΡΠΟΙΩΥ δραϊησ ἴῃς ΗΟ ΟΠοκί (53εςε ἌἽἢ. 
ΧΙ. 10), Ἡ ὨΙΘῺ 15 ζο ]ονρθὰ ἴῃ 81, Μδιίίπον ὈΥ 
ΘΧΡΌγοβϑίοηβ οὗ ἃ ργουευῦϊ] σμδγαςίοσ, βοπις οὗ 
γΥΠἰ ἢ ἀΡΡΘΑΥ 4190 ἴῃ ΟἈ. Υἱ. 43-45 ἴη ἃ ἀἸ ἔογοηϊ 
ἔοστῃ δηά οδηποχίοη. Τῶσσγε οδη δ6 πο ἀουδὲ 
[Πδῖ οὖν] οτά δα βυςἢ Ργουθγ 12] βαυηρ5 
οὔ νσζίουϑ οσοβϑβίοῃβ, δηά ἴῃ ϑοιῃον δῖ νυν 
56ῃ568. 

26. «υογτό ἐδαη ἐδε γε..1 81. Μαίίμεν δά β, 
(ΧΙ !. 45) “ Ενεῃ 80 88}4}1 1 Ὀ6 4͵5ο υηῖο [ἢ}8 
νυνὶ κοα σοπογδίοη. 

47, “πά ἐΐ εαηιο ἰο ῥα..}1 ΤὨΪ5 ἱπεϊάθηῖϊ 
(νοῦ θα 27, 28) 18 ῬδοΟῦ ΑΓ ἴο 51. ἔυΚο, Ὀυζ 
ἴ αἰκο5 ἴῃς ρἷδεθὸ οὗ ἃ ϑοιηεναῖ 5. ΠῚΠΔΓ 
Ιηο!ἀοῃΐ, ΕἰἸο Πρ 4 ὙΘΥῪ 5:Π|2, τεῆοχίοη 
ὙΠΙΟΝ ἀρροαγβ ἴῃ ἴἢ6 ράᾶγδ οὶ Μαίΐ. χίϊ, 
46-ςο; Μαγκ ἢϊ. 321-15. 866 ηοῖθ ΟΠ ΨΕΙ͂ΒΟ 
14. 
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οὗ τε σοιρδηῦ ᾿εὰ ἃρ ΠοΓΓ νοῖςδ, 
Δηὰ δά ιἱηῖο ἢϊπι, Βεβθεὰ ἐς τῇς 
νοι τπδὲ δθάᾶγε πες, δηά τῃ6 ρᾶρβ 
ψὨ ἢ που μᾶϑ8ὲ βυςκαά, 

28 Βυι δε 8414, Ὑ 64 γδίῃοσ, 0]6ε55-- 
ἐὦ ἀὯγεέ ἴπεγ τπδῖ Ποαγ τῆς ψογά οὗ 
Οοά, «ἀπά Κεερ ἰϊ. 

29  “Απὰ ψβεη (δε ρεορὶε ὑψεγε 
φαϊπεγεά τῆϊοὶς τορεῖθογ, ἢ Ὀαρᾶη ἴο 
82Υ, 115 18 Δὴ 6ν]] ρεπεγδίίοῃ : [ΠΕΥῪ 
δεαίς ἃ βίρῃ; ληά (ποῖὰ 8021] πο βίρῃ 

51. 0ΚΕ. ΣΙ. ν. 28--- 24. 

ἀεπιη {πεηὶ: [ὉΓ 816 Ἵλπὶς ἔτοηι 
{ῃε υἱϊπιοβῖ ραῖῖ8Β οὗ τῆς δλγίῃ ἴο 
Ὦδαγ τὴ6 νυϑάοηχ οὗ δοϊοπιοη ; δηὰ, 
θέε 0] 4, 4 ργεδῖεγ τΠλη δοϊοπιοη ἐς 
ἢδοτα. 

2312 Τῆς ατοη οὗ Νίηενςο 5}4]] γίβε 
Ρ ἴῃ τῆς Ἰυάρσπιεπτ τ ἢ τ 5. ρεπε- 
ΓΑῖίοη, δηὰ 5Π4}} σοπάδῃημη ἴἴ : ἔογ 
(ΠΟΥ ταρεηϊοά δὲ [ἢς ρῥγεδοῃίηρ οἵ 
]οῃδβ; δηά, Ὀεμοὶά, ἃ ργεαῖεγ τῆδη 
7]ομδ8 ἐς ἢδζε. 

δε ρίνεη [ἴ, δυῖ τῆς βίρῃ οὗ [οπδϑ τΞς 42.“ Νο πιδη, ψῆεξη ἢς Βδῖῇ ᾿ΙρΡΗτεὰ « Μαε : 
Ῥτόρδμεῖ. ἃ ΤἌπα]ε, ρυκίεῖῃ ἐΖ ἴῃ ἃ βδεογεῖ ρίδςς, ᾿᾿ 

40 Εογ 28 ]οπδς νγᾶϑ ἃ βδίρῃ ὑπίο πειῖποῦ ὑπάεγ ἃ ᾿δυ8Π6], δυῖ Οα 81 8εε 
τῆς Νιπενιζεβ, 80 841} αἷ8ο τῇς. ϑοῃ 
οὗ πιᾶη δε ἴο [ἢ]18 ρεπεγδίοη. 

31 Τῆς αυεεη οὗ τῆς βοιτἢ 581] 
ΓΒΕ ΠΡ ἰπ τε πάρες ἢ τῆς 
ἴὯ6Π οὗ τἢ]8 ρεπογδίίοη, δηὰ Ἴοη- 

9 ἐδὲ εογπϑαψγ.) ΟΥ, “οὔἱ οΟΥὮ [89 
ὁτονὰ." 

29. «ὑεγὸ συϊδεγεά ἐδίε ΟΥ, “στ ο10 
Βοιδοτνίπρ [δἰοκ. ΤὍΤΏ15 κἰδέοσηεμί δοοογάς 
ΘΧΔΟΙΥ ψὩ δῖ, [οἢπ᾿5 δοςουπί οὗ ἴῃς ἱπι- 
Ῥγοϑϑίοη πηδάθ ΟΥ̓ οὐγ 1 οτὰ 5 ψοτάς δηά 
ψογΚ5 ἴῃ Ρεγαᾶ (5εε ἅδον, Ὁ. 380). ὙΠ ΠΕΤΙΘ [5 
ΠΟ Τοάϑοη ἴο ἀουδί ἴῃς ἱπάεροηάεοηςς οὗ ἴδε 
ΤΟ] ]οννηρ ϑαγίηρβ, δἰ ΠουρὮ, 85 υδυδ], {ΠΟΥ 
βανθ Ἴοιυηίογραιτίβ οἡ ΟΠΟΙ οσολβίοηβ τὸ- 
οσογάοα ὉΥ (Ὡς ἢγϑί ἴννο Ενδηρε ϑῖβ : 566 
ΤΑΔΓΡΊΏΔΙ γεΐογεηςεβ. Ηδοτγο 5(. {6 ΡΓΟΌΔΟΙΥ 
δἶνοβ ἃ ἔονν ποίῖοθϑ βοϊεςϊθα ἔγτοιη ἃ ἰοηρ ἀϊ5- 
Ξϑυ ἤδη ἀεἰινογοά ἴο ἴ(ἢ6 ἤδθνν ἀἸϑοϊρ᾽ο5. ἴῃ 
ἐγῶᾶ. 

ἐδεὲ ῥγοῤῥε ἢ ὙΠΟ 18 δίσοῃρ ον άθησδ 
δραϊηϑί (6 ροπυ  Π6η655 οὗ ἴΠ656 ννογά5, [βου ἢ 
{ΠΕΥ ἅτε ἰουπὰ ἴῃ Α Ο πὰ οἴμεσ Μϑ85 δπὰ 
δηςίοηξ Ν᾽ εγβϑίομβ. ὙΠΟῪ πότε ΡΥ ΔΌΪΥ δά ἀθὰ 
ἴο δγίηρς [ἢ6 ἴεχί ἰηΐο ΠΑΥΤΤΏΟΩΥ͂ Ὑ]ἢ [ἢ Ράγα οἱ 
Ὀᾶβϑδρὲ ἴῃ 81. Μαίπον. 

91. 4 σγεαίογ. ΟΥ̓, “δβοιαονμαῖ χτοδί- 
ΓΤ. 80 4Ϊ90 ἰὴ (86 ποχί υϑῦϑο. 

88. Νὸ »ια".}Ἱ ΤὨῊΪ8 βαγίηρ οὔσυγβ ἰῇ ἃ 
ἀδογοηὶ σοπηθχίοη ἰῃ ἴδε ϑοιτήοη οὔ (ἢ6 
Μουπί. (Μαῖί. ν. 1:5.) Βιυῖΐ 45 ἰϊ αἰϑοὸ ὀσσυγβ 
πῃ [Π1|5 οβρεὶ (ςἢ. νἱῖϊ. τό; σοπηραγο Μασκ ὶν. 
21) ἰπ σομηοχίοη ἢ ἴδ6 Ῥᾶγδῦὶο οὐἩ [Π6 
ϑοόοννοῦ, (γα σδη Ὀ6 ηο ἀουδί [Ππαΐ ἃ νγᾶ5 οπο 
οὗ ἴῃοϑα ργονθυθιδὶ ρῆγαβθοϑ ῃϊο ἢ ἡ ΓΟ ΓΟ- 
ρΡοδϊθά ὈΥ οὖγ 1 ,ογὰ οἡ νϑτγίοιιβϑ οσςβϑβίοῃβ. 
Ὗνε ΠΊΔΥ ἱπεογείοσε σοῃοϊυάθ [δὶ ἴΠῸ 88Π|6 15 
ἴγτυς οὗ [86 τεπηδι 6 Γ οὗ [ἢ 5 ἀἰβοοῦΓϑθ (ν γβο5 
345-36) ὙὙΒΙΟὮ ἀρρθᾶγβ αἰ30, [μου ρὰ ἰῃ ἃ βοπιε- 
δὶ οοηδοηβοά ἔογπι, ἴῃ ἴΠῸ ϑοτθοῃ οἡ ἴπ6 
Μουπὶ (Μαῖϊς. νἱ. 22, 23: 8ες ἴῃ ῃοῖδβ8 οἡ 

ίδλδιι ς. ςδηα]οβτιοῖς, τῆδὲ {ΠΕῈγ νοι σοηλε ἰῃ ;ς, 
ΠΊΔΥ 866 τῆς Ἰρῃῖ. 

24 “ΤῆΘ 'ρθς οὗ τῆς. Ὀοαγ ἰ5 τῆε “ Μαα. ἐ 
εγε: τπεγείογε ννῆθη τῆϊης τς 15 ϑίηρ!ς, ἢ" 
᾿ νγῃοὶς Ῥοάγ αἰδο ἴ8 {μ]] οὗ Ἰρῆε ; 

[πὸ Ῥαβθαρθὸβ ἰῃ Μαίμον). Τῇὸ αισϑέοῃ 
5, ἴ[ῃεη, οἵ πε σοηησχίοη ἴῃ {Π|5 ρἷίδοθ. Τ8ὲ 
ξο]ονσίης Ἔχρίδηδίίοη ἀρρόδιβ ἴο Ὁδ6, οἡ {διὸ 
ΜΠοΪΘ, ἴῃ δἰπιρίοϑ δηὰ τηοϑὲ ϑδ ἰϑίβοϊςουγ. 
7εδὺ8 δά δδθη δϑαϑα δὰ ὃν Ηἰ5 δηοηηΐθβ, Ὀοϊὰ 
ἢ [86 σἤάγρο οὗ ρα οστηηρ ΤΙ ΜΕ σογκϑ ὉΥ͂ 
[δε δἰὰ οὔτε ρονγεῦβ οὔ ου!Ἱ, δὰ ἢ ἃ οἰδτηουγ 
ἴογ ἃ κἰρη ἴτοπὶ δδαυθῆ ἴο ὕσγονε ἴῃ6 οοἰοϑτίδὶ 
ϑουγοῦ οὗ Η!5 τηϊβϑοίοῃ δηά οὗ ἴΠ6 σι γαςυ ]οιβ 
Ῥοννοῖβ ΨΈΙΟΝ δεοοιηθὰ ἴο δυϊπεπεςαίς 
ἼὝΠοϑθς ἴννο Ροϊηΐ5, νυν οἷ ΑΓῈ ΠΊΟΓΟ ΟΥ 655 96- 
Ραγαϊοά ὉΥ 81. Μαίζμονν, ἄγ Ὀσγουρηϊ οἷοϑα 
τορεῖῃεσ ΕΥ̓͂ 51. [ὐὺκὸ (τεῦθεβ τς, 16). 7εϑβδιι5 
ΔΉΒΎΨΟΙ͂Β, ἴῃ εἴεςί, “ὙΒΕ 5 ἴου τ ῃ]οἢ γουῦ 
5ὶκ νν}}} Ὀ6 σίνεη. ἰοῃδβ τνᾶ8 ἃ βίῃ ἴο τῆ6 
ΝΙπον 65, Δηἀ 50 5}}8}} {Π6 ϑοη οὗ Μδῃ δὲ ἃ 
βῖστι ἴο {Π15 ρεπεγαϊίίοη." ὍΠδ 5ἰρῇ 581} δὲ 
ορδῃ, Ριυδ]ὶς, σἀρδδ]ς οὗ Ὀοίηγ τοδὰ οὔ 81} τθῃ. 
ΤὨΙ5 ἰ5 ρατί οὗ [6 Ὑϑ Ὺ παΐυτε οὗ ἃ 5:ζῃ : πὸ 
πιῆ, ΠΕ ἢ [45 ᾿ἰρῃϊοά 4 οδπάϊο, οοηςοδὶβ 
ἴῖ : [δῖ 18 πο βίχῃ, τυ ἢ 18 ηοῖ δὴ, Βυΐϊῖ τη 
ογάου [δὲ τἴῃ6 5 ΤΩΔΥ πᾶνς 115 εἴξοξ οὐ [Πς 
τηϊηάς οὗ ἴῇοβο ἴο ννυδοηι ἢ 15 ρίνθη, ἴῃ ογάογ 
τΠδῖ 1ἴ πιδὺ σοηγίηςο,---[ποϑς6 πη 5 τηυϑί Ὀ6 ἴῃ 
ἃ ΠΟΔΙΩΥ δηὰ υηθἰηλϑϑοά οσοηἀ!οη. ΤῊς ᾿ρὰϊ 
ὙΠΙΟἢ 5 ρίνοη ἷκε ἴο 4|1}, σδὴ ΟἿΪΥ ργοδὶ 
ἴποϑε ψῆοθε ροόονεῦ οἵὨ νυἱβίοη 8. Πεδι τὴν δηὰ 
ὨδίυΓΑΙ] (νεῦθο5 34-36); δηὰ ἴμοϑὲ ΟἿΪΥ ψσῆοδα 
᾿οαγίβ ἅγὸ ἔγεε ἔτοπ ργοϊυάϊοο οδῇ ἀρργοσίδϊο 
τῆς βρί γζι4] ρας πο ἢ Οοά [25 αἰογάδα ἴο 
(δε. ὙΠοθα ΠΟ 58}ν ἴη {πε τη ῖγ τνοσκϑ 
ΤΙΣ κεν 80 ΘΧὨΙΠΙΟη οὗἩ ἴδε ρον εῦ οὗ (86 
Εν] οὐς ψουϊὰ ποῖ δὲ ᾿ἰκοὶγ ἴω τεοογζηΐϑε 
ἴΠ6 δἰγξῃ ἥοτῃ ποᾶνθῃ Ὁγ νιϊος {ΠΕΥ, ΟΣ 
οἴμοι ᾿ἰκο-τηϊηάθαὰ ἢ ἤδη), νοῦ πον 
δϑἰκίηρ. 

“εἰγεὶ ῥίαςε.1 ΟΥ, ἃ5 νὰ οὐρῆϊ (ο τοδὰ, "ἐπ 
8 ΟΥΥΡῚ" οἵ, “οονοσϑὰ ψγ." 



γ. 35-0.] 

διυῖς ψΏδη ἐλήπε ἐγὲ ἰβ εν], τὴγ δοά 
αἶδο 2: (μ}} οὗ τητ ὙΡΡΟΥΟΣ 

45 Τα μεεά τβεγείοσε τπδὲ τῆς 
᾿ρμς ψΒΙΟΝ 18. ἰη τες θῈ ποῖ ἀδκ- 
Π688. 
79 ΠῚ τῶν σοῖς Ὀοάγ ἐπεγείογς δέ 

[μ} οὗ Πρῆτ, Πανίπρ πὸ ραγὶ ἀδγκ, τῆς 
ψνΠο]ς 5}14}} δ6 ΜΠ οὗ ᾿ιρμῖ, 45 ἤθη 
τῆς ὈΠρῆς 5ῃϊηίηρ οὗ ἃ οδηάϊε ἀοῖὴ 
δὶνε τῆ ε6 Ιρῃϊ. 

27 ἢ Αμὰ 458 Πε βρᾶκο, ἃ ςεγίδίῃ 
ῬΒαγβεα δεβουρῆς ᾿ἰπὶ ἴο ἀΐπε τι 

5Τ. ΠΥΌΚΕ. ΧΙ. 

ἢΐπι : δηά ἢδ τυεηξ ἴῃ, δηά 8δὲ ἀοννῃ 
ἴο πιοδῖ. 

28 Απά ψῆδη τῆς ῬὨδγίβες 8ἂνν 12. 
ἣς πιδῦνο δά τῆλ ἢς δά ποῖ ἢγβῖ 
νυν λϑῃςἀ Ὀεοΐοτα ἀϊηηογ. 

2329 ΓΛΑμὰ τῆς [Ιοτὰ εαἰ4 υπῖο “Μαιι. 53. 
ἢἷπι, Νονν ἀο γε Ρῃδγίβεεβ πιᾶΐίκε “ἡ 
οἰεαη {πὲ ου[οάς οὗὨ τῆς οὰρ δηά 
τς ρἰδζίογ; δυῖ γουγ ἱηνναά ρδγῖ 
5 Δ] οὗ τἀνεπίηρ δπηά νι ὶςοκεά- 
ΠΕ688. 

40 7 ἴοοϊβ, ἀϊά ποῖ ἢε τπδὲ πηδάς 

86. 7516 τυδοίε. ὍὌΠΐ5 δά ἀπίοῃ ἰδ βεου- 
Ἰ4Υ ἴο 8ῖ 1υκ6. Τῆδ ἀρροδγδηοα οἵ ἴδυ- 
[ΟΪΟΣΥ͂ 5 ΓΤετηουθὰ Ὁ ῥἰδοίηρ ἴμ6 Θη)ρ 8515, 
ἴη [86 οἶδιιϑο ὕροη τ ψογὰ “ ψῆο]ς" 
(οὗ ψ ποῖ ἴδε 5 05: ἀἸΑΥῪ οἶδυδε “ μανίην ΩῸ 

τὶ ἀδτκ᾽" ἰ5 ἃ ἔυγίθεν οχρδηδίί ον), δηὰ 
1ὴὼ (ῃ6 {πϊγὰ εἴαυβε, ποῖ ὕροὴ “ψδοὶς ἢ δυῖ 
ὍΡοΟη “Ὧ]] οὗ Ἰἰσῆϊ, ἃ5 ἤθη ἤ οὐ ψΔοἢ ἰ5 
ἴο ὃς {τελίεἀ δ8 ἃ ϑοἰηρὶς φγοάϊοδλίο οὗ ἴδ6 
νος Ὀοάγ. (Μέεγεγ, Οοβίεγζεο, Οοάεῖ.) 
“Ὑπογοίοσο ἴῃ (Π6 Εγϑῖ οἴδιιδο, ΤῸ 0819 1.8 
ἰο {πε Δϑϑεγίίου, “ΤΥ σοῖς ὈοΩΥ 4150 ἰ8 
.}} οὗ ᾿ρπς, νοῖθὸ 34. Τῇ Ψ ΟΪ]6 νοῦβα 
ΤΆΔΥ ἴἢυ8 δὲ Ρῃγαβεὰ : “1ἴ ἢδ5 Ὀδθη 
βϑά (νοῦβε δὴ (μαὲ ἢ (6 εγε ἰ5 βίπρὶἊ 
(βἰπιρὶε, με! γ} {πε ψΒο]Ὲ Υ ἰ5. }} οὗ 
Ρδῖ, ΙΕ τδογοίοσο, ἴῃ τηδὶ οἂϑθθ, ἴῃς ουδοέε 
Ὀοΐγ 15 80 ἢ} οὗ ᾿ἰρῆϊ 85 ἴο βᾶνθ πο ρα ἰοᾶ 
ἘὈΠΕΠΠΙΡ οηεά, (Β6ὴ 11 νν}}} θα 411} 85 [1] οὗ Ἰρς 
8ἃ5 ψἤεη," ὅς. ΤῊΘ [εδοῃίπρ οὗ [ἢ Ῥᾶβϑαρὲ 
ΔΡΡΑΓΘΠΕΥ Ροϊηΐβ ἴο ἴῃς στγδάυδὶ σόν 1η 
ΡΟΠΕΥ δηά Βο 655 ὑν ἢ] ἢ ἴδῃ 5 ἴο ΟΥ̓ΘΓΓΟΙῚΘ 
δηά ὄχροὶ οὐ σεπιδίηἰηρ ῥγολυάίςο δηὰ 
᾿Πἰηάγαδησε ἴο ἴη6 τεσορίίοη οὗ Ὠινίπε τυ ἢ, 
ἘΠΕ] ἴῃ6 τυῃοὶθς τδη, ἰῃ ἢρατί δηά 116 δἰΐκο, 
ἢ45 Ὀεςοπηα κυδ)οςξ ἴο 1{, 

417-524. ΤῊΕ ὨΕΝΟΝΟΙΑΤΙΟΝ ΟΡ ΤΗΕΞ 
ΡΗΑΒΙΒΕΕΒ, 

87. “414 αἱ δὲ «ῥαλε.)]Ὶ ΤὮΘ οἰγουπηδίδηςο5 
δοτα παιταῖθα ὈὉΥ δῖ. [ὺκΚὰ δοοογὰ ὙῈΕΥΥ͂ 
δῖ ΓΙΚίησἷγ ἢ νι ῃδί 15 κηόνγη οὗ ἴδς ἴδε! ηρ8 
οὗ ἴδε ἀογηϊπαηξ ΡΑΓῪ αἱ ἴδ {ἰπ|6. ὍΘ ἔογς- 
ΙΔ] ἀδοϊϑίοη ἴο ἀοδβίσγου οὐγῦγ 1 οστὰ πδὰ ποῖ 
γτ θθθη ἀδοϊαγοα : δε ἰοΐπ χίὶ, 53. ΤῊς 

μαγίϑθεβ δηά ϑεγίδεβ, Ββονευοσ, σογὸ ΚὉ} 
Δ Άγ οὗ [ἢ ἱπιοηϊοη8 οἵ ἴῃ 6 ϑαηποαάσίηι, δη ἃ 
ὝΟΓΘΟ δηχί οι ΒΥ νγδιοδηρ ΤῸΓ στουηάβ οἵ ἔοτ- 
ταὶ ςοτηρίδίηϊ, Τὸ ἰηνίῖε ποτ ἴο ρατίαϊκο οὗ δῇ 
ΟΥΟΪΠΔΤῪ τηθδὶ ννὰϑ5 δῃ ᾿ηῖ6} 1} 10]6 ργοοδθάϊηρ : 
δυῖ οὖν 1 οτὰ ἴοοῖκ (Πδΐ ΟρΡρΡογίθη!γ οὗ οχ- 
Ροδβίης ἴδια 5Π4]]}οννηο55 οὗ [ποὶγ ὑγεΐθηοδβ, δηά 
ἀρ] νοεγοὰ ἃ ἀϊδοουτθθ ΨΠἾἢ ἀσπυηοὶδ ΠΏ 8, 
ψΒοἢ δηοννοά {Ππῖ (ἢ6 ξΟ]]ΟΎΤΟΥΒ τηιϑὲ ὃ6 
Ριθραγεὰ ἴογ ἃ ἤπδὶ ὑγεᾶςβ. ὍΤΠε 5ἰ γι Δ ΠΥ 
οὔ ἴῆε56 ἀεξηυηςοίαιοη5 ψἹ ἴΠο86 τεοογάδα ΕΥ 
8ι. Μαίενν νν}}} ὈῈ ναγουβὶγ δοοουπίρα ἴῸΓΣ 

ΔΟΟΟΥΟΪΏΡΙΥ 45 σοπιπηθηΐδίοῦβ γοξαγά {ἢ 6πὶ 85 
ἀογίνοά ἴτοπὶ ἃ σοπιπιοη 5οΌΓΟΘ ΟΥ̓ 845 [Δ Κθη 
ἔτοπι ἴῃε οἴδοῦ Ενληρο δῖ, 81, Μδιενν ΠΊΔΥ 
μᾶνθ, 8ἃ5 56 6ΠΊ8 Ὀσγοῦδυϊθ, σοι θα βαυηρ8 
υἱέεγεὰ οἷἱ ἀϊδγεηΐ οσοδϑίοπβ ἴῃ οπο ἀΪ85- 
σΟῦΓΘ6 : ἴῃογο 5 ΠΟΓΙΔΙΏΪΥ ὯῸ ΓΘΆϑΟη ἴο 310" 
Ροδα πδὲ [ΠΟΥ τοῦτο ποῖ υἱΐζεγοά οἡ [88 
οοοσδϑβίοῃ, ἃ5 γγὲ βπὰ τπεπὶ τεϊαϊεὰ ὃγ 81, Γὺκο, 
ψἢο, αἵ [ῃ6 ἐπὰ οὗὨ [18 σῃδρῖοσ, 15 σδαγοίῃϊ ἴο 
βϑῖδίε [ἢ οβδςοϊ ὙΠ ἢ ΠΟΥ ῥγοάιιοθα οὔ ΟὔΓ 
ΤΙ οτα β Ορροῃεηΐβ, 

ἴο αἰἰπε.}1] ἘΘΑΪΥ “ἐο Ὀτοακζδαῖ;" ἴδε 
ἢγϑί π|θὰὶ οἵ ἴῃς ἄδγ. Ὅνε τεδά, ἰῃ [Π6 τδ- 
τηδίηοσ οὗ ἴπ6 νεῦβο, [αὶ “Ηδ ννϑηϊ ἰῃ δηὰ 
δαὶ ἀονῃ. Ῥτχτορεγὶυ, “Βανί οηϊογεὰ [!ἢ, 
Ηε 5ῖ ἄονῃ :ὔ 2.2. Η-ς 5αἱ ἀοννη ἴο ἴδε 140]6 
85 500ῇ 845 Ηδ μιδά ροῆδ ἴῃ, σπου ΔΠΥ͂ ΡΓΘ- 
ῬΑΓΔΙΟΓΥ ΠΟΓΕΙΊΟΗΥ οἵ ρυτιβοδίίοη. 

89. οαυ.] 12. ἈΡΡΑΓΕΠΙΥ, “45 (Ὠϊηρε 
τε," --- 85 ἃ τηδῖίεσ οὗ δεῖ. 

»παΐε εἰεαηπ, 5.1 (ΑοἸηρασε δηά 866 ποῖδ 
οὐ Μαῖί. χχἹ!. 25. ὙΠΟΓΟ 18, μβούνονοσ, ἃ 
τειδγκαῦϊς ἀϊδγοεποα οὗ ὄχργοϑϑίοη ἤοῖο. 
Ι͂Ὶ Μαίίζμπεν, ἴδ ἰηνναγά ρατί οὗ (ῃ6 οὺρ δηὰ 
ΡΙδῖίεγ, ἤοσὸ ὑγοὺυγ ἰηννασαά μασι" 15 ἢ1}} οὗ 
“ οχίογίἝοη " ΟΥ̓ “ γαυθηϊηρ " ({Π6 βατῆς νοσγὰ 
ἴῃ (ἢς οτγἱρίῃηδὶ), δηὰ ὄἽχοθβϑαβ, ΟΥΎ Ῥν ΚΟ 688. 
Τῆ6 ψογὰβ ἃ8 γίνε ὈὉΥῪ Μαίζμον ζτηϑδη 
(αἴ Ὠονευοσ στυςἢ [δα δράσεις εἰοδηϑοὰ 
(οηὴ ςτουπάβ οἵ τσοὶρίοπ) {π6 οιι5ἀς οὗ 
(ΠΟΙΡ νεβϑοὶς, {ΠῸῚῚ Τοηΐϊορηῖβ ψογὸ οδίδιηοὰ 
ὉΥ οχίογοη ἀπά υβεοὰ ὑγοῆιραίοϊγυ. ΤὍΠδ ἰη- 
ψιατὰ ,ἶῃ 51, 1ὐκοε 5 τοοῖδὶ, γοουβ ἰο [86 
τηοηΐδὶ δηὰ βρίγιῖυδὶ οοπα!οη οὗ ἴῃ 6 Ρογβοηβ 
δαάγεββοα. ἷῃ ΟΥΟΥ ἴο Ὀγίηρ [Π18 ραϑβϑᾶρθ 
ἱπίο ΠΑΣΓΤΊΟΠΥ 1} 81, Μαίμεν, ΒεΖᾷ ἰσδη5- 
Ἰαῖοβ, “"Βυὶ [δαί ψ ΠΙΟΒ 185 ΠῚ ἰ5. 101} οὗ 
ουὖν ἐχιοσγίίοη διὰ νυ] Κοάηοϑβ." Ηδ 15 [0]- 
ονδὰ ἰπ 118 ΌὉῚ Κυϊηδϊ! δηὰ Β]θεῖκ. ΤΆ 8, 
Ὠοννθυογ, 18, ἴο 54Υ ἴΠ6 ᾿ελβί, ἃ ἔογοθα σϑῆ- 
ἀογίηρ : 1 ἀο65 νἱοΐθηςθ ἴο ἴῃῆ6 ννοσάϑ. 

40. γὲ οἰς, 414.}]0 ὙΏ8Β νοσϑς 8 βου 2 Γ 
ἴο 81. Γυκο, ὙΠῸ ῥδγα]]οὶ (90 ὩΣ 48 ἰξ οδῃ 
(ΥΟΪΥ 6 «Δ ]οὰ ἃ ῬΆγα}]6 1) Μαῖϊ. χχιϊἹ. 26, 
ΒΡΕΔΚΒ ΟἿΪΥ οὗ “τιλῖ ψΒῖ ἢ 5 τυ η," δηὰ 
“ἢ6 οὐυϊϑἰας οὗ" “186 οὺρ δπὰ ρ]αίίεν." [Ιη 

3995 
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ΟΣ, α.: 
γον αγὃ 
αδές. 

[δὶ νἢϊςἢ ἰδ εδβουζ πιᾶῖκε ἴπδὲ νυ ἢ ἢ 
ἰ5 νη αἰβοὶ 

41 Βυῖ ταῖδοῦ ρίνε 4Ϊπ|8 'οῦ βυςἢ 
τΠίηρβ 45 γε πάνθ; δηά, Ὀςμο]ά, Δ4]]} 
(ΒΙηρβ ἅτε οἰθδῃ υηἴο γοι.. 

42 Βυῖ νος υπῖο γοιι, Ῥηλγίβεαβ ! 

5Τ ΓΕΌΚΕ. ΧΙ. [ν. 4:1--4. 

ἴογ γε τε παϊπὶ δηά πις δηά 4)]]} 
ΤΛΔΏΠΕΓ οὗ Πεγ5. Δπά ρᾶ58 ονεῦ 7ι4ρ- 
ἤδηῖ δηὰ τῆα ἴἶονε οὗ Οοά: τἰ6ες 
οὐρις γε ἴο ἢᾶνὲ ἄοπο, ἀπά ποῖ ἴο 
ἰεᾶνε 16 οὐδοῦ ιἱπάοηςδ. 

43 ἐὟοε υπῖο γου, Ῥατγίβ8εε5 
2 

1κς, δα τὰ δυο Ἰυδί δόδοη, ΟΌΥ 1, οὐ Ρᾶ5568 
αἴ οηος δοπα [ἢ6 ςοηδίἀεγδίοῃη οὗ ἴῃς οιυδι ὁ 
οὗ ἴῃ6 σὰρ διὰ {πῸ ρῥ]δίίεσ, ἰο (6 οοπίγαβὶ 
Ὀείννεεη (δῖ νος ἢ 15 Ἔἐχίοσηδὶ δπὰ (δὲ τυ μος ἢ 
5 ἰηννατὰ ἴπ βρί γί] {δηρβ, Ὑῆδ τηοδηΐϊης 
οὗ ἴῃς εἴδυϑε, τΠετείοσο, 18 δἰ ΠΊΡῚΥ {818 : [ἢ 6 
δά Οοά δΒδίῃ πυδάς Ὀο(ὴ ψΠΙΘΝ 18 
νη πὰ ἴ[Πλῖ ψ ϊοἢ 15 πιδουΐϊ, [86 (προ 
οὔ {86 Ξριγῖϊ 85 ννῈ]} 25 [ἴῃ (Ὠΐηρβ οὗ ἴῃς Ὀοάγ. 
Οδεάϊεηος ἰο Ηἰπι ἀεπιδπάς ἢ Οἱ ἴῃ {Π 6 
ἔοσπηοῦ ἃ5 ὙΜ6}}] ἀ58 ἰῃ {86 ἰδίῖεσ. ὙΒΟΥ ἃγε 
“0015, γγῇο δεῖ ὑροῦ δἰγίοΐ συΐοβ ἰῸ δνοίά 
οχίογηδὶ ἀςβίοπηεηῖ, 816 (ΒΟΥ δἷϊονν {δπεὶγ 
ἰηννατὰ ρματίβ ἴο Ὀ6 ἀεῆ]οά ὈΥ 41} τωδηποὺ οὗ 
νυν ἱοκοάποϑβ. 80 [ἴἴ 5 ἵδάκεη ὉῪ Μεγογ, σοάεί, 
ἀηὰ Οοείογζοο. [1 ΠῸῚ Γδηβίδίοβ, ἴογς Ης 
ὴο ΒΔ(ἢ πιδλάθ οἰθδῃ [μδὲὶ ψ ἢ ςἢ 15 ψπουΐϊ 
Παῖῃ ποῖ ([πογεΐογθ) πιδάς οἰθδη ἰδαΐ ννῇῃϊοῖ 15 
νη αἰσο. Βυΐ [Π15 ἰγαπϑιδίίοη ρυῖβ ἃ ἴσος 
ὉΡοη [86 ψογάβ. Τῆς σοπάογίης οὗ οὖσ Αὐ- 
τπογϑοά Μεγϑίοη, ἐχρίδιηθά 45 ἀδονθ, Δρρϑᾶδγϑ 
ἴο ὃδ6 ἴῃε 5ἰπηρὶοϑὲ δηὰ Ὀεϑῖ, δηὰ πηοσῖ ΔΡΕΥ 
ἴο 5υϊϊ [Π6 σοηΐϊοχί. [{πιυϑῖ θεὲ οὐὈϑεγνεά μα 
ἴὔγος υηςῖ2] Μ55. ἰηνετγί (Πς σεϊδίνε ροβξ ὕοη 
οὗ “τδὶ ψη]ο 15 ν Π πουϊ ἢ δηὰ “(δὶ ΒΊΟΝ 
ἷ5Θ πη." ὙΠῸ οοπἔυπίοη ῬτΟΌΔΟΪΥ ἄγοβο 
ΠΟΤ. ἃ τιϊϑυηἀεγϑιδηάϊηρ οὗ {πε μαββδρο. 

41. Βις γταϊδεν σίυε αἱ». ὙΤγδῃβὶαῖς, 
ΦΒπεΐ ΣΔΙΒΟΣΙ αἰἱγὸ [86 ἐπίπρα μδ΄ δ10 
ἐπ 9: ἰπ 8118, δηὰἃ θοδοϊὰ 411 ἐπ δ8 
810 0108} 70. γοὺ." Τῆς ψογά [;δηϑβχῖοα 
“ οὗ δυοἢ ΕΥΤΣΝ 5 γα δᾶνε " (ἐ.2. Δοςογάϊης 
ἴο γοὺΓ 4011 }7} οετίΔΙὨ]Ὺ τηθδῃβ “ [με (μΐπρ8 
ἀΠδὶ τὸ ἰη ἐκαι" ἐ.6. ἴὴ ἴῃς οὺρ δπὰ [6 
ῥἰαϊῖεσ. ὙΠῈ οομιπηδηὰ ἰ5 ἴο γίνε ΑΥνΑΥ ἰῇ 
ΟἸΔΓΙΥ ττρδΐ ννᾶ8 ραϊδεγοὰ ΌΥ οονεϊουβῃεββ 
ΟΥ υηΐδιγ ἀοδίϊηρν, δηὰ βρθηΐ ἰῃ ἃ 561653}} τηδη- 
Ποῖ. [ἶπ {π6 Ῥγονίουϑ υϑῦβϑε ἴῃς ορροβίοῃ 
Ὀεΐψοοη (Πδῖ “ νη ϊςοι ἰ5 ψδουΐ "ἢ ἀπὰ “τῃδῖ 
ὙὨΙΟἢ 18 νυ ἘΠΊ ἢ "ἢ ΤΕρΡΓοβοηΐῖβ, 85 να πᾶνε 566Π, 
[δες ςοηξγαοὶ θεΐνψεθη [π6 ουὐξιναγὰ δηὰ νἱϑίὉ]6 
πὰ [Ἐς ἰηννατά δηά βρίγζιδὶ, ὙΠΟΓΘ 15 ΠΟῪ 
δῇ δῦγυρῖ ἰγδηϑίοη ἴο [μδδῖ ψν Ὡ] ςἢ 15 (Ἰος81}γ) 
νη ἴπ6 σοὺ δπά ἴδ6 ρἰδίίζοσ, δπὰ 1 15 (δι 
{Π|8 νΟΥῪ τϑδϑοη, ἃ5 σοάεῖς 8ῃον5, [πδὲ ἃ αἰΐο 
ἴογοηΐ ἴσγτῃ 15 Βεγὸ οπρὶογδὰ ἰη {πὸ ΟΥ̓ Δ]. 
50 ἰἴ 15 ἴδκδη ΕΥ̓ Κυϊπόϊ, ἢ ε ΜΝ εἴϊε, ΒΙεεκ, 
Μεγεσ. ἀεεγίδϊη Ἵχροβίζογα ἤδυθ ϑθδῇ ἴῃ 118 
Ῥδββαζε, ἴδίκεῃ δοοοσγαΐϊηρ ἴο [5 πιοϑδὶ οὗτοι 
ΤΉΘΔΠΙΉΖ, ἃ δοηζηθηΐ πηΐλνουγαῦϊο ἴο ἴδε 
Ῥαυϊίης ἀοςίτης οὗ ᾿υδβοδίίἼοη. ὙΒΟΥ δδνὸ 
{πογείοσε οηάθανοιγοὰ ἴο γίνε ἰξ δὴ ἱγοηϊςδὶ 
τησδηϊηρ. “ Οἷνε ἰῃ δἰπὶβ τῆς τϊηρ5 [Πδῖ ΔΓ6 
τμοσείη, δά, θεμοϊα 411 (μἰηρδ ἃγὲ οἰεδη ἰῃ 

χουν ορίἰηΐοη." Α5 ἰξ [6505 μδὰ 5414, “Τὸ 
Ὑ8δῖ ῬύυΓΡΟΒΟ 5 ἰ ἴο γεῦυκο γοὺγ νηΐ οὗ 
ἰηνατὰ ΡΟΣ ἡ 1 Κηονν ἰμαῖ, ἰπ γοὺγ ορὶπίοῃ, 
γου Βᾶγο Ἢ ἴο ἘΠΕ ἃ υὐτος οὗ Τοῦ :1-ξοϊίοη 
ΟΥ ΣΔΙβαρρὶ δὰ κα ἴῃ Δἢ βαρ ϑ ἐμὰ 
5. ρυγδοά ὈΥ {παϊῖ. (80 Εγαβιηι5, αἱποῖ, 
δίίοσ, Οοβίοσζοο, δηά οἵδοσβ) Βυῖ ἴο 547 
Ὠοιδίης οὗ οἴβοσ οὐ͵εςοπϑ ἴο (μι ἰ5 ἰηΐεγρτε- 
ἰδίου, ἴῃς ραβϑβασο, 80 υπάοτοίοοί, ψουϊὰ δε 
5ίΓα ΣΟΥ ουἱΐ οὗ ρίδος δετθ. ὙὍΤΒῈ ῬΒΑΓ5665 
ἅγὸ τουυκοὰ ἴοσ ἠοσηλδ᾽ῖὶϑπὶ ἀπε σογεποηίοβ, 
ἔογ ᾿ςονείουβηο85 ἀλη οχίογθοη, Ὀιιϊ ἠοΐ ἴο τ 
ΔΩΥ ἢ ἸΌςΔ] βγβίθπι οὗ δἰπηϑρί νην. ὙΠΟ 
8 Ὦ 5 Βογα ἴο τϑδςοὶ υ8 1δδῖ 5ἰη 15 οἰεδηϑεὰ 
ΟΥἩ Ρυΐ ΔΥΨΑΥ͂ ὈΥ ΔηΥ ουὐϊνατά δοῖίοη. Τάκε 
[86 ψβοῖς ρΡαββᾶσο τοχοίδεσγ, δηὰ [15 τροδηΐηρ 
'8 ὙΕΙΥ͂ 5ωρῖθ. ΤΏς Ῥμδγίθοεβ σους ἀδὲῖ 
ουϊναγὰ δηὰ οεγειμοηΐαὶ ΡυγΥ, νν 8116 ΠΟῪ 
περϊεςϊεά νὰ γα οὔ ἴ[δο ερὶπί, Νοῖν δὲ 
6 1ἃ νοοῖ ἀ6 865 ἴῃ 8ρί τὶς ὁ [1 15 ϑο ἤβδηςβα, 
Ὁ ΠΟΊΠΟΣ τδηϊ οϑιπρ ἰἰϑοὶ ἴῃ “ οχιογίοη, οἵ 
ἴῃ “Θχορββ᾽" (Μαζί. χχίῖ! 25). [εἰ (μοὶ ἀο 
ΟἿΘ 5ἰπρὶς ἰονίηρ, υη5861Η53}} δεῖ---ὺποῖ ἔογ ἴῃς 
84 Κα οἵ ἴῃ6 δεοοῃ πὐνζε ὨΟΥ ΤΌΣ ΔῺΥ πιο 
ἱῃμογεηῖ ἴῃ ἰἴ---δυῖ ουἱ οἵ ρυτε φοοά ν1}} ἴο- 
νγαγὰ5 οἴδοσο, δηὰ (πεῖν νγῦοϊο ἰηννασάὰ σοηά!- 
ἰἴοη νουϊὰ ες ἀϊβογοηῖ. 1,εἰ ἴδοϑε πΐηρ5 
ψ Ὡς μαὰ Ὀόοη ἴῃ6 τηδίαγὶ δ] δηὰ 1ηϑῖΓυ» 
τηθηίς οὗ 5ίη δηὰ 56 ΗΠ 5 ποβϑβ Ὀδοοιης ἴῃς ἴῃ" 
βίγυπιθηῖς οὗ ἰονς δῃὰ κί ηοθ55, δηά 411 {Πρ 5, 
Ὀοῖ τηδὲ νοὶ 15 τ πουΐ δηά (Πδὲ νοὶ ἰ5 
νΠ Πίη, του] θὲ δὲ οὔςς ρυγβεά ἔογ ἴμοπι. 
ἴῃ οἴδεῦ ψογάβ 45 ἴ86 σὰρ δηὰ ρἱαϊίζεσ, [ῃς 
ουϊδίάς οὗ ὙψΒῖοῖ ΠΟΥ οἰοδηβεὰ 80 βεογυρυ- 
ἸΟῪ ἂπά ϑοάυϊουβιυ, νγεσγε ἀεβ)εὰ Ὁγ ἴῃς 
θαα τηοδηβ ὈΥ νος ἢ {πεὶγ σοπίοηϊβ εῦῈ ὕτο- 
ουγοά, ΟΥ 186 6Υ]] υϑὲ8 ἴο ψςἢ ΠΟῪ ττέγα 
Ρυῖ, 50 1ΠΕΥ τνουἱὰ 6 ρυγβοά, ποῖ ὈΥ̓͂ ΔΥ 
ἴοστηδὶ ουϊζιναγὰ δςῖβ, δι ὈΥ [δὲ 5Ξρί τις οὗ ἰους 
ΠΟ ἢ σουϊὰ ἀϊοϊαϊο ἃ τίς δηά ἌἽβδγδθ)ς 
ἀοϑβιϊηδίίοη οὗ {πεῖν οοηϊοηίβ. 

44. Βμέ «ὐοῦ μρΐο γομ.}] ΟΟἸηρατο δηά 866 
ποῖα οἡ Μαῖί. χχῆϊ. 23, βοῦε ἔοσ “σὺς δηὰ 
41] ἸΏΔΠΠΟΓ οὗ Βεῖῦς νὰ πὰ “δηΐδε δηά 
οὐυπιπγίη ; ἢ δηὰ ἰηκιεδά οὗ “πιάρτηρηςϊ δηὰ ἴθ 
ἰονε οὗ Οοά," νὲ μβᾶνε ““υάφτηεπί, τηετΟ 
δηά (Δ1ἢ,᾿" νΠΠ δὴ ἀρρατγεηϊ 4} υδίοη ἴο Μίς, 
νἱ. 8. ὍϑὔὕἕΖΓγΓΡ6 Ἰοββοῆ 18 ἰῃ οἰἴποῦ ρῥίδοβ ἴδε 
δΆτη6. Τῆς ῬΠλσχίςθοβθ ἄγὰ ποῖ αἰγεςςγ οδη- 
ϑιιγεὰ Ὁ 4 δβογυρυΐουβ οὐὔδεγνδῆος οἱ [86 
τηϊηυ!ς οὗ ἴῃς νυν, Ὀυΐ ἔογ ποῖ ο ἱ 
ἃ ἀυο ρῥγορογίίοῃ Ὀεϊνεθη ἰδ στοδῖ εἴογῃ 
Ῥυϊποΐρ 65 ἀπά ἐΐ τηΐποῦ τοαυϊγεπηθηῖς. Ῥυδο 
ςδιγ, τ[Π6 Ἰεϑϑοῦ ἰ5 [6 838Π|6 85 [ἰδ οὗὨ γεῦϑεῖ 

Ὑσχι 
41. 6. 



-.σ΄σ πππὶ 

ἃ Μαῖι, 23. 

ν. 44---5ο.} 

ίογ γε ἶονες τἶΐε Ὀρρεγηιοϑὲ βεδῖβ ἴῃ 
ἴῃς ΒΥ παρόρι68, ΔΠπ4 ργεεῖηρβ ἰη τῆς 
ΤΑλΊΚαῖβ. 

44 ΝῆΥοε υπίο γου, ϑ8ογῖίθεβ δηά 
Ρῃαγίβεαβ, Ὠγροογίϊεβ [ ἔογ' γε ἅγε 88 
ρύλνθβ ὙΠΟ ρρθᾶγ ποῖ, δηά τῆς 
Ππθη ἴπας νγαὶκ ονεῦ ἐδέηι ἅτε ποῖ 
ἄννγαγα ὁ 1ἦεπι. 

45 ΤΎΠΟΙ δηβννειεὰ οης οὗ {δε 
λγετιβ, δπὰ βαϊά υὑπῖο πὶ, Μάδϑίεγ, 
ἴῆ5 βαγίηρ, τῆοιι ΓΕρΡγΓοδοἢαϑι 5 4Ἶ80. 

46 ᾿Απὰ Βε εαϊά, ος υπῖο γου 
 ἃ͵5ο, γέ ἰαννγεῖβ ἱ [Ὁγ γε ἰδάς πηξη 
νὰ Ὀυγάδηβ. ροτίανοιβ ἴὸ δε Ὀογῃα, 

5Τ {0Κ8Ε. ΧΙ.. 

ἃ) γα γουγϑεῖνεβ τουςἢ ποῖ τῆς ΒυΓ- 
ἀδῃβ νυν ἢ οἣς οὗ γουγ ἤηρεῖβ. 

47 “Υοε υπῖο γου ! ἔογ γε δυ ]ά “ Μαιι. 53. 
τῆς δερυ οῆγεβ οὗ τῆς ργορἢεῖβ, δηά “9: 
γουγ ἔδιῃοῖβ Κ]]εἀ ἐμεηι. 

48 ἼΤΩ γε δεᾶγ τυϊῖπεβ8 τπαξ γε 
]]ονν τῆς {τι οἵ γοιιγ ἔλΊΠοΓΒ : ἐν 
ἴμεν ἱπάεεα ΚΙΠςἀ ἐμεπι, Δηὰ γε δυ ]ά 
[ΠῚ 86 ρυ ̓ς γεβ, 

49 Ἰποτγείογε αἰ8ο βαϊὰ τῆς νυϊβάοηι 
οὔ οὐ, 1 ν}}1} δεπὰ τῆδπὶ ρσορθῖβ 
ἃπἀ Δροϑι]ββ, δῃὰ σοσῖθ οὗ τῃεηλ ἘΠ ΕῪ 
81} βία φηά ρεγϑβεςιιῖε : 

50 Ἴεαϊ τῆς Ὀ]οοά οἔὗὨ 41]} τῆς ρτο- 

395-41, [6 δυϊδίδηοο οὗ τυ βίο ἢ ἄρτοοβ ἢ 1δ6 
ΡΑΓΔ116] ἀεηυπηοείδἔϊοη ἴο [}]5 ἴῃ Μαῖϊ. χχὶϊὶ, 

48. 7» γε ἰουε.)3 Οοιρατε δηά 866 ῃοΐε 
οὔ Μαῖί. χχὶ!. 6, 7. ᾿ 

44. «εγἰδε: απά Ῥῥαγίξεες, ὀχῥοιγὶ ει Π ΤΆ 696 
γογ 5 ἅγῸ νην ἰη ἐξ Β ( ἴ, δηὰ ΤΥ Μο8 
δηὰ νογβίοῃβϑ (δ βου ἢ ἸΠΣΥ Οσοὺυγ ἰῃ Α Ὁ) 
δΔηάδ ἅτε δοσογάϊησν οὐρὰ ΟΥ̓ Τ ϑοδοπάοτγέ 
δηὰ Ττάρεῖϊεβ, δηὰ πιαγκοὰ 48 ἀουδιῆι! Ὁγ 
ΠΟ πιδηη. ΤΠΟΥ δεῖ ἴο δᾶνὸ ἐουπαά {ΠΕΙΓ 
ὙΑΥ ἱπίο ἴμ6 ἰεχί ἔτοπι 'ἴπε ραγβ)εὶ, Μαῖϊ. 
ΧΧΊ. 272. ὙδΔΟΙΟ ἰ8 ἃ οογίδίη ἀ"πἔρογοηοθ ὃ6- 
ἔνθα ἴδ6 οοιῃρασίβοῃ ἴῃ {818 σοσβο δηὰ (ῃδί 
ἴῃ [ἢς 5} Υ ραϑβδᾶρε οὗ Μαϊμεν. ὍὙΒοΊο, 
1Π6 Βορ! ἢ γο5 ἀσὸ “ ψ Βα ̓ἢ δηά οὐϊνναγα!Υ 
Ὀοδυ ἢ}; μετα, ἸΒΟΥ ἃ.Ὸ 5ΙΣΏΡΙΥ υηϑθθη, 50 
(δὶ πιο 816 ἰθρα!ν οοἤϊοὰ ὉΥ ἰτεδάϊηρς ου 
ΠΟΙ υῃαιγάγα8. 

45. οπε 9. δὲ ἰαευγεγ..}] ὅ8ὲε οἷ. Χ, 25. 
ΤῊΟ ᾿Ἰεδηΐηρ οὗ ἴδε ἰαννγοῖβ ψουϊὰ σΟΠΘΓΑΪΪΥ 
δε ἴο ἴῃς ῬΠαδγίβαϊς ραῖγ. ΨνῈ δᾶνὲ ἰῃ 
Μαῖϊ. χχὶϊ. 35. ἃ ἀϊγεσξ Ἵχαιρὶε οὗ ἃ ἰαννυεσ 
το δεϊοηρεὰ ἴο [παῖ [τ ἢ25 Ὀεεη 
Ἰηξειτεὰ ἔζοῃ (πὸ ψνογάβ οὗ [Π6 ἰδυεσ ἴῃ 
1ἢ158 νϑῦβθ, ἰδὲ ἢς νγᾶϑ ποῖ 5: ΠΟΥ βροακίης 
ἃ ῬΒαγίβοο, δηά ὄυθ ἴηδὲ ἢ6 νγγχᾶβ8 4 ϑλάάιιςθο. 
ΤὨς [αἰἴοεσ βυρροβι[ου 15 περαίνοα Ὀοῖἢ ὈΥ 
[86 ΘΟΙΊΡΔΩΥ͂ ἰῃ ΒΊΟΝ δ ἐδ ἑουπα, δηὰ ὈΥ͂ ἴδε 
Τοργόδοῆεβ ἀϊγεοϊοά ΟΥ̓ |εδβ1ι8 δραίηβί {86 
Ἰαινγεῖβ, ϑοηὶθ οὗ τυβὶςἢ ψου]ὰ ποῖ ἢανε Ὀδθη 
αἵ 41} δρροδῦϊς ἴο ἴ!6 ϑδάάυςεῖβ. ὙΠΟΓε 
οδῃ δὲ 11{{|6 ἀουδέ, πονγεσογ, (παξ [πε ἴατσγεῦ 
Ὑὼλ8 ἃ ῬὨατίβεα (Μογεσ, Οοβίογζοο). 186 
ννοτάβ οὗ νης ἢ Π6 ΓΆΚΟ5 υ56 ἀο ηοΐ ἴῃ ΔΩΥ͂ 
ὙΑΥ ἀΐσργτονε ἴ. Ηὄδ τηθδῃβ8 (δὲ 1ῃ6 τὸ- 
Ὀγοδοῆεβ ΠΟ δά θεδεη ἀϊτγοςίοα δραίηβί 
{Π6 ) 4150 ἰουςδοὰ {86 2γο7.::ἰὁη ἴο ΠΙΟᾺ 
8ὸ Ὀοϊοηροά, Οοάεϊς οὔδογνοβ {μαῖ, ἰπ ΟἿΓ 
1, ογὰδβ ΓΕΡΙΥ, ἃ {πγθοείοϊ ἃ νος 15 ἀδσπουποοά 
αραϊπδὶ ἴπῸ ἰΑνγΕΓΒ (γεῦθεβ 46, 47, 521) 85 
Ὀεΐοτε δραϊηϑί [πὸ ῬΉΑΥ5665 (ΥΟΥ965 42, 43,44). 

46. ,ῶὥν γ6 ἰαάε »,"2.} (ΟΟΏΡαΓΕ δηά δες 

Ὡοῖθ οὐ Μαῖίξ, χχὶϊ. 4. ὙὍῶὲ σοργοδοὴ ἴβ, 
ΒΟΥΘΥΟΙ, ΤΏΟΓΟ ΠΡΕΕΕΣ ΔΡΡΙΙςαὉϊς ἴο {πὸ 
Ἰαγεῖβ. Ὑἢς ῬὨδγίβοοβθ, 89 ἃ ΡαΣΥ, αἷά 
οὔδεσυς (15 δυγαάόπϑοϊηθ ΠΟΤΟΙΟὨΪΔΪ : τοῦθ 6 
42. 

47. ,2ν γε δι 4.71 ΤῊ ἐχργεβϑίοη 15 ΤΠΟΥῈ 
ςοπάεηβοα {π4π ἴῃ ἴδι6 δἰ :}}12Γ ραββᾶσε, Μαῖϊ. 
ΧΧΙΝ, 29. 

48. Τγμῖν γε ὀεαγ. ΟΥ̓́ταῖθογ, δοζογάϊηρ 
ἴο ἴδε τοδάϊηρ οὗ δὲ ΒῚ, δὐορίεά ὈγΥ Τἰβομοη- 
ἄογ δηὰ Ττοροΐεβ (186 τοςοϊνοὰ τεδαϊηρ; 
θεΙΏρΡ ΔΡΡΑΤΕΠΕΝΥ ἴσγδη ἕγοτῃ Μαῖίί. χχὶῖ!, 
41) “ΤὨΘΙΘΖΟΤΘ γ0 ὃὉ9 Ὑξίποπδοδ᾽ (2. γε 
ξῖνε ἕδυουγαῖθ ἰοβΕ ΠΠΟἢΥ) “ππῖο, πὰ δ Ὁ- 
Ῥτοῦο το ἀοθὰδ ΟΥ̓ ΥΟῊΣ 76 8018; θθοδπ8δ0 
ὉΔΟΥ," ἄς. [ἴῃ 851, Μαιδεννβ γος8] [ΠΟΥ ἀγα 
Βαϊ ἴο Ὀδαγ υἱϊῖπε885 ἴο {Πειηβοὶνοβ “ (δὶ γε 
ἄγε ἴῃς οἰ] άσεη,᾽ (ἐ.5. ξεπυῖπα “δἰ άγοη : οοστ» 
ῬᾶΓα οἷ. νἱ. 35) “ οὗἩ 1ποπὶ νῃϊοῖ ΚΙΠΠοὰ 186 
Ῥτορβεῖβ. 

ἐδεοὶγ “εῤρωϊεδγε..}1ὺ Τῆσδο ὕνο πογὰβ δ᾽ 6 
Τρλγκεὰ 45 ἀουδίξυ! ΕΥ̓ [1 Δοπτδηη, δηὰ 
οὔτε ὈΥ Τἰδομπεπάοτέ δηὰ Τγορο ]ε5, αἴοῦ 
δὲ Β ἢ 1,, 411 οἴδεῦ Μ55 δηὰ ποᾶσὶν 4]} 
δηςίεπε Νεγβίουβ ἕνα ἴθ. ΤΠΟΥ τιδὶ ἰπ 
ΔΗΥ͂ ο386 Ὁ6 υμπάετδίοθα, ἀηὰ ΠΊΔΥ ῬῪΟΒΞΙΡΙΥ͂ 
βᾶνο ὈδθΏ δυρρίϊθ ἰῃ ογάσσ ἴο ρμεῖ στὰ οὗ 
(Βς Βαγϑὴ οοηδίσυςιίοη. ΤῊΪΒ γοῦβα ἀο68 ἢοΐ 
ἌΡΡΘΑΓ ἴῃ Μαῖί. χχίϊϊ, : ῆοσγο, Βοννονοσ, ἴμοσς 
5 Δποίβεῦ ϑϑύοσε ἀδηυηςίδιίοη οὗ ἴπ6 8. γῖ68 
δηάὰ Ῥμασίβεος (Μαῖζῖ. χχι, 32, 31) Ὀοΐοσα τὸ 
ςοτὴδ ἴο ἴδ ραγαὶ δὶ ραββᾶρὸ ἴο ἴδ ἢσχῖ γογϑο. 

49. 1 εοὐἱΐ τεπά δεν. ΤῊΪ8 ρῥᾶββᾶρο, 
ὙΥΒΙΟΝ ἀρρεᾶγβ Βεγε ἰῃ {πε ἔοττῃ οὗ ἃ αυοίδ- 
ὕσοῃ, ἰ8 Ὠοϊ 50 ἱηἰγοάυοορά ἴῃ Μαίί. χχίν. 14- 
16, ποτα, δονενοσ, [ἢ 6 6 1156} 15 
8:1 05(ΔΏ {4}}}7 1ῃ6 58Δπ|6δ. ΕῸΓ “Δ ροϑίῖεβ " (. Ἢ. 
ΤΩ 58] ΟΣΔΓΊ6Β ΟΥ̓ΘΙΉ 558 65 : [Π6 ᾿νογὰ 15 εἴγτῃο- 
Ἰορίο δ οοπποοῖοα ἢ ἴδς νογὺ ἰγδηβίδίθα 
“1 ψὶ}} δοηὰ, 80 (δὲ χὰ πεδὰ ποῖ βυβρεςῖ 
τῆς δος οὔ 8ι.ὄ 1κΚε᾽8 τεροσί ου δοοουηΐ 
οὔ "Ὁ Μ 8.48 “7156 σηθῃ δηξ δοῦῖθεβ :᾿" 
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ὁ ΄ η. 4. 
8. 

 Μαῖῖ. 53. 
13. 

᾿βαγἱηρ᾽, ἃ8 ἴπε ΜῸ 

Ρἢςεῖβ, ψῃϊςἢ νγᾶβ 3η64 ἔτοπι ἴῃς ἰοιη- 
ἀδιίοη οὗ τῆς νγουῦἹά, πηᾶῪ ὃς τεαιγοὰ 
οὗ {«Π]5 σεπογδίοη ; 

5Ι ἀδιοω τῆς Ὀἱοοά οὗ Αδεὶϊ υπίο 
τῆς Ὀ]οοά οὗ Ζ4ομαγδβ, γ] ἢ ρεῖ- 
ἰβῃεά δεΐσγεεη τῃς Αἰταγ δηὰ τῆς τοη- 
ρε : νεΠ]Υ 1 8ΔΥ υηῖο γου, [{ 8}4]} 
δε γεαυϊγεά οὐὨ τἢϊ5 ρεπδγαζίοῃ. 

52 'ὟΝοε υπῖἴο γοιι, ἰάνγγεῖβ ἱ ἔοσ 
ἷς πᾶνε τ Κθη ἀννὰῪ ἴῃς αν οὗ Κπον- 
εἄρε : γε επίογεα ποῖ ἰῃ γουγβοὶν ε3. 

ἰποίοδλά οὗἁὨ 5:1 ΡῪ “ βἰδῪ δηὰ ρεγβεουΐς," Μαεῖ- 
ἴδον, βρεςιβοβ οοτγίδίη ἔοστῃδ οἵ ἀθδῖῃ δηὰ 
Ρογβοοιυζίοη: ἴοσ “(ες δ]οοά οὗὨ 4ἅ]1} [ῃς ρὑγο- 
Ρδμεῖδ᾽ (νοῖβαὲ 50) Μαῖζμεν 88 “4}} ἴῃ6 
τὶ ΐοουβ Ὀ]οοὰ ; δηὰ ἴο ἴδ πδπλθ “ Ζδοἢδ- 
τλ5 ἣς δάάς, “ἴῆς βοὴ οἵ Βαγδοδίδβ " (βεὲ 
ποῖος οἡ Μαῖίϊ. χχὶϊὶ. 35). Το αἰ συ Υ ἰο ὃς 
ςοηβίἀογοὰ πεσε |1ὲ8 ἰῃ {πΠ6Ὸ ἱηϊτοἀυςίοῖγ 
ὑτοσγὰ8 οὗἩ γεῦβὲ 49ς. ΤῈ αἰ συ Υ 185 οὗ ἃ 
Ὁπνοίοϊὰ ἡδίυτο : ἢγϑί, [6 τνοσγβ Πόσο δϑοῦ θὰ 
ἴο “δε νι͵ϑάοπι οὗ Οοα " (ννμδίουεσ 6 δ.Ὲ 
ἴο υηάογοϊδηά ΟΥ̓ ἴπαΐὶ εχ 0.) ᾶἃγὸ ἴδετε 
[86 ψογάβ οὗ ον 1 ογὰ ΗΙπιβοῖζ; βοςοηάϊν, 1ἢ 
[π656 '᾿νογά5 ἅτε ἰηἰγοάἀυςοα ἰπ {Π|5 ρίδοθ 85 ἃ 
ᾳιοίαίίοῃ, ᾿ΠΒΕΥ ἃτε πονδογτο ἑουηά ἴῃ ἴδε 
ΩΙά Τεβίαμεπῖ. Μαγίουβ δοϊυζίοηϑ οὗ ἴδεϑα 
ἀἰβηςυ 5 ἤᾶνο Ὀθθη ρὑγοροβοὰ. Ενα)]ά, 
ΒΙΘεῖκ, ἀηὰ οἴμοι ϑδυρροθε (παῖ 1 ΤΔΥ 6 ἃ 
αυοίδιίοη ΠῸπ ἃ ἰοδὲ Ὀοοίς θεδγίης ἴῃς {{|6 
οὔ [6 νν Ἰϑάοπι οὗ Οοὐ (Ὀυῖϊ ἢο 8υςἢ ὈοΟΚ 15 
Κηοννῃ ἴο ὅᾶνο οχίςθα) οἵ, 45 Ρδυΐυ5 τὨΐη ΚΒ, 
ἴῃ νοι Ὁ ἰβάοπι ρεγϑοπιβοά 15 ἰηϊγοάυςοά 88 
ϑροακίηβ. Μϑυοσ ροϊηϊβ8 ουὔΐ ὑπαὶ 1815 [5 
ἀφαϊηδί [Π6 ΔηΔΙΟΡΥ οὗ οὺν 1 οτά 5 φυοίδίοῃδ, 
δίῃσς [ΠΟΥ ἀγὰ πουοῦ ΚΟ ἔτοπὶ ἃ 4] 
Ὀοοῖβ. Ηδς 4͵950 ποίϊςοβ πδὲ ἴΠ6 ὑγογάὰ8. ἅσὸ 
τοςϊοὰ 8ἃ5 ϑβδοιῃοιίηρ βδροόοκθῃ δείογεμαπά 
(“ ΤὙπογείοσε δἷϑο «αἱά,᾽ ἄζς.) δηὰ 1ηξοετ5 [δ 
ΟἿΓΡ ]ογὰ ἰ5 ἢεγὰ φυοϊΐηρ Ηἰ5 ον ργουϊουβ 

οὗ ἴΠ6 υυιϑύοπι οὗ Οοὐ 
βρεδλκίης ὃν Ηΐπι. Βιυϊῖ ΤΠ6Γα ἰ5 ἢῸ ονϊάδησς 
παῖ δυςἢ νογὰβ δα θδδη ΡΥ ΟὈ 5ΙΥ ΒΡροίκθη: 
ἃ58 τεοϊϊεὰ ὉΥ 81. Μαϊζεν, {δεγ Ῥεϊοηρ ἴο ἃ 
Ἰαῖοσ ρεγοά οὗ ουὐτ ] οτγα ΒῃΠηἰδῖ ΤΥ. ΟἸβηδιιϑθη, 
ϑιίεσ, δηά ΑἸογά 566 ἰῃ ἴΠῸ ρβᾷᾶββαψε ἃ νἱγίῃ}δὶ 
υοίδιίοη ἔτοπι 2 (ἤτοη. Χχίν. 19-22ὼ. [εἴ 
1.5 ΓΑΊΠΟΙ 54Υ {παῖ {ΠΕΙῸ 15 ἴῃ ἴΠ6 τγογὰβ ὮΘΓΟῸ 
αϑογίυθα ἴο ἴῃς τινϊϑάοπι οὗ Οοά ἃ γείδγοηςς ἴο 
(ῃε ψΒοῖς οὗ [πᾶὶ ραβϑᾶσο, ποῖ ἸΏΘΤΟΙῪ (48 ἰ5 
οὈνίου5) ἴο {πῸ Ὠἰἰδίογίοδὶ ἴδςϊ νας [ἴ ΤῸ - 
οογάϑ ; δηὰ {πὲ ἴπΠ6 νυυϊϑάομῃ οὗ Οοάὰ 15 Ποσὸ 

ἰεἀ 45 Ὁγογηϊβίης ἴο ἀο (πὶ ψ Ὡς ἢ 
Οοά ἰ5 τοοογάδά ἴο ἢᾶνε ἀἄοῃθ 'ῃ ἴΠεῸ ραβϑᾶρὸ 
Τείεττοά ἴο; δῃὰ ννὲ 81|4}} βγοῦν ὃς τίρδὶ 

51. 0{ΚὲῈ. ΧΙ. ἶν. 51--54. 

δηἀ τῃεπὶ τῃδὲ ὑγεῖε δηζογηρ ἴῃ γε 
"ΠΙπάογαεα. Ὁ 

52 Απὰ 48 δες 5414 τῃεβε {Ππὶπρβ 
τηἴο τἤεπι, τῆς 8ογιδ68 δηά τῆς Ρἢδη- 
8668 Ὀεράη ἴο τγρα 27: νη ΠΊΕ ΠΠ]Υ, 
δηά ἴο ργζονοκε δίπι ἴο βρεᾶκ οἵ πηδῃγ 
τϊηρβ : 

54 1 αγϊῃρ νγαῖῖ ἴογ ἢϊΐπι, δηά 
δεεκίηρ ἴο οδίοῃ ϑοπιοιδίηρ οὐ οὗ 
" τοι, παῖ {ΠΕ πιρῃς δοςσιιδε 

1Π|. 

ἴῃ δοοορης ἴΠε ἱπιογρτείαίοη ἴδυ8 πηοάϊ!βοά. 
Οπ Τοπηραγίπρ (μὲ5 ἰοχὶ νγῖ(ἢ [με 5ιπιῖϊδτ ὁπα 
ἴῃ Μαῖιῖ. χχιϊ 324-16, Μεγεσ οὔϑεγνεβ [δῖ 
“(ἢς οΥχ ΠΑ] ΕΥ̓ 15 ἢοῖ οἡ ἴῃς 5ἰάε οὗ 1υκο.7 
Οπ ἴδε σΟΒΊΓΔΥ, ἰξ ἀρρεῶγβ δὲ. [που [ἢ 5 
Ενδηρε σι τερεδῖθα νΈΤῪ ΟΕ Ὺ δηὰ πιϊηεὶγ 
[Π6 ψογάβ οἵ ἴδε οτίχίπδὶ ἀἰβοοιγθο. ΤΗΣ 
Ὀᾶτα οχίβίοηος οὗ [ἢ6 αἰ θΠου πο τνα 
ματα θοῦ δηγχαχοά ἴῃ οσοηῃϑβίἀεγηρ Ροϊηΐβ ἴο 
1ῃδί σοποϊυδίοη. [{ἴ 15 ΣεΔΙΪγ δἰπιοβί ἱπὶ 
δ'ῦ[6 ἴο υπάογοίδη ον ἰξ βου πᾶγς Ὀδοη 
ἰηδογίοα ἱμἴο ἴῃς ὈΟὰγ οὗ ουὖγ 1 οτὰ δ δρϑεςὶ 
1 1 νγὰ8 ποῖ ἴδετε οὔ ρί Δ}: 115 γοτγ δαγά- 
Π658 ἑογϊά5 τῆς 5 ρροβιίΊοη, 

δΩ. γε δατυε Ἰαξεπ α4υ47.}1ὺ ΟὐομραΓο, Ὧπὰ 
866 ποῖ οη Μαζί. χχὶϊὶ. 13, τ ἢ] ἢ 15 ποῖ, ον" 
ΟΥΟΓ, ἰῃ 4}} γτεοβροςῖβ εἰ. ὝΠοτο, ἴ(δ6 
ϑογίθο8 δηὰ Ῥἢδγίβοοϑ δῃυΐ ὑρ ἴῃς ΚΙηράοπι 
οἵ οάνθη; ἤοσὸ (ΟΥ̓ ἃ τοι γ ΚΔ ΌΪΥ Υἱρόγοι5 
τιοίδρῃοσ) ἴδ6 αν γεγ5 ἅγα δοουϑοα οὗὁἉ Βαυηνς 
(ἈΚθῆ ἀυνΑΥ ἴπ 6 ΚΟΥ οὗ Κπον]οάρο. ΤῊς Κπον- 
Ἰοάσθ ἤδγὸ βροΐκεῃ οὗ 18 ποί (δὶ οἵ Ὁμῃπϑίλδη 
ἀοείτπε(Κ υἱπὸϊ, ΟοπίεγζΖεο), ποῦ Πα οὔ αν 
{8 (Μέεγοτ), ποσ, ἀϊγεςγ, [δὲ οὗ βαἸναϊίοη 
(} ε Νν εἴΐς, ΒΙ6οκ), δυῖ 186 ἴσυς δηὰ ᾿ἰνίησ 
Κηπον]εάσε οἵ Οοά, οὗ το [6 ϑογρίυγοβ 
γνΈΓῈ [Π6 ΚΟΥ. Τῇε ϑοσίθεβ, ὈΥ͂ ἱ 
ἴο 1Ποηλβϑοῖνοβ Ἔσο υϑῖνα Δυ ΒΟΥ ἴο Ἰηζογρτεῖ 
(6 ϑοηρίυγοβ, ἢ }]6 ΠΟΥ ἀϊὰ ποῖ ἰηίεγρτεῖ 
(Ποπὶ Ό]Ὺ, εἰἴδοσ ἴῸσ {Ππεὶγ οὐ υϑ6, ΟΥ̓ [ῸΓ 
(ῃς κοοά οὗ ἴοϑε ψβοπὶ ΠΟΥ͂ ἱπειγυςίοά, Κερί 
[ῃς ΚΟΥ οὗ Κηον]εάχε 5δυῖϊ ὉΡ δηὰ υ.861658. 

φυϑγο ἐπξογὶπῷ ἱπ 1.6. ὄπετε δησεανουσίης 
ἴο ἐηἴογ." 

68. “1π4 α-: δὲ «αἰὠ ἐξδεεε ἐδέπφε μριίο ἐδεηι.} 
ϑυῤοῦςυϊς, “Δπὰ ψ80π5 δ6 ψδ8 (029 ουϊ 
ἤτοι [8 0π066.} ΟΙΑΥΪΗΒ Μδὶΐ 701 ἴηι" 
(δὲ οπιῖβ “ ἴῸΓ Ηἰπὶ ἢ “ἴο οδίοι βοιδοί πα 
οὔΐ οὗἩ πἷα που! . ὉΤΠὲ ψοΐο (οχὶ 15 
ςοηξιϑεά δ [ἢ]|5 ροϊηΐ. 

γουοῖες δὲ.) ΟΥ Ῥεσθαρ5, “ αποαίξοι 
δἰ. 

ι Οὐ,» 



ν. 1. Τ. ΠΌΚῈΕ,. ΧΗ. 

ΑΘΘΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤΕΘΚ οἡ νθϑιίβθβ 2, 3 δηά 4. 

Φ. Ουν Ἑαίδεν «υδίε ἀγὶ ἐπ δεαυεη.}] Ὑνο 
υἢςῖα] Μ9595, δὲ δηὰ Β, δᾶνὸ “ ΕδίΠο " ΟὨΪΥ. 
Οτίξεη βυρροσίβ [ἢϊ58 τοδάϊηρ, ἴοχλ. ἷ. ῬΡ. 226, 
222; γεῖ τεοορηΐϊθεθ ἰἢς πηϊβϑίηρ ογά8 ἴῃ 
ΔΏΟΙΝΟΥ ράβϑᾶρο, ἷ. 2228. ἵ,, δ οἢ ΚΣ ΘΠΘΓΑΙΪΥ 
ρτδοβ ἢ Β, 45 “Οὐυν ΒΑίπεΣ." ΑἹ] οἴδοῦ 
υποῖα]8, ἱποϊυάϊηρ ἴδγεε, ἃ, ὦ, Ὁ, νσβοϑε 
ςοπιδίηοα δυο Υ Ὀαίδηςοβ δδ, Β, ῥγοϑεηῖ 
ἴ[Π6 οἴδυβϑα 28 ἰΐ δίδπαάϑ 'ῃ ΟἿἿἹ γεγϑίοη. 80, 
ἴοο, 411} τῆς δηςίςηξ νεγβίοηβ, ἢ [Π6 ἐχοθρ- 
[ἴοη οὗ ἴε υϊγαῖε (Δηὰ (δὶ ποΐ ἴῃ 411] Μ595), 
ἴο ον ἴ6 νο Μ55, ἡ ἴδ στουῃμά (Πδι [86 
ἰοχὶ οὗ 8ῖ. [ὺκ6 ψγὰ5 ῬΥΟΌΔΟΙΥ αἰϊεγοὰ ἴο 
Ὀτίηρ ἰξ ἰηῖο δοοογάδηςθ τὲ 8.1. Μαῖδενν. 
Οη ἴδε οἵπον δαηά, ἰἴ τηυδὲ Ὀ6 Ὀογπα ἴῃ 
ταϊὶπὰ ταὶ ἴδ6 ΟἿ Μϑ85 ψιῖςἢ οπιξ ἴδε 
Ὑνογὰβ ἄγ οοπϑρίοιιοιϑ ἔῸΓ οπχϑϑίοηβ, δηὰ 
[αὶ {πὸ δοοοσγά οὗ Αα σὰ 1,, Ὁ, δηάὰ τῇς 
Οτγθηΐδὶ Μεγβίοηβ, ἰ8 ὙΘΣΥ͂ ΓΆΓΟΙΥ ἰουπμά ἴῃ 
ἀἰδρυϊεά ἰοχῖβ. 

{2) ἐἀἰηφάο»..}] Ἐογ ἴπεθε τνογάβ ἔνο οὗ 
τς ΕδΙΠοΥβ, ΟΥ̓ ΟΥΥ οὗ Νγβ88 δπὰ Μαχίηυϑ, 
τοδὰ “ ΤῊΥ ΗΟΙΪγ ϑρι γι," ὙΠΟΙῈ σᾶ ὃδ πὸ 
αυοϑέοη 85 ἴο ἴπε ἴσια τοδαϊηρ, δυῖ (ἢ6 δεῖ 
8 ποιίςοαῦὶο, ὈΟΪἢ 85 βϑῃονὶηρ [6 ῬΓΟΠΘΉΘ88 
οὗ ϑοηιο Εδίβοσβ ἴο δάτηϊμ να Δ ΟἢΒ, δη 85 
ἰπαϊοδίίης ἴδ ἴσὰς ἱπιεγργοίϊδιοη. 

ΤΡ) «ὐἱ δὲ ἀοπ..)ὺ ΤῊ5 οἴδλυβθ 4150 ἰς 
οἵηπίοα ὉΥ ἰαῖο οἀὐϊοῦβ οὐ ἴπὸ δυῖβοσιγ οὗ 
οὔθ οἷά Μϑ8, Β, βυρροτγίες, 858 υδιι.4], Ὁγ [,; 
δηὰ οἵ Οτίρεη. Τὰδ δἰηδιεὶς οοάσοχ σοϊβ!ηβ 
τ. ὍΤὩδ Ροβϑ Ὁ] ΠΥ ἰμαῖ [ἃ νγᾶ5 ἴδ κδη ἔτγοπὶ 
81, Μαίβενβ Οὐϑρεὶ ΠΔῪ 51} 7 ἀουδὲ, Ὀυζ 
ΟΔΏ ΒΟΔΓΟΟΙΥ δ. ΠοΥβα Χο 8]0Ώ. 

ΓΟΗΑΡΤΕΚ ΧΙ. 

1: Ολγὲρέ 2γεαελείλ ἰρ ἀΐ ἀὐεῖῤίες ἰο αυσίαὶ 
ἀγῥογζίγ, απο ,αγβείρει: ἐξ ῥμῤῥἑλΐϊηρ ἀξ 

ἐγίμε: 13. τοαγρσλ ἐΔε ῥεοῤίξ ἐο ὀξτυαγέ οὗ 
εσυείρσεφηέςς, ὧν ἐἦέ ῥαγαδίε 77 ἐδέ γἱελ "παρ 
τὐᾶο “εἰ τ ργέαΐεγ ῥαγηδ. 22 ἢξε νερδέ ποέ 
ὁε συέν κ«αγέζμί ο7 εαγίλέν ἐλέρρε, 31 μέ “εξ 
4λε ξέρεραΐονε ο7 Οσά, 33 ρένε αἵνες, 16 δὲ γεαῶν 

8. οωρ ἀαὶΐν ὀγεαά.} ϑ8δὲὲ ποῖθ οὔ ϑῖ. 
Μαϊζδεν. [,δἴς οὐ ς5 ἀσὸ αἰϊνίἀοα Ὀεΐνγοθη 
ΟἿ “Ὀγχοδὰ ἔογ πε οοσηίηρ ἄγ," Ὀεϑὲ ἀθ- 
ἔοηάἀοὰ ΌΥ Ῥγοΐδβθοοσ {ὐἱρμεοοῖ; “ ουν ευξ- 
οἰεηξ οὗ Ὀγοδὰ ;3᾿ δηά “οὔγ βρίγίυδὶ Ὀγεοδά,» 
ἴον ψϑϊοῦ ΜΟ(Ὸ]ο απ δάάυςος δυίδογίἰς5, 
νΓΏΙΟΒ 18 ἰδο δάορίοα ὈΥ ἃ γαϊοῃδ]διὶς οτὶ- 
ἄς, Α. ΤΒομλᾶ, 1η Ηρ οηξο] 8 Ζεἰιβοδε 
ἔς νν. Τ΄. 1874, Ρ. 339ς. Α τοΐογοηςθ ἴο ἴδ6 
ΤΑΥΒΕΟΔ] 5: ρηβοδίϊου οὗ “ Ὀγεδά " οδῃ βοδλγοεὶῦ 
δὲ φυεπιοηεά ἴῃ (ΠῈ {ννϊοο-τοροαῖθα τηίγδοϊα 
οὗ ἰδοάϊηρ : {ἃ ρεγυδάθβ ἴῃ ἀϊἰβοουγϑοβ ἰῃ [Π6 
Οὐ5ρεὶ οὔ 81. [οδη, οἷ. νἱ, 2ό--59, δπὰ ΠΟ πὶ 
{π4ῖ πιὸ τηυδὲ πᾶνε Ὀδθη ῥγοβϑοπῖ ἴὸ ἴδ6 
᾿οηϑοϊοιβη658 οὗ οὐῦ 1 ον 5 ἀϊδοὶρὶο5. ΤΒῈ 
τεηάεγίηρ “ βυβηοϊεηϊ," τσὴ 5 ϑυρροτγίοα ὈΥ͂ 
δίγουρ Δυῖδου 65 δηςσίθηϊ (ςξ. Ογηὶ οη [μυκο, 
Ρ. 26ς) δηά πιοάογῃ, ἀοεβ ποῖ ἐχοϊυάςο βυςὶὶ 
τοίδγεηςο. 

4, ομν" εἰπ..} 8ι|, Μαίζδον ἢδ8 “ οὖν ἀεί," 
ἃ Ηεῦτεν ἰάϊοπι ἔῸΓ “ 531η5.} 

,)ν «τὐὲέ αἰο γίνε ουενγ.} ΤῊΪΒ 8 δ ἐσ ΔΕ 
ΒίΓοΏροῦ ΤΠΔη ἴΠ6 σοΙΤοδροπαάϊηρ ρο θη ἰῃ 
δῖ, Μαίζοεον. Βοῖίϊδ, Βοννευύοσ, ἱρΡῚ}Ὺ [δδῖ 
[με ἀϊδοὶρ!ε8 ΟΥ̓ νγῇοπι [8 ργᾶγεγ γᾶ8 ἴο δ6 
οἥἴετοὰ ψουϊὰ Δ τϑοοςπιβα ἴπ6 σοηαϊοη 
οὗ δοςερίδηςθο. Τῆς ἔογ νθηθ58 ΟΥ ΤΟΙ 55: ἢ 
οὗ ἀεδῖ ἀρρ]165 ἴο ἀθνζοσβ ὑπδῦϊθ ἴο ἀἰϑομαῦρο 
{πεῖν ΟὈἸ ζαϊίοπβ, ποῖ ἴο ἴμοϑὲ ψ8Ὸ 586εῖκ ἴο 
ενδάδ υ5ῖ ραγγηθηΐβ. 

δω ἀείοεν 'ὸ ἥοηι ουΐ] 1ιΑῖο αὐ ἴο 5 
οπιὶ ἴΠπ656 ψογάϑ, ἕο] ονσίης ἴἢ6 βᾶπιδ δυῖΐπο- 
ΓΙ 65 88 ἰπ τῆς ἢγϑὶ οἰδυϑε οὗ [6 ῥγαυοσ. 

αὐ α ξμοοξ ἰο οῤόρε ἔσο ομν' Ζογα τυλεέροοξνεῦ 
ἀφ εογνισίά. 41 ΟΑγαῦ» τε ΕΙ ΡΣ αγό ἐο 266 
ο ἐδεαῖν “δαγρέ, 49 απα Ἰοοξ 720» Μεγ :εοζζίο». 
54 7164 2εοῤί νει ἑαξε λὲς ὥἔγισ ο7 ξγαξέ, 
ἐδ δεζαιε ἐΐ ἐς α ,αγγμὲ ἐλέη το οἷδ τοέλομξ ἀαξίον»ε. ; 

Τ᾿ "τῆς πιεᾶη εἶπις, ννβθη ἔμετος κ'Μαιὶ τό, 
ψνοΓῈ ρΑῖπεγοα τρδον τ Δ ἰη- 

ΠΟΠΊΘΓΔΌΪΕ πη! τάς οὗ ρεορΐε, ἰπ8ο- 

ΟΠΑΡ. ΧΙ].--- 1.3. ΝΑΚΝΙΝΟΒ ΑΟΑΙΝΒΤ 
ΗΥΡΟΟΒΙΞΥ. 

1, “ἐπ ἱππιρπμογαδίρ ρη πε πάε Ὁ }εορΖε. 
ΠἸΛΟΓΆΙΥ “1δς6 ἴδῃ (Πουβαηάβ οὗ ἴῇ6 τυ" 
τυάς. ΤὨ8 ἱπ|ρ}168 ἃ σοηίπυᾶηοθ. Τῆς 
τηυϊτας ΠΙςἢ δα δε Ῥγον οι 5 ἀγάνγῃ 
τορεῖπου, θορδη ἀραίη ἴο οσοινά ἁζουηά Η πὶ, 
ἃ98 Ηες ννεηΐ ἔοσττ ἔγοιῃ ἴπ6 δουθδς οὗ [ἴῃς 
Ῥηλγίδοο. ὙὍὙῃὰὲ ἀϊδοουτθαε νης ἢ [0]]ον8 
(νοῦβεβ 1-12) ϑίδῃηαβ ἰῇ οἷοϑα σοηποχίοῃ ] 8 

{ΠῸ ἑογεχοίηνρ, δηὰ στηιϑῖ δα ιἱηἀδεταίοοά ἴο πανὸ 
Ὀεδη ἀεἰνογεὰ ὙΟΓῪ 5ΒΟΓΕΥ αἴογ , [ἴ οοη- 
(415 βαυϊηρ8 πο ἢ νοΓο 90 τηδλάς ι.36 Οὗ Οἢ 
ΟἴΠΕΙ Οσοδϑίοη8, δηὰ νυν οἢ Ψ1}} θ6 πος ςρὰ 845 
ΠΕΥ οσσυγ. Βαῖ ἰξ σδηποῖ ὈῈ τοραγάθα 258 
ἃ ΤΏΘΓΟ σοΙηρ!δίίοη: οἡ ἴπδ σΟΠΊΓΑΣΥ ἱξ [1115 
ΥΕΙῪ ὨΔΙΌΓΔΙΥ ἰηΐο (Π6 ραςθ ἴῃ νηοῦ 6 
Βπὰ ᾿ξ. ΒΥ Ηἰβ τεοθηΐ ουΐϑροκθη δἰΐδοϊκ ου 
[Π6 δοτῖθεβ δηὰ Ῥμαγίβθεβ (ςἢ. χὶ. 239-52) 
6808 δά ῥγονοκοά {Ππεὶγ δῃϊπη δ υ ἴο τἢ6 
υἱμλοδὲ (οἷ. χί. 53), 564). Ης ἴδῖκοα {πὸ 

397. 
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το τῆδλῖ {ΠῈΥ ττοάς οὔς ἸρΟὰ ϑροδη ἰῃ τῆς δᾶγ ἴῃ οἱοβθῖβ 5}}8}} θὲ 
Δποῖπεγ, ἃς ὃε ἴο 84 τππῖο ἢ᾽8 ρτγοοϊαί πιεὰ τροη τῆς Ποιιδε-ἴορϑ. 
ἀἰϑεῖρ᾽ε8 ἔγβε οἱ 411, Βενγαγε γε οὔὐ᾽ ὐὀ 4 δΑπάϊ1 58Υ υπῖἴο γοιι τὯγ ἤίθπάβ, } μϑῖε. το. 

4 Ἅαιϊ. το. 
26. 

τῆς ἰεάνεη οὗ τὴε. ΡαγίβεἽβ, το ἰ86 Βα ποῖ δίταϊά οἵ τθπὶ ἐδὲ Κι}} τῆς "5 
ἈΥΡΟΟΓΙΒΥ. 

2 “Εογ ποῖα 18 ποιπίπρ σονεγεά, 
(δῖ 5})4}} ποῖ θὲ ᾿ἀγεϊεῖ ; ποιῖῆοῦ 
ἢϊά, τῆατ 5}.4}} ποῖ δε πονψη. 

2 Ὑπογοίοτς νυν ῃδίϑοανεγ γε ἢδνε 
Βροΐζοη ἰῃ ἀδλιίκη 688 5Π4]1] δὲ ἢδαγά ἴῃ 
τῆς Ἰίρῃς ; ἂδπὰά τῆλ μοι γε ἢᾶνα 

βοάγ, δηά αἴεγ τὶ ἤᾶνε πὸ πιοζε 
τῆαῖ ΠΕ Τλπ ἀο. 

ς Βυῖ1 ν1}} ἰὈσενγάγῃ γου ψῃοῖὰ 
ἱξ 8041] ἔεαγ : Εδαγ ἢἷπι, νος ἢ δίτοσ 
6 πδῖῃ ΚΙΠεά παῖ ρόννεῦ ἴο οαβὶ 
τὰ Ἀ6]1; γεᾶ, 1 84Υ υπίο γου, Ἐξᾶγ 

1πλ. 

ΟΡΡογτυη Υ οὗ ναγηίης Η15 ἀ19ς 1} ρ168 ἀραϊηδὶ 
ΠΥΡΟΟΙΒΥ δηὰ δηςουγαρίης ἴδεπι ἴο ἔτγεθ- 
ἄοπι οὗ βρεεοὶ (ν Γ868 153}, 15 Ορροϑβιοη ἴο 
ἴῆς οοηάδυςὶ οὗ τς ῬΠΔΤΒε65 0 δὰ 
ἐτϊεὰ (ο ξεῖ υρΡ 5τουηάβ οὗ δοουβαίοη ἀφαϊηδῖ 
Ηἰπι ὉΥ ἱπάϊγοος τῇοδῃ8 (οἷ. χὶ. 53, 54): 
Ἡς δ145 [Βοτ ἴο ὃς Ὀοϊά ἴη πεῖν Μαδϑίοιβ 56 .- 
νἱςα (γ 6568 4) 5) δϑϑυσγίηρ ἔδεπὶ οὗ [6 Ὠ νη 6 
Ῥτοϊθοϊου (νοῦ 868 6, 7, 11, 12), δηἃ ννσγηίηρ 
δεῖ ὡραϊηϑὶ ἀθηγίηρ, ΟΥ Ὀεΐηρ δϑιδπ)θαά οὗ 
{πεῖν Μαβίογ᾽β οᾶυϑε (γεσϑεβ 8, 9), δηἀ ἴῃ σςοη- 
ποχίοη νυ [815 ροϊηῖ Ηε βρεᾶκϑ οἵ [Π6 ἔξασγ- 
Ὧ] 5ἰη οὗ δϑοσιδίην Οοὐβ ψογκ ἴο {πε Ροννεῦ5 
οὗ εν]] (νοσῦβο 10). 

δεχαη 1ο “47γΧ.ὴ ΤὍδα ψοσάβ τιᾶτκ [Π 6 οροῃ- 
ἴῃς οὗ ἃ γτεαῖὶ ἀΐβοουγβε, ἀολνεγοά ἜΘΟΥ 
ἴο ἴπ6 ἀϊδο!ρὶςβ ἔῃ [6 ςδ οὗ {πε Ἵοτονά, 
ὙἘΟΝ 15 108 πματκρὴ Ὁδ᾽ ἔγοτῃ ἴπε βεύοσο 
ἀεηυηοϊδίίοη νι οἢ πδὰ ἰυδὲ Ὀδεη υἱζοτοά ἴῃ 
(6 ἤουδο οὗ ἴπΠ6 ῬΠασγίϑθα. 

ἤρη φ αἰ11 5 8 σοπποςοιοὰ σἱτὰ (δε 
[οἸ]ονίης νναγηΐηρ ἱπ τῇς βδεῆϑε οὗ “δῦονε 
ΘΥΘΙῪ τηϊηρ," ὉΥ Μέεγεσ, ἢ ες νείίε, Οοάεϊ, 
ΟἸΞδιιϑεη, δηὰ Οοβίοσζεθ. [ἴ 5 ἸΏΟΓΟ ὑσοὸσ 
ὈΔΌΪΥ ἴο ε σοππεοίοά τὴ} τῆς ἰογοζοίης 
ΜοΥάβ, 85 'ἢὼ (6 Αὐἰῃουϑοά νογβϑίοη. Α 
ἀἰϊπαποϊκίζοη 15 ἄγανσῃ δεϊνεθη ἴῃ βρεεοῖ ἴο 
[6 ἀἰϑςΐρ]65, δηὰ [πδὶ ἴο ἴΠε τηυ τάς Ὡς ἢ 
ἔο!]οννβ. (8ο Βεηρεὶ.) 

Βεαυαγε γε. Οοιήραζε, δηά 866 Ὠοῖο οἱ, ἴδ 
δ᾽ ΠῚΠΑΤ να της ἰῇ Μαῖί. χυὶ. 6, 12. ὙΠ ετο ἰξ 
ΔΒ δυρρεβίεά ΟΥ̓ Δη ἰποϊάεηϊ οὐ (δ ΜΑΥ: 
Βοτα ἰξ 15 στεροδαῖϊοαὰ ψ Ρεου αν δίηθβ9 [ἢ 
σοπποχίοη ὑπ [86 ποίϊοςβ δὲ [6 εηὰ οὗἩ (88 
Ῥγεςεάϊην οἰδρίογ. 

ροιγ 7.) Ιηῃ ἱηϊεγρτγεϊης (ἢς δοτγίρίυγαὶ 
56 οὗ ἴῃς τψογὰβ “ Ὠγροςτίῖς," “ ΠΡΟΟΠΕΤ" 
ἴξ ἰ5 ψν6}} ἴο τεπηεῖθεσ τπεὶγ εἰγτηοίοσγ. Τῆς 
Βγροςοῖῖο 15 (86 τῆλ 0 μ45 ἴο ΡὈΙΪΔΥ ἃ Ρασί, 
ἴο τηδ᾽ηἰδίῃ 84 γερυϊδίίοη, ἴο ΚΟΘΡ ὉΡ ἃ ΤΈβρεος- 
10] ροβίὕοη, ἴο δεῖ σοῃϑίϑίθηεἶγ ἢ 186 
ΠΟΠΥΘΠΟΏΔΙ τλαχὶπ5 οἵ [6 ΡΑΓῪ τὴ ὩΙ ΟΣ 
ες ἰ5 Δ]1}1|6ἁ, οὐ ἴῃ ὑγαξεββίοη ἴο ννῃϊοἢ ἢ6 065" 
ἴοηρβ. ΗΒ ᾿ἰεάνεῃ, ἰ.4. [18 βυθι]ς τεπάεηοΥ 
ἴο 6ΥἹ], σου] ἐβρεςδ!γ ογκ ἴΏ ἃ ΡΑΓῪ 5υςὰ 
48 ἴδ 5οςὶ οὗ (ες ΡΠ αΥϑθθβ, [π6 πιδίηἰδιηο 5 
οἵ δοσυρυϊουβ δηὰ ἀεοοζοῦβ οὐ βοάοχυ. ΤΟΥ 

! 

μου], αἰπιοβὲ ὑποοηβοϊουϑῖγ, ρυΐ ἃ ἕδος οὔ 
{Πη55, Δηα οοηοςαὶ πεῖν σαὶ ϑεπΕτοηίβ, ἕοσ 
[πε βδᾶκο οὗἩ ουδίοπι, ἀθοθῆοῦ, οὐ Ἔχρθάϊθηςγ. 
ἴς ἴβ δραίηδε (8 ἰδπάδηςγ παῖ ἰῃς ἀϊ5- 
ΟἰΡΙο5 ἅτε ναγηθὰ ἰῃ {9 δηὰ ἴπ6 ΟΠ] οσης 
ΥΟΓΒ6Β. 

2. ον ἐδέεγε 1.1 Ὕδε [Ο]] νης ραϑβαρὸ 
(σε 965 2-9) ΟΟΟΌΓΒ, ἴῃ ὨΘΑΣΙΥ (6 54Ππ|6 ἔοστη, 
ἴη ἴῃς σῆαγρε ἴο (ες Τ νεῖνο, Μαῖί. χ. 26-33, 
ὙΠΟΙῈ 866 ποῖθβ, ὙΠΟΙΟ ἅγο, ΠΟΎΟΥΕΣ, Βοιηδ 
τηλγκοὰ ἀἰἔογεηοοβ Ὀοΐννθεη {86 ραϑβᾶρε ΠΟΥ, 
τοίοστεά ἴο, δηά [δὶ Ὀεΐοτο τ. [ἢ Μαῖί. χ. 
27 ἴ86 ΑΡροϑ]ο5 ἄσὰ οοϊηχηδηάεά ἴο σϑοῖϊζε δἱουὰ 
δηά Ρυ ] ΟἹ τΒὲ ἐηβίγυςοη8 νυοἢ ΓΒΕΥ μανθ 
τοςεινοὰ ἔγοτῃ ποῦ Μαβίοσ ἰη ϑεοσγεῖ, Ηδσσγο 
ΠΟΥ͂ ἃγο (οἱά, {πα {πεὶγ οὐγῃ βεσγεῖ ψοσγὰβ δπὰ 
ΒΥ ηΡ8 Ὑ{1 δε πηδάθ ρυὉ]]ς δῃηὰ ο 80 
ἴγυς νγὰ5 1 τηδὲ 411 (Ὠΐηρβ σψουϊά Ὅς τηδάθ 
Κποννῃ, ὄυθὴ ἴδοϑ6 [ἰηρ5 νυ ϊοἢ (ἢς ῬΠδτίβεος 
πιοδὶ δι υ οι οοηοεαὶθὰ υὑηάετ [ἢ πλᾶθκ 
οὗ Ὠγροοσχίσγ, ἴδδῖ [86 ἀϊθοῖρ]685 {ποιηβοῖνεβ, 
βῃουϊά [ΠΟΥ ΠΟΏΨΕΥ ΔΩΥ ἰπδιγυςξοη ῥγίνδιε 
ΟΥ ΒΕΟΓΕΙΥ, του ΘΟΟΠΟΙ ΟΥ ἰαΐεσ 6 δὺγ- 
ῥγβοὰ ἴο δηάὰ ον ἰξ μαὰ θεεη τηδάς ρυ»-» 
ἸΙοἷγ Κηοση. Μογοσ, ἱἰπ Ὅσο τὼ Ὀς 
Ν εἴίο, ποῖε5 ἰἴξ 85 πιδγκίηρ ἃ ἰδῖοσ βίδξξεε οὔ 
ΟΣ [ογὰδβ ἰεδοϊηρ: δὲὲ ἴοο Ηρεηβιά, 
“ἘΠη].᾽ Ρ. 564. 

8. ἐπ εἰοσε 1 “1Ὶὴ τπς ϑἴοτε στοοπιβ:" [Π6 
τηοβῖ βοσσεῖ ρατί οὗ ἴῃς δουϑθ. Οοπιραγε 
Μαῖί. νἱ. 6; χχὶν. 26; βοσγε [ἢ βᾶπλα ποσὰ 15 
υδοὰ ἴῃ [Π6 οΥ χΙηΔ]. 

ἰῤοη δε ῥοιωε-1ορ..} ““ΤΏΘδε βαγίῃρβ ᾶυθ 
ἃ 5βίτοηρξ ϑγγίδῃ οοϊουτης. ὙὍὙῃε ϑγγίδη 
Βουϑε-ἴορΡ (ἴ Μαῖί. χ. 217; Κυκο χῆ 3), 
ΡΓοβοηΐβ Ὧῃ ἱπιᾶσὸ ἩΏΪΟΝ [28 ΠῸ 86η96 ἰῃ 
Αϑα Μίμοσ, οὐ ὕτσεθοα, οὐ [ΪῪ, οὐ δυο δὲ 
Απῇοςδ. ὙΠ ἢαϊ τοοῖβ οθᾶϑε δὶ [86 ποι ἢ 
οὗ [Π6 Οτοηῖοβ: Απίοςβ [561 [45 ἱποϊποὰ 
τοοίβ;" Ἀδηδη, “1.68 νδηρίϊεβ,, Ρ. 262, 
ποίξ 1. 

4-12. ΝΑΆΝΙΝΟ ΛΑΟΑΙΝΒΡ ΕΕΑΒΕΌΣΝΕΒΒ,. 

ΤῊ ΑΓ ΟΟΙΠ68 ΠΔΙΌΓΑΙΥ ΔΕῈΣ τΠ6 
ποῖος οὗὨ Ὀἰζ[ΕΥ ΘΠΆΠΥ οὐ ἴῃς ρατί οὗἩ τῆς 
ἀοπηηδηῖΐ ϑ86ςΐ. 



ν, 6---12. 

6 Ατε ποῖ ἔνε βρδιίτονγβ οἷά ἔογ 
5ες νο "ΑΓ Πίηρβ, ἀπά ποῖ ομς οὗ τ δπὶ 
ἴατε. τον, ἧς βογροτίδη δείοτε (οάὶ 

7 Βαυῖ ἀνβὶ τῆς γε Πιδῖγβ οἵ γουγ 
Πεδλά ἂς 411] πιιπιδεγεά. Ἐξεδι ποῖ 
1Πογείογε : γε ἅγα οἵ πιογὲ νδὶις [ἤδη 
ΤΏΔΩΥ βρΑΓΓΟΥΜΒ. 

᾿Μαεῖο. 8.4Α]501 84Υ υπΐο γοιι, ΟΥ̓ Βοβοενεγ 
, Ἴμαι. .ω. 5841} ςοη ξ58 πῆς Ὀείοτε πιςῃ, ἢἰπὶ 841] 
3: (ῆς δοη οὗὨ τηδῃ 4͵50 Ἴοηΐεβϑ Ὀείογα 

τῆς δηρεῖβ οὗ Οοά: 
9 Βυς ἢε (μαὲ ἀδηΐϊεῖ πῆς Ὀείοτς 

τΆθη 8[8}] ΡῈ ἀεηϊεά δείογε ἔπε δηροΐΪβ 
οἔ Οοα. 

ἐμ ῥαγγοαυ..} (Αοἴήρδγο δηά δβε6 ποῖς 
ου Νδζ. χ, 29, 

8. δείόνε ἐδὲ σησεῖς φ" Οοά. ἴῃ πε 5 πλΠΑν 
Ῥαβϑᾶρε (Μαῖί, χ. 32, 11) ἴὶ 15. “ θεῖοσε ΤΥ 
ἘΔΙΠΟΓ νυ ἢ! ἢ 15 ἴῃ ολυοη." Ηδσῖε {Ππεη ἰ5 ἃ 
ἀἰβίίηςϊ 4]]υϑΐοῦ ἴο (6 Οτεδῖ [υἀρτηεηξ ὮΥ͂ 
τῆς δοὴ οὗ Μδη, δὲ μοῦ [86 Δηρε}8 ἃγεὲ σερῃ- 
ἸΑΥῚῪ γεργεβοηίϊςα 85 ργεβεηῖ. 

10. “4π4 «αυδοεορυεν “δα .1] ΟΑὐοτηρατε δηὰ 
866 ποῖδ ου, Με. χὶϊ. 31,32, εσε (48 4]8ὸ ἴῃ 
Μαῖί, ἢ, 25-30) (Π6 βδπηε ϑαυὶηρ σου ἴῃ 
ΔΏϑννοῦ δῃά ψ]ἢ τοΐίογοηςα ἴο ἴπΠ6 οὔάγρο οἴ 
μανίην οἀϑῖ ουΐ ἀ6ν1}5 [χουν Βοοϊζεδυῦ. [ἢ 
86 ῬΑγΆ}16] ραϑβαρὲ οὗ (5 Οοδρεὶ ἴο ἴδοβα 
7υβῖ τεΐεσγεὰ ἴο (οἷ, χί, 17.-16) 86 βαγίης 19 
ννδηζίηρ, 81. Γυκο 88 υϑ02] οχαϊτἰηρ Οἢ Οἠ6 
οὐοδδῖοη ψῶδὲ 6 σϑοοσάβ ἰῇ Θοηποχίοη 
ἢ δποῖΐδοσ. [Ι τηυδί Ὀς τειπηειηδογοὰ 
τηδὲ ἴδε σπᾶτρε οὗἁ οδβεηρ οὐὔΐ ἀδν}}5 [γουρῇ 
Βεοϊζοδυῦ, νοι (Δοοογάϊης ἴο Ὀοὰ Μαϊ- 
ἴεν «πὰ Μαγκ) οἰϊεϊϊεά (δ΄᾽5 σοπάοιηηπῃα- 
Ὥοη, ννῶβϑ ἴ!ς ἤγϑθί οσοδϑίοῃ οὗ 8ηῃ ορϑη 
Γυρίυτε Ὀεΐνοοη οὐν 1 οτὰ δηὰ ἴῃς ῬΒασγίϑοοβ. 
ΤὮ5 τηυ δὶ ἤάτο Ὀδδη θβἢ ἰη Η 5 τηϊηά, ἤδη 
[15 νναγηΐπρ βρεεοὶ τνᾶ8 ἀεἸ!γτεγοὰ ἴἰο ἴδε ἀϊ5- 
αΕἰρ εβ, δηά 1 15 ποῖ τοηά θυ! [πὶ Ης 5μου!ὰ 
Γερεαῖ ἃ βαυϊῃρ ἴῃ ΜὩΟὮ Ης μά δἰγεδαὺ ἀε- 
πουηςοά [86 οσοπάυςϊ οὗ Ηἰ5 δάνεγϑασίεβ. 
ΤΒΟ βδυ]ηρ 8 ῬΡΘΟυ ΑΥΙΥ δυΐϊϊδ]ς ἴο [8 Ρ]δς6. 
ΤῈ αἰδοίρίοβ ἄγε τναγηοαὰ ἀραίηϑδὲ ΠΥΡΟΟΤΓΊΙΞΥ, 
δηὰ οηοουγαροᾷ ἴο ὈΟΪά 6858 οὗ δοοη δηά ἔτοο"- 
ἄοπὶ οὗ βρεεςῆ. ὙΠ ΕΥ͂ ἅγὸ ψαγηθὰ ποῖ ἴο ὃς 
ἀϑῃδσηθα οὗ {πεῖν Μαβίεσ, ποῖ ἴο ἀθῃγ Ηϊπη 
Ὀεΐίοσε πο. Απά γεῖ {ΠΟΥ ἀγὸ αἷβο ννασπεὰ 
[δὲ {Πογὸ 15 ἃ τοσο τοστὶ δὶς [211 τθδη (μδῖ. Α 
ττογὰ ταϊρῖ 6 βροόκεη δραίηβί [6δι.5 ρεΐξοη- 
ΑἸΪγ, ἀργαϊηδί ἴῃς ϑοὴ οὗ Μδῃ, 88 Ησς 'ἰ8 βοσο 
δἰ ΣΙ ΠΟΔΠΟΥ ἰοττηδά, ἴῃ ΟἼΤΟΥ ΟΥ̓ ἴῃ ἱζπογδησθ, 
Ἶἰκὸ [αὶ οἱ δδι], σῆο “τ Βουρδς [μ4ὲῖ ἢ6 οὐχῃς 
ἴο ἀο ΤΊΔΗΥ [Ὠΐηρθ ΟΟΠΙΓΑΙΥ ἴο [6 πάη οὗ 
]εϑὺ8 οὗ Ν κατείῃ.» ΤΒαῖ νουϊὰ δοείογχίνεῃ 
ἘΡΟΏ τεορεηίδηςοθ. Βυῖ ἴΠε86 στο, 1Κὸ τς 
ῬΠατίθθοβ, οουἹά ἠοῖ τοοοχηΐβα [τς ϑρίγιξ οὗ 
Βο] ηοεδ ἰῃ Η 5 νγοσίς ου ογίῃ, δηὰ ψβο οὔ- 

--ἴππ -πτἴὲ᾿...- ..- ὸἩ -- 

5Τ ΕΥΚΕ,. ΧΙ, 399 

10 Απὰ ψβοβοενεῦ 5411] βρθὰκ ἃ 
Ὑγογά δραϊηβὲ τῆς δοη οὗ πηδη. ἰξ 3}4]} 
δε ἐογρίνεη Πἰπι: δυΐ υπῖο ἢΐπὶ τῆδϊ 
ΒΙΔΒΡἢ απο ἢ ἀραίηβς τ(ῃς Ηοἷγ ΟΠοβὶ 
1 814} ποῖ δὲ ἰογρίνεη. 

1ι Απὰ ἤδη (ΠΕ Ὀγπρ γοῖι “Μαῖι. τὸ 
ππῖο ἴἢε ΒϑΥπδρόριιαβ, ἂδηά μη 
τΔρδίγαῖεϑ, δηάἀ ρόνγεῖβ, ἴακε γε 
ΠΟ {πουρῃῆξ πο οΓΥἿὍὨ τῆλ τῇϊῃ 
γε 884}} δηβυγε, οὔὐυυ ψγῆλι γε 53ἢ 
ΒΩΥ͂: 

12 Ἐογ ἔπε ΗοΐΪγ Οδοβὶ 5}4}} ἐεᾶςῇ 
γοιυ ἰπ τς βάπις ποὺγῦ γγῆδί γε οὐρῆς 
ἴο 88 γΥ. 

διἰηδίο!υ τΤεδιδεα ἴο ἰἰβίθῃ [ὁ {πὸ (οδοῃίην 
ὙΠΙΟΣ εὐ ὕοτῃ Ηΐπ, ψτετὲ ἴῃ ἃ Πορο- 
1ε53}γ [Ιοϑὲ οοῃἀπίοη. ΤὨο ἰοχί (πε 15 δῃ δ58ι:- 
ΤΔΏΓΘ ἴο ἴΠ6 ΑΡροΞβ(|68 (δὶ Οοὐ πουϊὰ ὃο νὰ 
{Βοῖὰ ἴῃ δεῖς ττοσκ δηὰ (δδῖ Ης ψνουϊὰ 56- 
ΥΕΓΕΙΥ σοῃάσιμη ἜΥΘΕΥ Κίηά οὗ οὐδίϊηδῖο ορρο- 
δἰ οη ἴο ἔ, Τμυβ ἴΠ6 ἀδοϊαγαίου 15 οἰ βοῦν 
ςοηηῃεοίοα ψἱτὰ [δλὲ ψ ΐοἢ ἱπιπηοα!δίο!νυ [0]- 
ἰἸον8 ἴἴ, [ἰ ἰ5 ὑγοῃηβοὰ (γ ῦϑα 12) παΐ [ὴ6 
ΗΟΙ͂Υ Οἰιοδὲ 8})8}} ϑρεδκ ἴῃ δηὰ [ῃγουρὰ [πε 
ἀἰβοῖρίεβ : σΟΠΘΘαΌΘΉΓΪΥ (ΠῸ τηοδὲ ἴοστὶῦ}ς 
ἐμ θετηεαι 4 ἀεηουποοά ἀρδίπδι ἴποθο γῆ 
᾿ Πόπιο Ἀραϊηϑὶ ἴῃς ΗΟΙΥ Οἰιοβῖ ϑρθακίπξ 
γΥ ἴδοπι. 

11. “πό «υδεπ ἐδεγ.1 Οοτάραγε δηά 866 ποῖεϑ8 
ου Μεῖϊ. χ. 17, 2ο, ΠΟΓΕ ἴΠ6 8α176 8350 ΓΔ Π 06 
Οὐοὺΐβ 1ὴ ἴῃς οὔάγρο ἴο (ες Τ τεῖνθ. [{ ἀοα8 
ποΐ ΟσςὺΓ ἴῃ {ΠπῸ ε ἴο ἴΠ6 Τ ψεῖνα 88 
εἴνεη ὈΥ 81. [μκὸ (οἷ. 1Χ. 1-.5), ΟΓ ἴῃ [Πδξ ἴο 
ἴπ6 ΘΕΥΘΏΙΥ͂ (ςἢ. Χ. 1-24): δῃηὰ ἴἴ 15 ρθου ΣῪ 
δ Δ 0]ς ἴο 118 ροβίοῃ μεῖς, ἴῃ ψῃἱςἢ [ε808 
ΨΆΓΏ3 Ηἰ5 ἀΐδοιρ]ε5 οὗ ἔδ6 ἰ ορροβίοη 
ψὩΟΝ ΠΟΥ ψ1}} ἱπηπηοα Δίου ἤαν ἴο δη- 
οουπηΐοσ, δηά δησουγᾶρεβ (ποπὶ ἴο Ὀδαγ ἴΐ, 
[Πδη ἴο εἰἴδοσς οὗ ἴ6 δι άγοβϑβοβ ͵υβῖ γοξειτεὰ 
ἴο. 

πο ἐδὸ “γπαφοριιο..}) ἴῃ Μαῖξ. χ. 17, 18 
γα Βᾶνα “(ΠΟΙ Ώς 118, “δΥμαρορΌαα,, “ ξουεγ- 
ΠΟΙΒ δηά κίηρ8." [Ι͂εἢ ΟἸἸΠΟΥ οᾶ86 (πὸ ἰἰδὶ 15 
οχῃδυβενο, ἰποϊυάϊηρ [εὐγὶδιι (΄ οουης!}5,᾿ δηά 
ΘΥΩαοξζυ65᾽) δὰ ΟΟηΕ}ς (ξουεγηοσς, “ηρ8᾽ 
ΟΥ̓ ΘΙΩΡΕΙΌΓΒ, δηἀ “ΡΟΜΟΙΒ᾽ ἄζο.) δυῖΐδο- 
τ685. 

12. ον" ἐδὲ Ἠοίγν Οδοω.} Μοτῖε δΙΪ εχ- 
Ῥτγεββεὰ ἰῃ Μαῖϊ. χ. το, 20; δυὲ (85 βρεοίδὶ 
τιοηξοη οὗ ἰῆς ΗΟΙΥ Ομοβῖ, 45 Ραγδοϊεῖς, οὐ 
ἈΑἀγνοοδῖο, ἀζτοθβ οἰοβοὶν νυν δι, [οη 8. 80- 
οσουπξ οὗ οὖν [,οτ β τεδομίηρ, ἀπά 5 ᾿υ 51} 
τορατάεὰ ΌὈΥ Ἀδηδη 88, ἰἀκδρῆ 1ῃ σου ηδζίοπ 
ψ ΟἴΠΟΥ ρα 5584 ρ.685, ἃ ὑχοοῖ οὗ οουτεβροῃάδηςσθ 
δεΐπνοεη τἢς {τὰ δηά ἐουύγι σοβρεῖβ, δηὰ ἃ 
ΤΑΙ οὗ μἰϑίογ δ] δοσυγδοῦ ἰη [ἢ ἰαϊζοτ : «ἢ, 
“Ὑ|ε ἀς [έδβι.8, εὐ. 15, Ρ. 521. 
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11 4 Απά οπς οὗ τε σοπΊρδηΥ 
βαἰἀ ππῖο ἢΐπι, Μάδϑιογ, δρεαῖξκ ἴο ζῇ 
Ὀτγοίποτ, τῆλε ἢς ἀϊνίἀς τς ἱπβεοπίδπος 
ἢ πιο. 

14 Απά ἢς 5414 υπίο Πίπι, Μδη, 
νο πιλλής πιὸ ἃ πάρε οἵ ἃ ἀϊν!ἀογ 
ονεῦ γοι ἢ 

Ις Απὰ ἢς 84]4 υηΐο ποπι, Τ αΐκα 
ἢεεά, δηὰ ὑεννᾶσες οὐ Ἴονεῖοιιβη6β89 : 
ἴογ ἃ πιδῃ 8 [᾿ς σοηϑβιβίθτἢ ποῖ ἰηῃ τῆς 
αϑυπάληος οὗ τς επίηρ8 ψδῖοἢ ἢς 
Ροβϑόβϑεῖῃ. 

11-2:1. ΝΑΒΝΙΝΟ ΑΘΑΙΝΒΥῚ ΟΟΝΕΤΟύΒΜΝΕΒ5. 

18, “Μπά οπε 97 ἐδὲ εοριραηγ ΟτΥ, “Απὰ 
ὁπ οὗ [80 πια]ἰ πάρ; ἐ. 6. οὗ ἴΠ6 ἴδτρε 
σγονὰ οὶ νγὰ8 δϑβοιῖο τουηὰ Ηἰπι: 
ΜΟΙ 1. ΤὨϊ8 ἱποϊάεηῖ, ψ ἢ (6 ράγαῦ] 
αὐιβίηρ ουὖἱ οὗ ἴἰ (τοῦβεβ 13-21), 18 Ῥδοι ΑΓ 
ἴο 81. ὺκ6. ΟΥ̓ ἴδε τηδῇ 20 ῥγοίδυβ {ἢ15 
Τεαυσβῖ ἴο οὐ [οτὰ νγὸ ΚΟ ποϊπίηρ. Ηδ 
οδη ΒΟΔΓΟΟΙΥ ἤδγνο Ὀδδη 4 ἀἰδοίρὶς ννῃοῖποῦ 6 
τπᾶκα [6 ψογάβ “ουΐ οὗ [ῃ6 ογονγὰ " ἀοροηὰ 
ὈΡΟΠ “4 Τοτγίδίῃ τηδη,᾽ ΟΥ (85 Μογεσ) ὕροῦ 
ἤΒΡΟΚΘΟ ὑπἴο Πἰπι." Ῥ͵ΤΟΌΔΟΪΥ, πα δὰ πεαγὰ οὔ ῦ 
Ι,οτὰ 5 ἰδδεδίηρ ἴοσ [6 ἤγϑξ {ἰπ|6, δηὰ νγᾶ8 50 
ἱαρτοϑβοὰ ὉΥ ἰξ (ἸΚε τῆς ᾿τγοπιδὴ πιεηρξοηοά 
οὗ. χὶ. 27) [Βαϊ "6 ψψεηϊ δ οὔος ἴο ἴῃς δυδ᾽εοςς 
ὨθαΓαβί ἴὸ 8 ἢεᾶσὶ. ὍΝ Ὲ ΤΏΔΥῪ οοποοῖνο ἢ πὰ 
ἴο ᾶνθ Ὀεθὴ ἃ γουροῦ 800 (οοτήρασζα οἷ. χν. 
11, 12), ποῖ δα[βῆοαὰ σι ἢἷβ βῆστστο οὗ τη 6 
ΆΤΙΥ ἱππευϊίδηος. Ηονγετεσ [Π]|8 ΠΊΔΥ Ὅ6, 
οὖν Ἰογὰ, 88 εἰϑενθετε (οοπιρασα ἰομη Υἱῖξ. 
3) 11), ΘΒ: Δ ΠΥ τεΐυ8ε8 ἴο ρῸ θεγοηὰ [Π6 ὕγο- 
Υἱηος ΟὗἉ δρί ΓΙ [112] τοδο πίη ἱπῖο [πὲ οὗὨ ΘΑΥΓΊΙΥ 
Α.Υ, ΟΥὉἴο ἰηζογίοεγε στ τπῸ δεϊΐοη οὗ ἴπ6 
οοηδεξυϊοα ΔΙ Ποτιἶε8 οὗ 6 σου. ὙΏοΓο 
18 ἃ βρεςΐδὶ ἤΐηθϑδβ ἴῃ βιιςἢ ἃ ἀδοϊδγαϊίοη τηδᾶς 
ἴη ἃ ρΡυδ]1ς ἀϊδοουγθο δὲ ἃ ἴπὸ ψβθη Ηἰς5 
ΘῃΕΠΉ1Ε5 ὑγεγα ὑνδιοίηρ ΗἰἾπι ν ἢ ἃ νἱενν ἴὸ 
οοηνίοιὶ Η!πὶ οὗὨ {ΠΟρα!γ. [π τῃ6 ἤγεὶ νοσγά 
οὗ Ηἰ8 δῆϑνεσ (" Μδῃ ἢ) νὰ ἤδαὰσ ἃ ἴοῃε οἵ 
τορτγοοῖ: δηὰ ἴῃ {πὸ τορὶν ᾿ι86} (ἢοτὸ βϑοηη8 
ἴο ὃ6 δὴ δ᾽ υδίοη ἴο Εἰχοά. ἰΐ. 1,4. Ουγ 1,οτὰ 
ἴδῃ ἴΔΚε58 οσοδβίοη ὉΥ͂ (5 γεαιυσβί τὸ ἀεἰϊτοῦ 
ἃ ΜΑτηΐης δβϑβαΐϊπϑὲ οονεϊουδβησβδβ, νος Ηδ 
δηΐξογοςβ ὈΥ͂ ἃ ραγϑῦϊθ. ΤῊ] 15 δ ἀγεβϑοὰ ἰὸ 
[86 Ῥεορὶθ ΣΘΏΘΓΑΙΙΥ (νοῦβοβ 15-21},---νῃδὶ 
ἔο!]ονγβ (νεσϑα 22) ἴο ἴδε ἀϊδβοίρ[68. 

15. 97) εουείοισπο..) ΟΥ̓́, 45 δ] [86 δοβῖ 
Μϑ85 δηὰ Ψεγβίοῃβ γοδά, “ΟἵὨ ΘυσῪ Κἰηά οἵ 
οογοςοῦθηθ988." 

"ον α νιαη᾿ς [5.2 ΟΥ̓́͵ τῆογθ ὑγο ΔΌΪΥ, “7οΣ 
ποῖ ὈΘΟΔῸΒΘ 0260 88 δοπυπᾶάδπηποοθ, ἄο68 
δὲς 1179 ΓἈΘΤΘζοτο ἀθροηῃὰ οἱ ἴ8ὸ ἐπ 68 
ΨΈΪΟΒ 89 δι" (Κυΐηδὶ!, Μόογοσ, Οοδῖογ- 
266). ΤΠδ τηϑᾶηΐηρ ἰ8 ἰπαΐ δουπάληςο ἰ5 
Ὠοῖ ἃ 66 οοῃέϊ!οη οὗ οχίβίοηςο, ἃ τΏδη 
᾿ἰτεβ οὔ μδῖ ἢ6 Ροδϑδδϑεβ, 81} (ῃαὲ ἰ5 ηρεδεὰ 

51. ΓΕΥὔΚΕ. ΧΙ]. [ν. 13--19. 

16 Απά ἢς ϑβ8ραΐκε ἃ ραγδῦϊες υπίο 
(ἢεπι, βϑαγίηρ, ΤῊς ρστουπά οὗ ἃ ςαγίδιπ 
τὶς ἢ πιδη Ὀγουρῆς ἰοσἢ ἡπρι τας 

17 Απά ἢο τπουρῆς στη ἢϊπ- 
861, βαγίηρ, ὟΝ παῖ 51|4}} 1 ἀο, θεςσδιιβα 
[πᾶνε ΠΟ τοοπὶ ὑγῆεγα ἴο θαβῖονν ΣΩΥ͂ 
[τυϊ8ὲ 

18 Απά ἢς «κά, ΤῊΐΒ6 ψ|}} 1 ἀο: 
Ι ν1}} ρὼ}] ἀονγῃ πὶν θάγη8, δηά δι] 
δτελῖεγ; ἃπά ἴπεγὰ ψι}} 1 Ρεβίονν 4} 
ΤΩΥ͂ ἔτι 8 δΔηἀ ΤΥ ροοάϑ. 

19 Απά 1 νυ»! 847 ἴο ΠΙΥ 8ου], 

ἰδ ἃ τῆεῖο βιδιώεηςγ. Τ 8 15 8: ΠΊΡΙΟΣ, ἀπά 
ΤΟ ἴῃ δοοογάδηςς ΜΙ ἴπθ σοηίοχί ἴδῃ 
Ὠς ΜΝ εἰς 8 ̓ ηἰογργείβδιίοη, “ ΕῸΣ ποῖ θεοδυδο 
Οὔδ δδ8 δϑυπάδηςε, 58 ἢ15 11 ((πογεΐοσο) ἃ 
Ρατί οἵ δἰθ ξοοάπ," 2. ΖΦ. 15 Πα συγ οὗ. ΤΠ 
Ῥαϑθαργὸ 5 ὯὨ0 ἀουδῦί ἃ Υὐβὴ διρριυνοιραι οπο, ὑυϊ 
[6 γεηάδγϊης Ῥγοροθεὰ δὔῦουθ δοοῖ8 ἴὸ ὃ6 
δἰτοκείπον [Π 6 τηοβῖ βαιδέδοςοσγ. 

106. Τ2ε ΎΠΕοτα ἰ8 ἃ ςεγίδίη σὸ- 
δοη ὈΪΔη06 δεὴ ἴῃ (Ὁ]]οννίηρ; Ραγαῦϊο δῃὰ 
Εν οἸυ8. χὶ. 18, 19; ποῖ ἃ 5υηοϊεηΐ οη6, ἢον- 
ΟΥΘΥ, ἴο δηαῦϊε 1.5 ἴο 540, ἢ δίίοσ, ἴδδὲ 
οὐγ [ογὰ αυοϊεά ἔλοπΊ, ΟΥ̓ τείδγτεα ἴο, ἴδε 
Αροσῦρβᾶ; 51}}} 1658 δου ἴο Ϊ οὔτ 
βγη, ἢ ᾿ς Ννεῖίε, [παῖ 16 ΠῚ 
ΟἰοαΥ οπὶ 6805 ἴΠς δοη οὗ δίταοῃ. [,655 
αυσϑιοηδθο 18 ἴτε τεΐεσγοηςα ἴο ἴϊς ἰδϑὲ 
Ρατὶ οὗ ἴῃς 49οἷ Ῥελ. να 966 ἴῃ πο 
Πμαγδοῖοῦ οὗ 186 τίς τῇδη ἃ ςομῃδίηδίοη 
ΟΥἨ ΔΟΌΥ ΠΥ ἱπ ρῥγοπιοίΐηρ ἢἰ8 ΟΥΤ ἰοΠΡΟΣΩΙ 
ἰηϊετοδέ (νοῦβα 17) ὙΠῸ 8. 5εἰπϑῃῃ ἰου οὗ 
6486 δηΐ ρ]δάδβυγο (υοΥϑῈ 19): ἴῃ 4 ὑνογὰ, ἴδῃς 
ΙΏΔΗ δ {ΠΟΤΟΟΡΠΪΥ νγου]]γ . Β6 “Δ 566 ΟὨΪΥ͂ 
ἴνγο 0565 ῸΓ ἢ᾽5 ροβϑβοβϑίοῃϑ, 96ῆ8ϑι᾽ι δῃΐου- 
τηθηΐ οὗ ἴποπι, δηά ἴπε τηθδη8 οὗ ᾿ποσεδϑης 
1. Τῆς “8οι]᾽ νῆϊοῖν πο δι άγοβϑϑεϑ, ἰ5 
ἴδε 5εδὲ οὗ ἴῃς οπιοίίοηϑ δηά οὗ ἴπ6 ρονγεσ οὗ 
εηϊογτηςηξ,---ποῖ [Πε 5ρ᾽ γζυ.2] οἰετηθηΐ ἴῃ τηδη. 
Τῆς [τοαυδηΐ τορε!οη οὗ [ἢ ροσβοηδὶ ὕγο- 
ὨΟΌη 15 οδεγδοίεγίϑιὶς, ἸῺ ἔτ 18,᾿ “ ΠΩ͂ 
ὈΆΣΏ8, “ΤΩ φοοίάβ,᾽ δηὰ δὔονε 411 “ΠΥ 
δου], 45 "ἢ ἴῃ ἰλϑῖ σεσε ἃ βοοῦσε ροβϑοβϑβίοῃ. 
ΤῊ5 ἰαδὲ τους ἢ ργοραγοβ ὺ8 ἴογ {πὸ τουτὶ 
ΔΏΒΥΤΕΥ, “ ΒΟΟΪ, ἰη [18 πίῃς 8}}8}} ἴθ εΥ (ποῖ 
ἴα δηροὶβ, που, 88 Ῥδυϊυ8 δηά οἴδονβ, τις 
ἄἀθσοῦβ: ἴπ6 νοστῦ [8 ᾿προΓβΟῸη4}) ἀοπιλη 
ΕἾ 60} ἔτοπι (Ὦδε : δηὰ (πὸ την τ ςἢ 
ἴδου ργεραγεάβε, ἔθγ ὑσβοτι 5}}8}} ἴπεγ δε 
“ΤῊ 15 ΠΗ 15 Ορροβθϑὰ ἴο “ΤΏΔΏΥ γοῦν ἢ 
845 “ἢ Ϊ τεᾳυϊγε’ ἴο “ΠΥ 580οι].᾽ "ἢ 
(σοάει) 

18. «1 “Νοῖ ἃ μνοτὰ οἵ πὸ ροοσ." 
(Βεωξεὶ.) 
 Ππωμ Α ἀϊδετοηι ψογὰ ἔγουιν ὑδμδὲ 

ψογά ἴῃ ἴδ6 ῥγεοθαϊηρ νεῦβο, οἰποῦ “ ρσγὼ"-" 
ἄυςς," οὐ, δοοογάϊηφ ἴἰο δοῖῆς Μ55, “ Το." 



Υ. 20---2.} 

δου], τῆου ᾶϑὲ πιυςὴ ροοάβ δά ἃρ 
ἴΟΥ ΤΆΔΗΩΥ ὙΕΘΆΓ: ἴλῖίςα [Ὠϊης 686. δδῖ, 
ἀσίηκ, σπά Β6 ΠΊΘΓΙΥ. 

20 Βυΐ Οοά 5.4 υπίο Πΐπη. Τῆσε 
ἴοοϊ, τη}8 πῆς ΠΩ 800} 58}411 ὃς 
τοαυϊγεὰ οὗὁἩ [δε : ἤδη ννῆοβα 5841] 
1Ποβς τὨϊηρβ δε, ἩΒΙΟΒ ἴδοι Βαβῖ ῥγο- 
νἀεἀ 

21 80 ἐς ἢε τῆλέ ἰγεῖδ ωρ τγεᾶϑυγε 
ἴουγ ἩΪπι86] 6, ἀπά 18 ποῖ γίςἢ ἰονγαγά 

22  Αῃά ἢς 8414 υπίο ἢΪ8 ἀ15- 
οἰρε8, Ὑεγοίοτς 1 88 πηΐο γου, 
“Τακε πὸ τπουρῆς ἔοσ γουγ ᾿Π6, νγῆδῖ 
γε 51|2}} εδῦ ; ποθεν ἕο τῆς Ὀοάγ, 
ννῆδῖ γε 5}]] ρυι οη. 

212 Τῆς [16 15 πιοῖὲ 1Π2η πιεδῖ, 
Δηα (ἢς ΒΟΥ ἐς χιογε τῃδη γα πηθηΐ. 

24. (ὐοῃβίἀον τε γανεῃβ: ἴογ {Π 6 Ὺ 
ΠΕΙΈΠΟΥ 800} ΠΟΙ ΓΟΔΡ ; ῬΠΙΟΙ ΠΕ ΈΠΟΓ 
ἢδνε βἴογεῃοιιβϑαε ποῦ ϑάσγῃ; δηά (ὐσοά 
ἔδεάθι {ποπὶ: ΠΟΥ πλυς ἢ ΠΔΟΓΘ ΔΓΘ 
γε Ὀεῖίζεγ (ἴδῃ τῆς ἰον]βὲ 

25 Απά ψΒιςἢ οὗ γου ψν ἢ Δ κί πρ; 
τποιρῆς οἂη δαὰ ἴο ἢΪ8 βίδίιιγε οὔς 
συδιο 

41. γἰεῦ ἰοευαγά Οοά. [1 ε., “ἴα ηοῖ τοῦ 
1ῇὴ δρίγίιυλ! χοοάϑβ, δηὰ ἱἐπογοίοσο τίς} ἴῃ 
Οοὐ δ εἰχμι." (ΠΊΡΑΓΟ γοῦβεβ 23, 34, δῃά, 
ἔοτ ἃ διτλ δῦ δη  μεβῖ8 Ὀεΐνγεθη Ἰἴεγὰ] ἀπά 
δρισυδ] ΘΔ, [4π|ὲς 11. ς. Βουῃδηδῃ, 
ΒούοΥοσ, τηδ᾽ πίδίη5 [μδὲ [ἢ τηθδηϊηρ 5. " ἀ6- 
υοϊης μἰς τίςἢςβ ἰο Οοὐἶδβ βεσγυῖοο, ἴῃ οοηίταβὲ 
Ὑ 5618} Δρργορτίδιίίοη, 

212-310. ὉΝΑΒΝΙΝΟ ΑΟΘΑΙΝΒΤ ΟΑΒΕΡΌΙΝΕΒΒ. 

, 32. «“πά δὲ “αἱά επ|0.1 ὙΤΊε Δ5ὲ ἀϊβοοῦγβο, 
ἱπουάϊηρ [6 Ῥασγδῦϊε, τγὰϑ βροίκδθη ἴο [ἢ 85- 
δοιιοὰ στον (γεῖϑεβ. ᾿ς, 16), [9 τς ἢ 
ἕο! ἸονγΒ (ΥΕΤ8Ὲ5 22-40) ἰδ ΟΧ Υ κά ἴο 
πᾶνε Ὀδεη βροόκδθη ἰὸ ἔπε ἀΐβοιρὶςβ; ἴἴ 18 οη- 
Ἑηυςά, νυν] ἢ ἐδρεςῖαὶ γεΐξγεηος ἴο {πε ΑΡροβ!εϑβ, 
ἴῃ ΔΏΒΥΥ ἴο ἃ ἀρ αρϑνις οὔ 851. Ῥεΐεσ᾽β (υῦϑο8 
41-53), δηά ἰ5 [0] νσεὰ ὈΥ ἀποίποσ ἀϊδοουγϑθο 
δα ἀγεββοὰ ἴο ἴδ γιὰ ἰτυὰς (νοτϑοβ ς4- 59). ΤῊς 
δρεεοῖ ἴο (πε ἀἰδοῖρίεβ νι ἢ ὈΕρΊηδ δὲ (15 
Ροιηΐ, 15 Δὴ ἀχῃοσγίδίίοη ἴο υ86 [815 τνοτ]ὰ 85 
ῃοῖ ἀϑυδίηρ 1: 1 15. οἸΟβ ον οοπποςοίοα ἢ 
ἴῃς ἰοτοροίης ραγδῦϊς, ἐθδοδίηρ ἴΠ6 βαπιο ἰ65- 
8005 ὙΠῸ τοραγὰ Ὀοτἢ ἴο 115 τοῦδ σοοάβ 
(γεσβϑεδ 22-34), δῃά ἴο Ὀεΐῃρ ἰῃ ἃ δίδίς οὗ 
εκ υυοα ΠΕΡΊΓΙ ΟΝ (σγεῦβοβ 15-0). λα τη 
Τηῖξ ἐχρεςίεά ἴῃ 4 οὔάγρο Θβρθοῖδὶ - 
ἀγεββεὰ ἴο ἴδε ἀϊδοίρίεβ, ἐξ 15 σοηοείνοά ἴῃ ἃ 
ΠΡ ΒΟΥ ἴοης οὗ υπό  ἀ]ηθ55 τπδη πεῖ τσ ἢ 

Ἄκιν 7::1.-- οι, 1. 

5Τ ΤΕΥΚΕ,. ΧΙ. 

26 Ι΄ γε (ἢδη δα ποῖ Δὶς ἴο ἀο 
καῖ (Ὠΐπρ Ὡς ἢ 18. ἰολβῖ, ΠΥ ἴάκς 
γε τπουρῆς ἔογ {δ τεβτὶ 

27 Οὐοπϑίάεγ τῆς [1165 ἢονν ἘΠαῪ 
στον : ἴδεγ (011 ποῖ, {ΠΟῪ δρίῃ ποῖ ; 
ἃηά γεῖ 1 82Υ υπῖο γοιι, [Πφϊ δοϊοπιοῃ 
ἴῃ ε ῖ8. φἴουγ νγᾶ8 ποῖ' αὐταγθὰ ᾿ἰΚε 
οης οἵὗὨ {Πε686. ι 

28 {τε Οοά 80 οεἱοίδε τῆς ρΓΆ38, 
ψΠΙΟἢ ἰ8 τὸ ἀΔΥ ἰπ τῆς δεϊά, δηά ἴο 
ΤΠΔΟΙΤΟῪ [8 οδϑὲ ἰπῖο τῆς ονβῇ ; ΠΟΥ 
ταυσἢ πιοῖς τοί ἦφ εἰοίδε γοα, Ο γε 
οἔ {ππ||ς ἢ 

29 Αμπά 96εεξ ποῖ γε ψνῃδῖ 
εδί, οὐ ψ δῖ γε ἐμα!Γ ἀπηκ, 
Βε γε οἵ ἀοιδείι] πχἰπά. 

)ε 841] 

τἰοῃβ οὗ τς νοῦ] ἀ βεςκ δίζεγ: δηά 
γουγ λιμοῦ Κπούνεῖ τῃδῖ γε ἢδνε 
ηςοά οὗ (ἢς86ε Πίηρ8. 

41 4 Βυῖ γδῖβεσ εἜςκ γε τῆς Κίηρ- 
ἄοπιὶ οὗ οά; δηά 8411] ὔεβε τιΐηρβ 
8114}} Ὀς δήἀθά υπΐο γου. 

22 Εσᾶγ ποῖ, Ππ||6 Βοοῖ ; ἔογ ἴξ 15 
γουγ Εδιδεγ᾿β ροοά ρἰθάϑιιγε τὸ ρὶνε 
γου τῆς Κίηράοῃι. 

μιδὰ υδὲ Βοοη ἀεἰνογοά ἴο (6 Ρεορίθβ. ὙΤΠΟΥ 
ἃτ6 ποῖ ΤηοΓΕΙ ἴο “ Βοννασε οὗ σογεϊουβῃοξ8," 
{ΠΟΥ ἀγὸ ἴο “ἴδκο μὸ ᾿δβουρδὶ ἕο {ποεῖν 1186. 
ΤΠς αἰδοουϊβε, 45 [8 Ὀδθη ΔΙΓΟΔΩΥ δἰδίςθα, 
[115 ἱπίο ἵἴτννο ρασίβι ὍἘῈε ἤγϑϊ βεςοῃ, ΠΟ 
ἀεα]5 στ ἴπε (ΐηρ5 οἵἉ [115 115, δηιὰ τῆς σις 
αἰἰτυζς οὗ (Π6 ἀ!βεοῖρὶς 'ἰῃ τεχαγὰ ἴο {πεπὶ 
(σεῦϑεβ 22-34) 8. 4150 ἤουπά, ψ ἢ δἰ! σῃξ νὰ» 
τιλίοηβ, ἰῃ ἀἰβογοης ραγίβ οἵ 851, Μαιίί(μεν 8 
Οοερεὶϊ ; [δες στοαῖϊοδί ρατί οὗ ἴἴ (γε 65 22-31) 
οοουστίης, αἰπηοϑὶ 45 τὰ βπὰ ἱξ Ὠεῖε, ἰη ἴδ 
ϑεσῆοη οὐ ἴδε Μουηῖ. ΤΏΣ αὶ βυι 18 ]6- 
Ὧ655 ἴο (5 ἰαϑί ρεγοα οὗ οὖν 1 ογαδ  ηηὶ 
ταυβὲ Ὀ6 τεοορηϊδοδ. ((Οοσηρατο δηἀ δες ποΐεδ 
οη Μεῖϊ. νἱ. 24-31.) 

Τεγείογε 1 .α«7Χ..1] ὙΠὲ νογὰ “ἐδεγείοσε 
ἸὴΚ5 ἴπ6 ἀϊδοοιγϑο οὐ ἴο ἴπ6 ὑγοοδαϊηρς μᾶζ- 
4016, 48, ἰῃ ἴ6 ϑοτθοη οὔ ἴδε Μουῃί, ἴο {πε 
βαυγίην, “ὝὙὋ οδηποῖ δεῖν Οοά δηὰ Μδπι- 
τποη.ἢἢ 

44, ἐδὲ γαυεμἢ ἴη Μαίξ. υἱ. 26 ἴξ ἰ5 
“(ἢς ἔονν]9 οὗ ἴῃ αἱγ." 

460. 1,γχε ἐδὲι δε, (9. Ῥοουλαῦ ἴο [χυΚ6. 

321-π-4ο. ΝΟ ΝΟΤΙΟΝΒ ΤΟ ΡΕΕΡΑΒΑΤΙΟΝ ΒΟᾺ 
ΤῊΕ ΟΟΜΙΝΟῸ ΚΙΝΟΡΟΜ. 

82. Ρεαν ποῖ, ἰπεἶε 3οο2. ΟΥ̓́ ἴῃς τεπιαίη- 
ἴηρ ματί οὗ 5 δεςτίοη οὗ οὖν 1, οτὰ 5 ἀϊϑοοῦσϑε 

2 Ὁ 

401 

ΠΟΙΈΠΟΓ ον, “ἔσ 
νοΐ ἐκ 
ἐαγεμὶ 

20 Ἐογ 4]] 686 τιϊηρ8 ἄἀο (᾽ς π2- “2: 



΄ Ῥεῖ. 1. 
13. 

402 

23. 86}} τῆλε γε πᾶνε, πὰ ρίνε 4] π|8; 
“Μαῖε. 6. “ ργονίἀθς γοιυγβαῖνεβ δδρ8 ᾿νοἢ νναχ 

ποῖ οἷά, ἃ γεάϑυγε ἱπ ἴἢε πεᾶνθηβ τῃδῖ 
(Δ]|δῖἢ ποῖ, νγῆετε πὸ τπϊεῦ ἀρργοδοῖ- 
εἴ, ποῖα Γ πλοῖῃ σογγαρίςίῃ. 

44 ἔοι ΨψῆοΓα γουΓ ττΓξάβαυγε 18, 
ἴδετε 1} γοιιγ ἤοαγὶ Ὀς 4180. 

ς 41,εἴ γοιιγ οἱ Ὀε ρἰγάδά ἀροιῖ, 
δηά γον Ἰρἢ 8 Ὀυτηΐηρ : 

16 Απά γε γουγϑεῖνεβ ᾿ἰκ6 υπίο 
ἤδη ἴπδὲ νγαὶξ ἔογ τῃεὶγ ἰοσά, ννῆεη 
ἢς Ψ01 τεΐζυγη ἔτοπι τπ6 σψεαάίηρ : 

5.Τ. ΕΥ ΚΒ. ΧΙ. γ. 33-..-38. 

τπδὲ τ ῇδη ἢς σοπιοι δπὰ ηοςκοειὴ, 
(ΠΟΥ͂ ΠΙΔΥ ορεπ υπίο Πἰπὶ ἱπιπγοϑάϊδεοῖὶγ. 

γ ΒΙεββεά κἊγεέ ἰἴοθε ϑεγνδηῖδ, 
ὑσῃοπὶ τῆς Ἰοτά ννῆξη δ Ποιεῖ 8384]} 
πὰ νγδιοῃίπρ: νοῦ 1 887 υπῖίο 
γου, τὶ ἢς 8411 οἰγά ἢἰπιϑαὶ, δηὰ 
πΆΪς τσ ἴο 8:1 ἀονγῃ ἴο πιεῖ, δῃά 
ψγ1}] σοπις ἔογίἢ δηά βεῖνε ἴδηι. 

428 Απάὰ ἰξ πε 53}4}} σοπὶς ἱπ τῆς 
βεςοηά νγδῖς, οὔ σοπὶς ἱῃ ἴδε τὨϊγὰ 
νγδῖςῃ, δῃὰ βιηὰ ἐδεηι 80, δεββε ἃγε 
(πος δεγνδηῖβ. 

ἴο {Π6 1801 Ρ165, [ἢ15 νοῦβε, απὰ τῆς δερίπτήπς 
οὗ ἴδε πεχῖ, δγὲ δξορείμεγ ρεουϊίαν ἴο δῖ. 
[κο, τῆς τεϑῖ δεὶηρ ἔουπά ἴῃ 8ἃ βοιμενῆδί 
ἀϊδογθηξ ἕοστῃ ἴῃ ἴδε ϑογπιοὴ οπ [86 Μοιυης 
(Μεαῖξ νἱ. 19-2:, ΠΟΤΕ 866 ποί68). Αηά τὶ 
οδηποῖ ὃε ἀεηϊοεά παῖ ἴπ6986 σοσὰβ ἃΓῸ 
ΤΆΟΓΕ ἴῃ ρμἷδος δεῖα ἴμδη ἴῃ ἰδς ϑεσσιο οἱ 
ἴἢς Μουπῖ, ψθογα ΓΠΕΥ͂ βἰδηὰ ἴῃ πὸ ἀεῆ- 
Ὠἰῖϊε γτοϊδίίοη ἴο ἴΠ6 ςοηϊοχί, Ηδτε, [Βς 
ἀϊδοουγβα ἤονγβ οὐ τυἱέβουϊ ἱηίειτυρὕοη. 
Τῆς ἀϊϑεῖρ]68 εσο ἴο ἀϊδεηραρε {Πεηβεῖνοβ 
ἔγοπι ἴῃ6 ᾿αγθδ οἵ ἴδε νοῦ: Οοάἀ νουϊά 
ϑῆσνν [Π6 5832π|6 οὔτῸ ἴοσ ἴοπὶ {πδὲ Ης ββουβ 
ἴου 41} Ηἰἶβ8 Ἴογοδῖυσγεβ : δῃὰ [ΠΟῪ ἀὔονς 8]}, 
(ῃαΐ “11π1|6 βοςκ" οὗἉ δι ἢ} βογνδηῖβ, ουρπῖ 
ποῖ ἴο ἀϊϑαυΐεῖ τΠποπηβεῖνοβ ἢ ΔΗΥ͂ ΔΗΧΙοΙΥ : 
ἴΠοΥ ψοτὸ ἴῃ6 Πεὶγβ οὗ [6 ΠΟΔΥΘΗΪΥ Κἰηράοσῃ 
νυ ηϊοἢ Οοὐ δδά ἀεδὶρηδά ἔογ ἴπθπὶ: ὮῪ ἴπεπ 
δῃουϊά ΠΟΥ οἰϊηρ ἴο ΔΩΥ͂ ΕΑΥΓΒΪΥ ποτ ίδηςθ : 
ταῖθον ἰεῖ ἴποτὰ ρσῖνο υρ συ ἱδίενεν {ΠΥ Πδὰ [ἴῃ 
{Π15 νου, δῃά ΑΥ̓͂ ὩΡ ἔοσ ἰδοπιβεῖνοβ το» 
ΒΌΓΕΒ ἰῃ Ὠοᾶυθη. 

838. σπά σίυε αἶ»..1 Ἀδίδεν, "Απὰ ιν 
ι ἰδ 418. ὙΠῸ πὰ ῥγεςερῖ, σοιρατα 
Μαῖί. χῖχ. 2:1, 291: Αςίβ ἵν. 34-37. ΤΏ ἀρδη- 
ἀοηῃηηοηΐ οὗ [ΠΟΙ ῬΟΒβΟ35: 008 15. ποῖ Πόσα ἐἦ6- 
τηδπάδα οὗ 811] (ἢ γί βείδηθ, Ὀυὰϊ ΟἿΪΥ οὗ [Ππ 
Ἰπ|ς Ποςοκ οὗ ἀϊϑεῖρῖεβ σῆο δοοοιπρδηϊοα 
ΑἸ γίδσῖ, δπὰ ἴογσγ στ βοτὰ ἀοίδοπηοηξ ἔΠΟτὰ 
ΟΣ] Ϊγ [165 νγ88 ὨΘΟΟΒΒΑΤΥ [ῸΓ {πεῖν τυοοδ- 
ὕοη. Νοίδίηρ 15 βδιὰ ἤοσα δϑουὲ ἴπ6 54]6 
οΟΥ̓͂ {Ποῖ ροβϑθβϑίοῃϑβ δηΐ εἰνίην τῆς ΠΟΠΕΥ ἴο 
ἴδς Ῥοοῦ δεῖς ἃ πιοδῇ5 οΟΥὁἨ (ΟΠ ίοη οὗὨ [δ οἱ 
᾿ποηνς τἰδς Κίἰηγάοιῃ : οὐ ἴδ σοη ἱ 
ἴξ ντὰβ υἱεάροά ἴο {μοπὶ ΔΙ γε δῦ (γεσϑθο 32), 
δά [ε5ι5 κῖνεδ [μετὰ [Π|8 Ῥγεςζερί, ποῖ (853 ἰη 
Μαῖϊ. χίχ. 21) 85 ἃ ἴεϑὶ οὗ 5: Ποῖ, 5811] 
658 88 ἃ ςου 86] οὗ ροτγίδοϊίοη, δυὰς Ὀδοδιι86 
[ΠΟΥ τνογα ἴο ὃθ, ποῖ ΤΏΘΓΟΙΥ οἰτἰΖζεηβ, ὃυΐ 
οςεγβ, οὗ ἴῃς Κιηνγάοηι οὗ οάνθῃ, δηά Ὀ6- 
οδυ86 [685 του ἢ πηδοῦν [πος ψτοσκ 
(ϑο Μεγεσ, Οοάδ). Ψν»ὲε ἢηά [δ βᾶπι6ὸ ὑσγίῃ- 
εἰρὶβ δρρ δά ἴο ἀποῖδογ διι]οςΐ ἴῃ τ (οτσ. υἱϊ. ; 
866 1411γ νεῖϑε 26. 

86. Ζεὶ γον ἰοἱ.)ὺ Ἄν ε οηἴοσς ἤδσε ὑροῇ 
ἴῃς ϑοοοπὰ δεοξίοη οὗ (18 ἐϊβοοιγθα (νΈΓ568 

235-40), Ψ ΊΜΟΝ ἰ5 ΤΕΥ ΔΙ ΕΙΥ ποῖ υποοπηοοίοα 
τὺ τῆς ἢγσί, ἱπαδιιυςἢ 45 ἀοίδοῃηηεηΐ ἔγοπι 
(5 νου] 18 οἰ οβεὶῦ τεϊδίο ἴο Ῥγεραγθύηϑϑ 
ἴογ (η6 πεχὲ, ὙΤδὲ Ἔχηα ἴνο ἰθβθοῦβ ΨΟΣΕῈ 
ςοπηδίποά ἴῃ ἴδ6 Ῥαγαδίε οὗ 186 ΕΙοδ Εοοὶ 
(νεγϑος 16-2ο), ὙΔΟΝ ἅτ ποτὲ δα ἀγοβϑεά, ἴῃ 
ἃ ΠΙ ΠΟΥ σἰσαίϊη, ἴο [ῃς ἀἰφοὶρί65. Το ορεηϊηρ, 
Ρατί οὗἁὨ ἰξ (νοῦϑε8 1ς- 18) 5 αἴ Ροου 2’ ἴο 
δῖ, Γυκε, ΠΟΙ ςδῃ ;᾿ὸ (νὰ Ὁ. ὙΝνεῖο) 
(δῖ τὰ “δυάεθ ἴο ἰμς Ῥαγαῦϊες οὗ ἴε Το 
Νιγρίηβ " (Μαζί. χχν. 1-.12), δ δουσῃ, ἀουδῖ- 
ἰεσα, ἰζ ΟἸΟΒΕΙΥ͂ Το 165 1 ἴῃ 8 ᾿ΩΔΡΈΣΥ. 
ἐπ δανῦβς (κε τὰς ἴθ τρλιθηβ ἰῃ ἴδδΐζ 

6) ἴο νναἱῖ ἔοσ {πεῖ} Μεεῖοσ ἴο οοηάπςξ 
πὴ Βοπὶο δῇογ ἴΠ6 τυ άϊηρ-ἤρασί, τ ΤΠοὶΣ 

“ ἸΙοΐῃ8 σίγὶ δρουῖ, ἴῃ ογάογ ἴμδῖ [ΠΕῪ ταῖρπὶ 
Ὀε δὲ δηὰ τεδαγῦ ἴο βογυε πὶπὶ (ἴς ἰοης ξᾶσ- 
ΤΏΘη5 οὗ ἴΠ6 Βδεῖ σου οἰμογσίϑε ῥγενεαῖ 
ἃςῖίνε Ἔχε] 00), δηά νπτ {μεῖν “ ᾿ἰχαῖ5 Ὀυγε-» 
ἴω, Ὀεσδυϑε {μδ6 τ οάἀαϊηρ-ἴδαϑε 12 Κο5 
ἴῃ [86 πἰρῃξ. Ουργ [οτὰ [πε ΡΆ5968 
1158 οἰ πτὰ6 το δηοίδοσ, αἶϑο τδάς υ86 οὗ 
ΌὉγ Ηἰπὶ οἰβενθοσα, ἴῃ το [ΔῈ ουδάεηηοϑα 
δηἀ ὑποχ οὗ ΗΙ5 οοπιίηρ ἰ8 οοξ- 
Ραγεά ἴο ἃ [μοῦ ἰῃ {π6 ηἰσῃς (νεῦϑα 39), διὰ 
ςοποϊυάδ5 ἢ [ἢ 6 αταείίοαι Θχποσίδι!οῃ ΠΕ 
40) ΜΏΙΟΝ ἱτπησηθά δ :Εἰγ ἔοϊ]ονσβ (δαὶ οἰ Πυὰς 
ἴῃ 81. Μαξζπεν"5 Οοϑροὶ. Οοπιράγε δηά 566 
Ὠοῖ68 ΟΒ Νίαξί, χχῖν. 43, 44. 

86. γε γομγ:εἶυε..7 Ἑταρμαῖς 85 ορροδεά 
ἴο {πὸ “ Ἰῶτον δηὰ “ ἐφ δέϑ ἢ οἵ τεῦϑα 3.5. 

δὲ «υἱ]! γείηγη.ἢ ΟΥ “ΞἘῸὀ 187 σοΐϊασῃ. 

. 87. δὲ «δαὶ! χίγά ῥίνεεοῖ ] Οοταρασε ἴοδα 
ΧΙ. 4. 

88. ἐπ 1δὲ “εεοπα «υαἹοεό, αν 1.4. Ἰονν- 
Ἔυοσ ἰαΐο {86 γεΐυσῃ τϊρηΐ θ6. “Απιοῦς ἴπε 
δηςσίοηιϊ ἴον (86 πἰρθς μδὰ ΟἿΪΥ ἴἄγεε αἰϊνὶ- 
βίουϑ (]υἀξε8 υἱῖ, 19); ἰαΐοσ, ργοθδθγ ἔτοσα 
[πε μλς οὗ (ῃ6 Ἀοτδη ἀοιηϊηδλίίου, ἔουτ ετα 
ςοιηϊδα ; ὥοπιὶ 6 ἴο 9, ἔοπὶ 9 ἴο πιἰάηϊρσηι, 
ἔτοσῃ τα ηιρἢϊ [0 3, δῃὰ οπὶ 1 ἴο 6. 1 88 
οδηηοΐ δὲ ἀουδίοά, (ῃἢς Μαβίετ᾽ 5 τεϊυγῃ 5ὶν- 
Ὠἰῆο5β 1η6 σοηιίηρ οὗ (ἢ γίϑε, [5 ραγαδὶς σὸ- 
ταϊηάβ 8 (πδὶ (πδί ουδηΐ ἸΠΔ} ψεὶϊ Ὀ6 ἰοὴς 
ἀεἰϊαγοί, τις ἸΙοηρεν [8π ΔΩΥ οὔς ἱπβαρί ποι, 
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ἃ λει. 24. 
4. 

γ. 39-.0.] 

49 Απάὰ διῃϊ8 πον, (δῖ 1 τῆς 
δοοάπιδη οὐ ἴῃς ἤοιιδεὲ πδά Κηονγῃ 
ψλῖ που τῆς τῆϊεῖ πσουϊά ςομηδ., ἢς 
σου ά πᾶνε νγδίοδεά, δηά ποὲ ἢδνε 
βυβετεά Πὶβ ἤοιβς ἴο δε διόκοη 
τσγουρῃ. 

40 Βε γε {δετείογε γεδαγ 4180: [Ὁ γ 
τῆς δοη οὗ πιδὴ Τοπιδῖῃ δὲ δὴ ἤουτγ 
Ὑ ἤδη γε {ΠῚ ηΚ ποῖ. 

41 4ΤΠεη Ρεῖεγ 8414 υπίο Ἠΐηπι, 
Ι,οτά, βρελίκεβε τπουὶ (818 ραγδῦ]ς υπῖο 
8, ΟΥ̓ Ἔν ἢ ἴο ἃ]] 

42 Απά τῆς ],οτγά 8414, ἢο τδεη 
15 τῆλε ἈΠ Ι] δηά ννῖβϑε βιενναγά, 
σοῦ λὲς ἰογὰ 83}.4}1} πηδῖκα γυυΐοῦ ονοῦ 
ἢ8. Ἠουδε ἢ 14, ἴο γίνε ἐδέηε ἐδ εὶγ ροτ- 
ὈὨοη οὗ πιεδέ ἰῃ ἀὰς β8εᾶβοη ὺ 

᾿μλξοσθαι ΠΟΙ υδοὰ ὙΠῸ ἀὀθογνοβ ὩΟΏςΟ. 
]εσα, 15 [25 υσί Ὀδδη 9, ἀϊν! δὰ [6 

ηἰριῖ δ 18 πιο ἱπίο ἔοιισ νναῖομοβ: ἃ [885 
Ὀοοη ἀβκοὰ ψὮγ, οὗ ἴππε86, ἴῃ6 βεοοπά ἀπὰ 
«Ὠἰγὰ ΟΩΪΥ ἅτε βρεοϊβοά, ΑΡρρασεθῖν [Π58 ἰ5 
ὨΘΟΘΒΔΑΤΥ͂ [Ὁ ἴΠ6 ςοταρ οίθησβα οὗ [πε ρἱςίυγα: 
[Ὡς Ὀαηαυεῖ σψουϊὰ ἠοῖ 6 οὐὸσ τς 
ςοποϊυβίοη οὗ ἴπ6 ἤγδὶ τυγαΐϊοῃ, δηὰ ἴῃ τῆς 
ἔουτίι, (ῃς ἀδγ πουϊὰ Ὀ6 Ὀτεακίην (6 ὙΝ εἴς, 
Μεγεῦ). 

890. “4“{πά δὶ: ἔποιυ. ΟΥ, ν θΩὈΪν, 
85 Οοἀεῖ, “ Αηὰ {Π}8 γε Κκπηον.; Ηδ ἂρ 
ἴο σΟΠΙΠΊΟΏ 56η56. 6868 ἴννο ΥΟ 865 901 6- 
να ἰηϊοττυρί ἴῃς τγαΐη οὗ [πουρῆξ, ἀηὰ ΠΊΑΥ 
γκνο αν Ὀδοη ἰηϑοτίοα ὈΥ (Π6 ΕνΔηρο σέ 

5 ΠΙΠΑ ΤΙ οἵ βυδήεςξ, βανηρ θεεη βροκθη 
ΟἿ 5016 ΟἾΠΕΟΓ οςςδϑίοη. 866 Μαίϊζ, χχῖν. 43, 
44. 

41-.49. ΤΗ͂Ε ΘΡΕΟΙΑΙ, ΝΑΒΝΙΝΟ ΤῸ 
51. ΡΕΤΕᾺ. 

41. Τδὲν Ῥείεν “αἰά. ἴῃ Μαῖϊ. χχίὶν. 44-51 
ψωτις 866 Ποῖς5) ἰῆς ἰαγρεδὲ ρατί οἵ οὔγ 

᾽5 ΤΟΡΙΥ ἴο {Πὶ58 αυσπίίοῃ (2.2. γοΥ865 42- 
46) ὍΡῬΕΔΙ5 35 ἃ ΡΟΓΈΟΗ οὗ τῆς ῬΙῸΡΘ 

ἱνοτοὰ οὐ πὸ Μουηΐ οὗ ΟἾϊνος, ἱπ τῆ! 
11 ἱπυοα δίε!γ ΟΠ Ποντα τΠ6 πτοτὰς ττΐοἢ ἃ 
ῬΟΑΓ ΠΕΙῸ ἰῃ ψοῦβο8 29, 40σ.0 ΠΟΙῸΣ (6 
τνοτ 5 γεσῈ δαί} 7 βροκεὴ οἡ ἴδδὲ οσςδϑίοη 
δίοπθ, οὔ τυβείπεσ, ἔγοπι 1 κοηθ85 οὗ 5Ξυδ]εςΐ, 
ΤΠ ΕΥ ἤδνα Ὀδθη αἰϊδοποὰ ἴο ἴδε ργεϊςοῃ οὗ 
[)6 βεοοηὰ Αἀνεοηξ ἰη 8{. Μδί πον Ί, 
(18 15 ποῖ [πὸ ροἷδοας ἴο οοηβίοσ, [{ 5 1π|- 
ῬΟΒΘΙΌ]ς, μοννενεγ, ἴὸ ἀουδὲ ἰδδὲ ἘΠΕΥ ἄγε ἰη 
πεὶγ ῬγΟρεῦ ρίδος βεῖε, Μεγεσ β8γ5 οἵ 
[6 αιυεβίιοη, “[ἰ ἰδ ΟΣ ΔΙ ΠΥ οτίρὶ δηὰ 
8411} [Π6 ποτα Πεσίδ ἢν, δθοδυβε οὗ ἴππ δσπάοσ 
[Ὠγεδα υγϑῖςο Ὀπὶῖ65 41} [Πδὲ ἕο! ον ἀόνσῃ ἴο 

5Τ. ΕΌΚΒ. ΣΙ]. 

43 ΒΙεβθεὰ ἐς δέ βεγνδηΐῖ, τυ ἢοπὶ 
5 ἰογά νγῆδη ἢς σοπηςτῃ 5841} πὰ 80 
ἀοίηρ. 

44 Οἔα τπἢ 1 840 υπῖο γου, 
ἴδαὶ ἢς Ψ}1}} πλᾶίκε Βΐηλ Γυ]οῦ ονεσ 4]]} 
τηδὲ ες Πδίῃ. 

45 Βυῖ δηά 1 (πδὲ βεγνδηΐ 840 ἴῃ 
ἢἷ8 ἢελγί, Μγ Ἰογά ἀεϊδγει ἢΐβ οοπι- 
ἵῃρ ; δηά 8Π4}1] δερίῃ ἴο δεδὲ τε 
ταθηβενδηῖβ δηά πιδιςηβ, δΔηἀ ἴο δδί 
Δπά ἀτγίηϊκ, Δηά ἴο δε ἀπιηκοϑη :; 

46 Τε Ἰοτγτά οὗ δὲ βεγνδηΐ τὰ} 
ςοηῖς ἰη ἃ ἀΑΥ ψβεη ἢς Ιοοκεῖ ποῖ 
ἔογ λίρι, ἀπά δῖ δὴ ἢουγ σσβδη ἢς 8 ποῖ 
ΑΥΡΆΓΕ, πὰ ν1}} 'ουῖ ᾿ΐπὶ ἰῃ ϑυπάετ, Ι Οἵ, ον 
ΔΠηἀ ν}}}} ἀρροῖπει μἷπι δ ροττίου τῖτὰ ἐπ 7 
[ὃς υῃθο]]ανοῖϑ. 

γεῖθῈ 48 ἴο δ0ςἢ ἃ συεποη, Ὑδἢο ἔδεϊ ἴ5, 
(δῖ ννὩς ἢ ἕο ]οτβ 15 ποὶ ἃ ἀΐγοοῖϊ δῆθεν ἴὸ 
τς ᾳυοσπιίίου, Δ Πουρὰ 1 Ἰηνο ες 115 ΔΏΒΥΟΓ. 
“ ἴδβὺυβ ΠΙΆ Κ65 85 1 Ηδ νϑεῖε οοπηυϊηρ Η 5 
ἀΐδοουτϑθε στδουΐ τοραγὰ ἴο Ῥοΐογ᾽ Β Θῃαυ Υ. 
Βυΐ ἴῃ το! ῦ με γχίνεβ ἴο Η5 ἌχποσίδΈοη 
ἴο υἱϑῆδηος ϑυςὴ 8 ̓ ὐῖς ἴθλι ἱὶ ἘΠ Ὸ ἴῃ 
Δῃ Οχδοῖ ἈΠΒΥΡΟΥ ἴῸ ΘΠ4ΌΪΥ. ΟοΙηρᾶτε 
ἃ ἰπα αν ἔοιτῃ οἷν, ΧΙΧ, 2ς, 26: Ϊοῃῃη χὶν. 
23, 23, δηὰ 6ἰθοΎθετο " (Οοἄε). Τὰς νοσὰ 
“{πῃογοίοσο ἢ ἴἢ Μαῖϊ, χχίνυ. 4ς [᾿πηκ6 ἴπῸ 
ψόογάβ τῆς [ὈἸϊονν ἴο ἴδοϑα τ ϊο ὑΓῈ- 
Γεθ. 80 4190 ἱξ ἀοεβ εσε. Τῇ αυεξΞοη 
οὗ Ῥεῖοσ 8, ἀρραγεηίν, ραβϑεὰ ΌὈΥ υπηοϊςεά ; 
δυϊ ἴτ 18 (ἢ6 τηρᾶπῃβ οὗ κἰνίηρ ἃ ὩὨΘῪ τὈΣΏ ἴο 
ἡῷ ἀϊδοουγθε, νεγβυν τρις 80 ΘΔ51ΪΥ δοοουηϊοὰ 

τ ἴῃ [86 Ῥ4ΓΔ4116] ρᾶ88δρδ. 
Ὗνε δανγὲ τὸν ἴο Ἴοοηδίοσ (πς ἀτῆ οὗ 

51. Ρείογ 5 αυεξοῃ, δηά ἴῃς οουγδα 
οὗ ἰπουγῆϊ. [τ Ἰοοῖκα Ὀδοκ, ὨοΣ δ0 σους ἴο 
[6 1.581 νοτὰς οὗ οὖς 1,ογὰ 88 ἴο (ἢ δοιηΐ- 
ῬάγαΌΪ. οὗ [Π6 σηδβῖον τεϊυγηίηρ ἔτοτὶ [Π6 
νεὐαϊηρ-ἴδαϑί. Οοιηρασο ἴπς αιυεδίοη οἵ 
Ῥεῖΐογ, Μαῖϊ. χίχ. 27. ΤΏς Αροβέὶε δεϊκοά, 
νὐϑοῖμον {158 τευσασγὰ νγῶϑ οὔεσγοά ἴο ]}} {πῸ 
ἀἰϑοῖρὶε58 δηά ξοἸ]ονεσβ οὗ Οσίδί, γῇο τσέσο 
δ ἀγοβθεὰ ζΟΏΘΥΑΙΥ ἰὼ ἴῃς ἔογεροίης ἀϊ5- 
σΟΟΓθΘ (τεγδα 22), οσ ψποῖμπος ἰξ θοϊοηροὰ 
ΘΒΡΘΟΙΔΪΥ ἴο ἴπΠ6 Αροδβίϊοβϑ, δηά ἴο βυςῖ 48 
δου ἃ ὕὉδᾶσ τυΐο ἴῃ ἴπ6 κΚιησάοτῃ οὗ Πολνθῆ. 
ΤΠ ΤΟΡΙΥ ἴδ, ἴῃ εἴεςῖ, (δὲ (ἴθ ἰδγξεῦ (ἢς 
Ροννεσβ δηδ ορροσίυηϊεβ εηἰγυδίοά ἴο0 ΔῃΥ 
δετυδηΐ οὗ Οἢγιδῖ, [6 χτοδίοσῦ ἴῆ6 πιδδβιιγο 
οὗ ναϊοπῆϊπο85 ποοάθα οἱ ἢ 5 ρατί, 1εδῖ δὲ 
δου ἃ οἰἴΠοΣ πορίοςῖ οὐ ἀῦυϑε [Θη1. 

42. ἢ)ο ἐδὲκ 4. ΤὮδ δυϑχοῦ ὀρεῆς τἱἢ 
ἃ ᾳφυδδιίίοη. Οοιηρασο ἴπ6 ἔοστη οὗ ἜἘχργεβϑδίοῦ 
ἴῃ «οἷ. ΧΙ, ς ; αἶϑο ἰῃ οἷ. χὶ. Σἱ, στ ΒΟῈ δὲ Ὠοΐδ. 

46. κππδεξεουεγ: ἢ ἴῃ Μαῖϊ. χχὶνυ. ε1 ἴξ ἰ5 
“ Πγροοτχίῖο68." : 

2 Ὦ 2 
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47 Απά ἐδδὲ βεγναπί, ψῆϊς ἢ Κπενν 

8 Ἰογά 8 τν}}}, ἀπά ργεραγεά ποῖ :γ1- 
οἶς πεῖ Ποῦ ἀἰά δοςογάϊηρ ἴο ἢ15 ψ7}}}, 
80.411 θ6 Ὀεδίθη Ὑγῖτἢ ΠΊΔΗΥ σἰγίῤές. 

48 Βυῖ ἂς τῆδὲ Κπενν ποῖ, δπὰ ἀϊά 
σοταπιῖς {Πίπρβ ΟΠ οὗ 581:Γ|ρα8, 
884}} ὃς δεδίεη τῖτἢ ἔενν σἰγίρές. ἔν 

51, {{ΚΕ. ΧΙ]. ἰν. 47---49. 

πὑπῖο ψΒοπιϑοενογ πηι ἢ ἰ8 ρίνεη, οὗ 
᾿ΐπὶ 8}4}1] θῈ πιυςὴ τεαιγεά : ἀπά ἴο 
τ θοτλ πιο ἧᾶνς οοπιπετεά πηυςῇ, 
οὗ Ηἰπὶ {ΠΟΥ νν1}} 28Κ τῆς πιογε. 

49 41 4πὶ οοπις ἴο δεπὰ ἢγε οἡ 
με δατῖῆ ; δἀπὰ νθδῖ Ψ|}} [16 1 δὲ 
αἰγεδάγ Κιπάϊςά ὲ 

47. 4254] δαὶ “εγυαπί. δεβα γὺ γ ῦϑο8 
ΔΥῸ ῬΘΟΌΪΔΓ ἴο 1}}18 ΙΪ.,͵ ὝὝΠΒΕΥ Ἰιηκ 
{Ποηϑοῖνε8 ὙΕΙ͂ πδίυγα! γ7 ἴο ἴῃς ἰογεροίης 
ἀἴδβοουτϑε. ὙΠΕΥ ἰδῪ ἀονη ἴπε ζϑοηογαὶ ῥγίη- 
εἰρὶε ὑροη τὰϊςὴ τῆς ἰοδοδίης κίνθη (γυοῦβο5 
42-.6) τεβίβ, Υἱ2Ζ. [δὲ τϑϑ] 18 τηυδὲ Ὀ6 ὕχο- 
Ροσῃοηδίε ἴο ορροσίυηιε5. 

γεβαγεά ποῖ δί»σε } ΟΥ, ποσὰ Ῥγο δ Ϊγ, 
ἀτηδὰοθ ποὶ τοδὰγ," ὦ. ὁ. [π6 τϊηρα σεχυίγοα, 

48. Βωὲ δὲ ἐδαὶ ἄπεευ πο. Ὑδα ᾿υπίίος 
οὗ [ἢς ἔοστηοῦ βαγίηρ ἰ5 ΟὈνουδ: [8δῖ οὗ [}}15, 
Ββοννγεένεσ, οεβ ἢοΐ [16 φυϊξα 930 τηυςῖ οα ἴδε 
ϑυγτίλςθο. ΤὨς αἰ ΒΠσυΪ 845 Ὀδοη γυδγουϑὶῦ 
ἐχρίδἰποά ; [δ αἰπιρὶοβὶ βοϊυθοι 15 [παΐ οὗ 
Μεγεγ, “δυςῖ ἃ βοσυδπῖ Ἵδηηοῖ σοπλδῖ ὑῃ- 
Ὁη15Π6 ἃ, ποῖ θεοδυδε ἢ6 Πᾶ5 ποΐ ορεγοά δ'5 
ογὰδβ νυ} } (ἴοσ (δὶ γγᾶ8 ὑπκπονπὶ ἴο ἢΐπι) 
Ὀυΐ Ὀεοδυθε ἢς [2485 ἄοπς {δμαῖ ἴοσ νος ἢ ἢδ 
ἀεβεγυθά ἴο Ὀ6 ρυηϊ3ῃο." Οοάεϊ ροϊηϊβ ουΐ 
ἃ ὈΓΔΓΓΟΔΙ ἀρρ]οδίίοη οὗἉ [Π]5 Ὀγπορὶο ἴο {π6 
Οεηῦ]ο τυνοσ]άᾷ, ἰῃ Β οπι. ἱϊ. 12--1 ς. 

Ἐ͵οὸν ὠπίο αυδονμοέυεγ. ὙΠΕΟΓΟ 5 ἴῃ [18 
δοηΐεπος ἃ 8011 οὗ Ηδεῦγον ρμαγδ! οἰ δι ; Ὀυΐ 
ἴδογα 18 4190 βοπιοίπίηρ πιοσο. ὉΤῈ ΡΟΥΟΓΒ 
δῃηά ρυνερεβ ἅτ ἢοΐ ΠΊΟΓΟΙΥ γέυεη,--- ΠῸγ 
76 επίγιϊεά,---ἠὦ ἅτ (Πογοίοσο 811} {ΠῸ6 
ΡΓΟΡΟΓΥ οὗ Ηΐϊτι ψἢο κάνε ἴποπὶ, δηὰ ἴο ὃἊ 
5οὰ ἴῃ Ηἰ8 βοσυῖοθο. Μεγοσ ροίϊηϊβ ουὐΐ (δες 
ΒΏΔΙΡ Δπ|:{Π||515 υλιὶοἷ 15 ποῖ αυϊΐε ργεβεσυεά 
ἴῃ ἴδε ςοἸ]οςδίίοη οὗ ̓ σογάβ ἴη ἰῃς Αὐϊπογβοὰ 
Ψετιβίοη. [1ἴ δῃουϊὰ ὃς, “ΤΟ δυο οὔθ ἴο 
το ἴΠΟΤΟ νγᾶ5 σίνοη τηυοΐ, τς ἢ 5}14}} Ὁ 
τοαυϊγεά οὗ Ἀἰπι: δῃηὰ ἴο ψβοπὶ ἴΠΕῪ " (π|- 
Ρευβοηδὶ, 88 ἰὴ (Π6 ποχί οἴδιϑθ, δῃηὰ 1ῃ γε ϑ6 
120, ὨοΤα 566 Ὡοίθ) “ σηγυβίεά της, της ἢ 
ΤΏΟΓο ἢ (ηοῖ 895 Νίογει, “τοστο ἴπδὴ 'νγ48 
ἐπῦυ " Βυΐ “τηοτο "ἢ τἋἢδη οὗ οἴδοῦα, ἴο 
ὙΠ ΕΒ ΘΌνΗσ) “.}}}} (ΠΟΥ δδκ οὗ 

49-ς9. ΑΝΝΟΥΝΟΕΜΕΝῚῪ ΟΡ ΤΒΙΑΙΒ ΑΝ 
ΒΡΕΟΙΑΙ, ΝΑΒΝΙΝΟΒ. 

49. 1 α»1 εογ» 101ἢ ἍΝ τορασγὰ ἴο τῆς 
ΤοΙλδιηὗοσ οὗ οὖῦγ ἰοτὰδβ δάάγοβθα ἴο 86 
ἈΡοϑβί!εβ (γοσβε8 49-- 53) βονεσαδὶ ἀϊΒῆςυ 40165- 
ὨΟΩ5 ΤΩΔΥ ὑδε ταὶϑοά, υνῆϊςι, Βονγουεσ, σδηηοῖ 
Δτορεῖποῦ Ὀς ςοηπιἀογεὰ (εἶγ. ( ν δαί 
6 ἴε σοπποχίοῃ, 1 ΔΠΥ, Ὑυἱτἢ [Π6 ᾿τητη [6 }Υ 
Ργεοεάδϊης ψογάβὶ (2) Νηδὲ 18 ἴδε Ἴοη- 
ποχίοη οὗ τπουρῆξζ ἴὼ [6 ραββαρὸ 1{5618} 
(2) ν»μαῖ ἰβ [Ὡς τηοδπίην οὗἉὨ “σε ἰῇ νυοῦβὸ 

49) (φὸ ν»μαῖ ἰ5 τῆς τηραπίηρ οὗ [δε ἰδϑὶ 
εἴαυϑε οὗ [δὲ τοῦϑε ἡ ἼΔΟΝ Αλλῤδωρύ τῇ ΤΩΣ 
[86 ραββασὸ [ποτὰ ἰ5 η0 αἱ οὐ 
οὗ σοπηοχίοη. Ἐ86 “ δαρί5πὶ γεσβα 50 
6 [6 δαρίίϑτῃ οὗ δ]οοά (ΠΡῸΕ δηὰ 866 
ποῖο οὐ Μαεῖϊ. χχ. 22); δπὰ ἴε [γος ἔοϊον,- 
ἴῃ γοΓθῸ5 (γοΓβο5 51-53) Οὐ τ} [π||ὶς 
υυϊδιίίου ἰῇ Μαῖϊ. χ. 34-16 (στ πεγο 4180 δ6ὲ 
ποῖε58) ἃ5 ρατί οὗ ἴπε οὔδιγε ἴο {πὸ Τ νεῖΐνε. 
1) ὙἼΠα σοπποχίοη οὗ [᾿ἰ5 οεςου ψ τῃς 

Οἷῃξ ΟΠ6 158 Σὲ βκαιὶ τῶ γΥ Μεγεσ, οὗ τς 
δουοα ἰ(α5ῖ8 οἵ Πα  ΕΥ͂ ἀπά νἱρίίδηος τ ΒῖοΒ 
σνου ά γεβυὶὲ ἔγσομη (ἢ 6 ομαγαςῖεσ οὗ ἴῃ ἴπ65 
(ἀγουφσὴ ποῖ [μὲ ἀϊϑοῖρ]68 σγεγα δοοῦ ἀδοῦξ 
ἴο [τ |5 ϑοπιονμδῖ Ὀειϊίοσ ἐχρίαϊποὰ ὈΥ̓ 
Οοάείι, οὗ ἔπος οδαγαςίοσ οὗ {πὲ {ἰπ|ε5, ἴῃς 
Ἔροςἢ οὔδ ρτεδὶ οτί βἰβ, σοῦ ἑοσυδάς Ομ τσ 5 
δογυδηΐδ ἴ0 ρίνε {βοιϑεῖυοθ ὑὉρ ἴο 586“ }- 
ξεηος, {κὸ ἴδε “ ΟΥΣ] βοσυδηΐ " ἴῃ ὑυοῦβα 46, ΟΣ 
ἴῃ δοςοσάδποο στ [μ6 56 165} ἰπουρῃῖ τ ϊςῖ 
[6 ΓΙ πΚ9 ΤΏΔΥ ὑπά οτος Ροΐοτ 5 αυεδοη, γεσϑα 
41 (οοιηρᾶσε ἴῃς ποσαβ οὗ ΕἸ δδα ἰο ΟδδΩΣΖΙ : 
2 Κίηρβ νυ. 26). (1) Το ἰπίοσηδὶ οηποχῖοο 
οὗ ἴπε ραϑϑδβὸ 566 1}8 ἴο ὃς βοιμεί ον {|κὸ [ἢ 8. 
ὙΠΟ ἱπηπιϊηεηΐ ξυΐυγε 8 νΕΙῪ οτος. ὙΠΕ 
οὐ]οςὶ οὗ Ογιϑιβ οοηηίης γγῶ5 ἴο ἀνα κε ἴῃ 
τοη β σηϊηάβ ἃ βρίσγίζυδ] οχοϊϊοπιεπί τοὶ 
ψνοι]ὰ ἀϊδίυγῦ δἂπὰ ἀϊνιὰα (Π6 ποσὶ, ὑτο- 
ἀιυιςίηρν ποῖ ρμϑᾶςε, θυῖΐϊ ἃ δὐοσγα, 50 τοῦςῖ 80 
(αἴ Ης Ηἰϊπιϑεὶ νουϊὰ 5υβεσ (γεῖϑα 50) ἴῃ 
(186 οουγϑε οὗ ἴπε ςορῆϊος πυμῖςΒ ΗἹ5 ον 
τοδοδίηρ μὰ ἀγουβοά, (3) “1 8δπὶ οοῦγς  (οσ 
ΤΑΙΒοΓ, ΚΙ οδ:10," [ῃἢς ἴεη8β6 Γεξειτίηρ ἴο ἴῃε 
ὨἰδίοτιοΑ), αςϊ οὗ ἴπ6 ἸῃσΑγΔ Ὀοη) “1ο 68εῖ 
το οἱ [80 οδεῖ"." Τῆς ἔτεα μὰ5 Ὀδεθη 
ΨΑΤΙΟΙΒΙΥ ἱπίογργείοά. ὙΒῈ ΒΑΙΠΟΙΒ 
υηάογβίοοά ἰξΐ οὗ [πε ὅστε οὗ {πε ΗοΙΪγ ϑρεέγι, 
οἴμοτβ (45 Β]εεὶ) οἵ Οοάβ νσοσά. Μεγεσς 
ὀχρίδίη8 ἰξ οἵ ἴπῸ δεϊγσίηρ δῃὰ ἴυσυ]: ΒΟ 
ψουϊὰ λκα ρῥίδοθ ἰῇ τηδη πιϊπάβ ἴῃ Τοῦ- 
δοαιόποα οὗ ἴπε οουλίηζ, ἰελοδίηρ, ἀπά 1ΠξῈ 
οἵ Ομ γῖδι. Τὺ ἴπ6 βαγίηρ 15 οἰοδεὶν ςοῦ- 
ποοῖοὺὰ νῖϊῇ ττῆδῖ (ΟἸἸΟΝΒ σόῦθοὸβ ς1- 53. 
“Ἐνεγγης ἔεγῃ]ς (ἢ ταβυ}15) 15 το ἴῃ 
ΑΓΒ," 52γ353 Ἀδηδὴ (αυοϊοα ὈΥ Οοάεξ, ντῦο 
υπηάογοίδη 5 [Π6 ἴῃ ἴ᾽6 τὸ 5656). 
Οοιηραγε «ἢ. ἰἷ. 54, 55. (4) ΤὮε τεσηδίπηοσ 
οὗ νεῦβε 49 85 Ὀ6επ γδ τ] Οὐ 5}Υ γεπάετεά ; 85, ὈῚ 
Οοάειί, “Απὰ ψῇδῖ ἢ ογο “ὁ 1 νι ῖϑῦ, τὲ πὶ 
Ὅς αἰγεδαυ Κκίπαϊοὰ," 45 ἱἢ Ηδ μδὰ 5214, {δε 
ἤγε 15 δγοδαγυ κίπαϊοά, ᾿Ἐμογεῖογε ΤΥ ποτ ἰ5 
ἄοῃο: ἰῃ εἷοδο οοπηπσχίοη ἢ τνῆδῖ ο]οντ5 
ἴῃ τεῖϑθοὸ κδο. Βεῖζοσ ἰδ ἴῃς σεηάετηρ οὗ 



4 ζκιι, το. 

Υ. 5ο---4. 

50 Βυὲ [1 πᾶνε ἃ δαριίβαι ἴο ὃς 
θαρυΖεά ψνΠἢ ; ἀπά ον δηὶ [1 διγαῖτ- 
ἐπδά {11 ἰξ θὲ δοςοιηρ πῃ | 

51 αϑυρροβε γε πὶ 1 ληι σοπὶς ἴὸ 
Εἶνε Ρεᾶος οἡ φαγῇ ὶ 1 {ε]}} γου, ΝΑ ; 

ιἱἴ γαῖῃογ αἰνἰβίοη : 
52 ον ἔἴτοηι πεποείογιἢ (Ποῖος 581] 

Ὀς ἄνες ἰῃ οὔς ἤουβὲ ἀϊνίάἀεά, τῆτες 
ἁραϊηϑῖ ἴννο, ἀπά ἔὐνὸ δραίηβι (ἢγεα. 

Κυϊΐποϊ!, Ὡς ννεῖϊε, Οἰβῃδυβεη, Μεγεσγ, δὰ 
ΒΙοεκ, “Ηον ἴ νἱδὶὶ (δαὶ “ἃ ττετε δἰγοδαγ 
κιπα]οὰ 1" δυΐ, οὐ [6 ψδοΙθ, (6 [Γ4}5]2- 
ὕοη οὗ Οτοῖϊιιδ βοοτβ ἴῃς Ὀεδβί, “ Απὰ νλδῖ 
11} (σμδὲ ἀο 1 ἀοδῖγε βονν}): “Ο [πὲ 
ἰϊ τοῖς Υ Κιπάϊοά," Ου ἴδε ᾿ 
41} δὶ ςοπιο," ἄς,, Οοὐεῖ ποῖς8 τρδὲ τἴ οουἹὰ 
ΟὨΪΥ ὕε βροΐίδη ΟΥ̓͂ οὔθ 80 Πδὰ ἃ ςοηϑοΐου5- 
Ὧ655 οὗ ῥτε-οχίδίοηοο; πῆς Μογεῦ οὔβεσνο5 
ταῖ [(ῃ6 ἐχργεβϑίοῃ, " ἴο εχ ἤγε οὐ ἴδε οδγίῃ," 
ἷθδ δροκοὴ ἔγοτι ἴδε ροΐης οὔ νἱενν οὗ Ηἱἰδ 
ΒΟΔΥΘΏΪΥ οτἱ απ. 

δΟ. δοαυ α»»π 1 “ἰγαλεπέά.) Ῥτεοββεᾶ; ἰῃ ἃ 
δῖταϊϊ οὐ απο Υ; αἰδέγαςϊοα ; οοΙήραγα 
]οδὴ χὶϊ. 27. Ηδ δρεᾶκβ ἃ5 Οδς (οερὶῪ 
τοονδὰ; ἰἰ 5, 8 1 Όγο, δὴ δηϊοϊραϊίίοῃ οὗ 
Οεἰ ββοιηᾶπο. 

δ1. δα 1 α»ε εο"ς.} Οὐ, Ἰδαὲ 1 αγτίυεά: 
8ἃ58 ἴο ἴῃς ἕοσος οὗ (8ὲ ἴδηβε, δεὲὲ ἄῦουθ, οὔ 
γα 6 49. 

ἑυμίον ἢ ἴῃ Μαῖίῖ. χ. 14, ἴὸ ἰ5 “ἃ 
δνογά." 

δΩΆ. Εὸν ον; δεμεεζογ δ. Ασοοοσάϊης ἴο 
ὃς ἱῶὼσ οὗ δὲ ΒΏΌ 1, δηὰ οἴδες Μ55 

εὐ ὉΥ [1,Δοδηηδη, Τἰδοποηάοτγέ, δηά 
ΎΤτοερςε]]ο5, (ἂς ο] ονίην νν}}} τεδὰ [ἢ 0.8 : “ ΕὸΣ 
1ΠΟΓῸ 5}}8}} δ6 ἔγοπι Βεηςείοστ ἤἥνο 'ῃ οπο Βουιδ6 
αἰνίἀε. ΤὌῆγοο 58}4}1} ὃς αἀἰϊνϊἀοὰ δραϊηϑὶ ἔτο, 
δηά ἴπχο δραίηδί ἴἴγοο: (δε δῖ ΠΕΣ δραίηϑί ἴπῸ 
8δοΏ, δηὰ (6 δοὴ δρδαϊῃηδὲ ἴῃς ἔδίπεσ," ἄζο. 
ναὶ ἔοϊ ον ᾽δ ΤΏΟσο ἘΌΪΠΥ βἐδίεά ἰῃ τ 6 εχ 
(ἴδῃ ἰὴ ἴπε ραγαιϊοὶ μραϑθαρὸ οὗ 51, Μαϊδπεν. 
ΎΠΟΓΟ, ΘΩΪΥ ἴἴγοθ ΤΕ ΕΓΒ οὗ οδο ΤΩ 
ἃ. βρεοϊβεά, δή [Π6 ψ8ΟΪς υθοεῦ 18 ποῖ 
ἵἴνοῶ. Ηδστο [δεῖν ΕΓ Πυπθοῦ ἰ8 ἤνο, ἀπὰ 

15 δὶ ἴο Ὀ6 αἰνἐεά ἰηΐο ἵἴτο ρμαγίϊεβ οὗ ἵἴνο 
δηά [ἄγεο ἰνεῖὶγ: [Π6 ΤΌΣΟΥ ΤΟργο- 
ϑεηζίης ἴΠ6 εἰν δηὰ {με ἰδίϊοσ [ἢ 6 γουησοΣ 
᾿λιθμοθυΣ ΤΠ ἀεἰϊςδῖς ἰουςἢ τηι5ὲ βυγεὶγ 

ογἰκίηδὶ, ἰὲ 18. πο ἴο ῃδίυγο, δηὰ ἴἴ σθοδ]}}8 
[δὲ αἰνίδίοῃβ βυρροβεά ἰῃ Μδὶ. ἵν. 6. 

δ4. “1μ4 δὲ αἰά α“ο.}1ὺώ ΤΏς διοτί δα ἀγοαδς 
ὙΏΙ ἢ Τοιηρίεἴο8 1ἢ}15 86 ε8 (υοσβοβ 54- 59), 
δηὰ τῆϊςἢ 81. υκΚα τεροσῖβ ἴο δανὸ θθθη 
βροκϑη "ἴο ἴδε ρεορὶς᾽ (ΟΥ σδίμον, κἴο "89 
το ἰτα 086), [6 στεαῖΐ ογονν 8 0 Δ1Ὲ 
τεργεβοηϊεὰ ἃ8 8556 00]. τουηὰ οὖγ 1 οτγὰ 
τυγουρδουΐ [15 βοδῆς (ΤΕΥ86 1), σοηίδίῃ8 {ὔγὸ 

51. ΨΟΚΕῈΕ,. ΧΙ. 

523 Τηε Δῖον 5841} δὲ ἀαϊνιἀεά 
ἀραϊηβῖ τῆς 8δοη, δηά τῆς δοη δραϊπδῖ 
τῆς ἔδιδε; ἴδε πιοῖμεῦ ραίηβὲ τῆς 
ἀλιρηζει, ἀηά (ἢ6 ἀδιυρῆϊο δραϊηβὶ 
ἴῆς πιοῖδεῦ; τῆς τηοῖθοῦ ἴῃ ἰδ 
ἀραϊηϑῖ ἢοΓ ἀλιρῆτοῦ ἴῃ Ἶᾶνν, δηὰ τἢς 
ἀλυρῃΐεν ἱπ ἰδνν ἀραϊηϑὲ ἤοῦ πλοῖθεῦ 
ἴῃ ἰᾶνν. 

ς4 ἴ Απάὰ δε κά λΪ5ο ἴο τῃς 

οἰεσηθηίς, σδοἢ οὗ ψ ἢ! οἢ,, ΟΥ δου δίηρ ἴἶκὸ 1, 
5 ουπάὰ ἰῃ [Β6 Οοβρεῖ οὗ 81. Μαεζβοεν, 
τῃουρὰ ἰη αἰζογχεῖδεν ἀἰεγεηῖ σοηίοχίς. Τῆς 
Βγϑὶ (νεῦβεβ 54--56) ΟΟΟΌ5 ἴῃ Μαίί. χυΐ. 2, 3 
(θεῖε 5εςὰ ποῖε) ἴἢ ἌΠΟ ἴο ἴῃς ΡΒ ΔΙ ϑθ β᾽ 
τεοαυεβῖ ἴον ἃ δίζῃ ἴγοτῃ μβἼεάνε. [{ 5 πηοϑὶ 
ἸΙΚΟΙΥ ταὶ [86 δϑυης ΤΏΔΥ δᾶγς Ὀδοη υἰετοὰ 
ὑνῖος (οοσηραγε, δηά 5εε ποῖε οἡ (ἢ. ἴχ. 57); 
δηὰ [15 15 81} [Π6 τΏοτγε ἘΚΟΙΥ βίηος ἴΠ 6 ϑ'ζῃ5 
οὔ [6 νεδλίῃεν ἅτὸ αυϊςε ἀϊβογεηῖ ἴῃ ἴδ6 ἴνο 
(2365. ΤΠ δβυ Ὁ] ηε85 ἴἰο [18 Οσοδβίοῃ ἰ8 
οἰθασ : τηοϑὲ Ῥγοῦδοὶ 4150 ἴἰο πε ϑθᾶβοῃ, 
8ὲεὲ ἠοίΐαὸ Οὐ (ἢ. ἰχ. 51:1. |ε5ι5 μδὰ Ἰἰυδῖ 
ΜΑτοα Ηἰ5 αἰκΞοὶρ᾽ε5. οὗ ἴῃς οΥῖς 8] Ἐἰπι68 
τΠγουξὰ δὶς ἘΠΕ γεσε ἀῦουϊ ἴο Ρ858, ἀπὰ 
οὗ 1ποῖγ ποοᾶ οὗ νυαῖο μι ] η685 δηὰ 56] [- ἀθηϊδὶ 
ἴοσ. ραβδίηρ βδίε]ὶ Υ (βγουφῇ ἴδε. Ηδ ΠΟΥ 
ἴυγης ἴο ἴῆ6 τα τυ 65 ἀσουπὰ Η πηι, Δηὰ ἴῃ 

θο] οὶ δηά οηὶ οὶ ἰδηρυαρο, δυς, 
ΟἸΟΥΟΣ, 45 ψου]ὰ υμπμάεγειοοά τοϑα 

ψ ἢ δὰ “ΕΑΓ ἴο ΠΟᾺΓ ἢ ((Οπὶ Μαῖϊ. χιϊ!, 
9-17). Ης νΆΤ5 ἴΠ 6 πὶ 4190 (παὶ ἴῃς της ἰ9 
εὐ ὕςδὶ, υρϑταϊ 5. ἔπεπὶ Ἐν] Ὶ δρί γί] Ὁ] ηἀ- 
Π6588 [Ὁ Γ ποῖ Ὀεΐηρ δὺϊς ἴο 566 ἰξ (τ 568 54:57), 
ἃκὶ υγρεδ δ6πὶ ἴο τλκο, σᾶς ΟὨΘ, “έ οποε, 
δ5 Ροᾶος ψἱῖΐὰ Οοὐ (νεῦδεβ 58, 59). Ἀς 
νεῖϊε (Ὠίηκε [παι [06 80] 6 ραβϑδᾶξο, ὑογ563 
554-56, ἰΒ ἰΆΚκοη ἔγοπι Μαῖϊ. χνὶ. 2, 3, δοηδ- 
πδϑαῖ οὐ ἀονπι. Το ἀἰδέγεησε Ὀεΐτγοεη 
ἴδ. εἰ ἡ μρβμρρβὸ, δηἀ [86 τοιηλγκδῦῖο, 
(δου βοὶ οὐνίουβ, πίηεβα οὗ ἴῃς ρβδβϑαζὸ ἴῃ 
15 μἷδος πόῦε, ἅσὲ ὈΟΤΔ δίΓΟΏΡΙῚΥ ἀρδιποὶ [μδί 
(Πεοσγ. ὍὙδὲ δεοομά οἰεπηεηῖ, τυ δο ἰ5 4ἶ80 
ουδὰ ἰῃ 8ι. Μεαζδμοεν (νεγϑεδ ς8, 59) ὁὐου 5 
ἴῃ [86 ϑοσηοῦ οὐ ἴς Μουπί (Μεαῖϊ. νυν. ς, 
1:6, ΘΓ 866 Ὠοΐί6). [Ι͂η (δὶ ροϑίοη, 1 8845 
φοΥδιΠἶγ ἴδε αἱ οὗ δβανίηρ ὕδεῃ, 85 ἰξ [88 
Ὀδδη οχρεσϑϑεὰ ὃεῖογο, αὐγαείεά ἴο ἴῃς φοὨ- 
ἴοχὶ ὈΥῚ ἴῃ 6 πιεγὲ αβοοοίαίοη οὗ ἰάθαβ. [ΐ ἰ8 
αἰϊδοδαὰ ἴο [ἢ βρίγίτυ2] ἰηϊοτργεϊδέου οὗ [86 
διίχῖ Οοτηχλδηάστηοηϊ, τυ ϑῖοῖ 18 ὀχρ δηθὰ 88 
(οτϑἀϊηρς 41} πιδὶιοίΐουθϑ τνογάς δηὰ βου: 
δηὰ διιμβουρῃ (με βἰπι]αυὙ οὗ δυρεςὶ ἴ8 
οδνίου, ἴδε τγαίη οὗ (δου ρῆξ 15 ηοῖ. ΝΕΙΒΟΥ 
158 [86 τγαίη οὗ εγην ον οὈνίουβ ἤογε; Ὀυὶ ἰξ 15 
ἄδερ δηά ῃδίυγαὶ. ΤΠο86 ἴννο γεγβῈ8 ἴΌστη, ἰῃ 
[λοῖ, ἃ ραγαῦϊς. Βυΐ ἰΐ 15 ἃ ραγδῦϊε οὗἉἩ ψῇο ἢ 
[ὴ)6 ἀοῖ21}5 πηυδὶ ποῖ 6 ἴοο οἶοϑεὲ 
ΤΟ τοδὶ ρμοϊπί 1165 ποῖ ἰῃ 115 ἀεἴ115, θυΐ ἴῃ 
ἱϊ5 ζϑῃ Ἰεβϑοη: ἰη ἴΠ6 υὑγρεηῖΐῖ ἂρ ἴο 
[86 Ρεορὶθ ἴο πιᾶκε {πεὶγ ρεᾶςς ψῖῖὰ Οοἀ 

499 



406 5Τ. ΠΌΚΕ, ΧΙ]. [ν. 55--59. 

ὁ Μαιι. τ6. ΡΕΟρ]ς, ἢ δη γε δες ἃ οἱοιιά τἴϑ 558 4 ὙΠ εη (που ροεϑὲ ἢ τὨϊης “Μακε ς 
᾿ ουξ οἔἉ τῆς νυεβῖ, βιγαίρμενναυ γε βᾶγ, δᾶνε ἴο τῆς πχαριβιγλῖς, ὧς ἐἦσε 5 

ἼΠΒΕΓε σογλεῖῃ ἃ δηοννεῦ; ἀπά 80 ἰξ 18. σγί ἰῃπ ἴδε νγαῦ, γίνε αἰϊίρεηος τηδῖ 
ξς Απά ψδεη γε “4 ἴῃς δβου(ἢ 

νγὶπὰ δον, γε βδᾶγ, ἼΒοτα Ὑ{ δὲ 
ἢοαζ ; ἀπά [τ σοπιεῖδ ἴο ράᾶ38. 

56 7. Ὦ 68) γε οδη ἀἰΐδβοεγη 
τῆς ἔλεος οὗ τῆς 5ΚΥ δηά οὗ τῆς εἄπτ ; 
δυῖ μον ἰδ ἰξ (Πλὲ γε ἀο ποῖ ἀΐδοεγῃ 
18 τἶπης ὶ 

57 Ὗελ, πὰ ΨὮΥ ἐνεῃ οἵ γουΓ- 
βαῖνοβ Ἰυάρε γε ποῖ νγῇδζ ἰ5 γῆς ἢ 

τὐϊδουϊ 1088 οὗ ἔπλο, τεργοϑοπίοά Ὁγ ἴδ δνίοκ 
ἴο οοιδ ἴο δρτοοηοπὶ τ ἢ ἃ ἰϊογ οὐ ἴθ 
ΨΑΥ ἴο ἴδε οουτσί. 

Ω εἰομά.) ΟΣ, δοοογάϊην ἴο (ἴδ τεοεϊνοὰ 
τοδύϊηρ, “[8οὸ οἹουὰᾶ:" ἰδς πεῖρμί οὗ εχ- 
ἴΘΓΏΔΙ δι ΒΟΥ 15 Ῥεγβδρϑ γαῖποῦ αραϊποὶ [ἢς 
Ἰηϑεσίίοη οὗ ἴθ ἀσπηΐϊθε ἀγίοϊο, θυῖΐ [86 σοῦ" 
εἰἀεταοη {παι ἰἰ ἰ5 ποτα δᾶ3γ ἴο δοςουηῖ ἴοσ 
[18 οπηϊβαίοη (Πδη ἰϊ5 δά ἀϊοη, ΤΏΔΥ ὃς αἰϊοννοὰ 
ἴο ἴυγῃ (δὲ δοδίἊ ἴῃ ἐϊ ἵνουσ. “{72ε εἱἰουὰ ἢ 
Ροϊηΐ ἴο {86 Ἢ οτος μον με ἃ5 ἃ Ὑ6}1-Κηονσα 

οδς. Ἴ8Ὲ γαίῃ ἰῃ Ῥαϊεβίίῃε οοσῖς Ὁ 
[6 Μεάϊξογγδησεδῃ, δηΐ, 88. ἢ ὃς, ἃτα 

ςοιτιοΩϊ οἀ ὃγ ἃ οἱουά τί δίῃ οὐ ἴδ 
οοδδίδ. ἀ ΟἸΏΡΑΙΕ σ Κίηρβ χυῖ. 44) ὙΠῸ 
δου πὰ, σου ΔΟΓΟΒΒ Ὀηκ8 
8 ΟΥ̓ ᾿ιεαί. Οὐ 1815 οοςδείοη ἴδετε ἃ 
ἴο θὲ ἃ γεΐογεηςο 0 ἴδε ϑεδϑοῦ. 716 “ 
ταῖῃ " ΕΔΙΙς ἴῃ ΕΑΣΙῪ δρεῃς. 

μὐῤδυς ἰρὺγω ὦ Τῆκ δάνεεῦ 5 εἰγρῃδῦς δηά 
ἱπηροσίαπί. ὙΤῊΕ Ρεορίο, ἀοουκίοτηεά ἴο Ἰυάξε 
[6 ψεδῖθποσ ὉΥ δι αὐτίυοὰ δὲ τϑοῖσγ οοῦ- 
οἰυπίοηβ αὐ οποὸ δῃὰ πιδουῖ Πεϑιδίοηυ. Απῇ 
[πε ΤσΟΠποΟΙυδίοηβ ἅτε ἱπυδι Ὁ (τὰς: [5 ἷ5 
τηλικοα ΌγῪ [86 τερεϊϊὕοῃ “"δηά 90 ἴἰ 5," “δηὰ 
ἴϊ σοπιεῖμ ἐο ρ4558." ((πὴ6 5δπιὸ υθσὺ ἴῃ [6 
οτγἱίηδ1). ΤΈΣ τρί ΠΥ δηα οεγ ΔΙ ΠΥ οὗ (δεῖν 
ΠΟΠΟΪυβΙοἢ8 ἰη [Π15 πιδίξεσ ἀγὸ ςοηιγαδίδα [ἢ 
{δεῖν εἱονσῃοϑα δηά ἀϊλη685 ἴῃ δϑεῖπρς ἴδ δἰ Ὁ}. 
οὔ δο {ἰπ|68, δηά ἴῃ δοϊϊης ὕροη ἴπδπι. 

δ0. 7. δγροιγε..}1 ΎὙ86 ρεορὶε δὲ ἴτε 
ἐς ἃ8 1ΠΕΥ͂ ΨψΕτε βαἰδδεα 

ἐδ: ἐἦνι..} Οὐ, “τι ἷβ ϑϑθάβοῃ ;" (18 βρεςίδὶ 
το, ΜΒοΝ δθονς 41} (ἀἰηρα .8115 υ8 οὐ ἴο 

τῆου πιλγοδὶ 6 ἀεϊϊνοετοά ἴτουι ἢἰΐπὶ : 
Ιεβὲ δ ἴαιε δες ἴο τ86 Ἰυάρε, ἀπά 
(ἢς Ἰυάρε ἀεϊίνε ἴδε ἴο ἴδε 
οὔἴἶοεῖ, δἀηά τῆς οῇῖοει ολϑὶ ἴῆες 
ἰπῖο ῥγίϑοῃ. 

ξο 1 τε} τῆςς, τῆου 8ῃαϊς ποῖ ἀ6- 
ρᾶγὶ τΒεηςς, {1} του 48: ρδίἀά τἢς 
νΕΙ ἰδδβὶ ᾿πλὶτα. Ἔ 

διποηδπηεπί. Μαϊίβον [45 “πε δἰ οὗ ἔπ 
γε 5.᾽" 

δ7. ὕεα, από «υὐν.}] Ῥεουϊδγ ἴο 8.. υΚο. 
Α δυγίμον οὔάγρε ἀγαϊπεὶ [86 ῥεορὶε: (ΠῈῪ 
ΠΟ ΟΣ ἈΠΕΙΤΟ ΤΑ πὶ 5 οὗ ἴδ {ἰπι63, 
[ΠΕΥ ἀϊά ηοῖ (85 ἴξ 15 ἱτηριϊεα {ΠῸῪ οὐρῶϊ ἴο 
λύε ἀοῃθὺ 8ὲὲ δῃὰ ἀεοάθ οὐ ἴθ σχἰσπὶ 
οουγϑὲ Ποῦ ΔΩΥ δίρπ. Οοὰ μιδά ξίνεη ἴο 
ἐν οδς οὔ ἴδεπὶ ἴδε Ἰίσδί οὗ τεδϑοῦ δπά οὗ 
ςοῃϑοίθηοδ, ὄνθη ΠῚ ΤΒεγὸ δὰ ποῖ Ὀδοῃ βοιηθ- 
της ἴῃ 16 οοηὐϊ!θοη οὗ ηρ8 ἀτουηὰ [στὰ 
ἴῖο ἀν Κοη δϑοτίουδ (πουρῆί. 

«υὐδαΐ ἱε γὶρ 4. ἃ ἀλογα γ, “ νμδῖ ἰς5 ἠὲ " 
ΟΥ̓ “τὶ μιθοουδηςβα." Βυϊ ἰῃ ϑεσίρίυγα 
τὶ ρἰμδουβηοβδ, ΟΥὁἨ ᾿ϑδοε, ΠΟΣΩΣΊΟΠΗΙΥ εἰποῦν 
ἴογ (6 ψ8ο]6 οὗ τηογαὶ ἀυϊγ ; δηὰ δὸ ἰξ ἀοδϑ 
δογε; [δὲ τὶς 'ψνῶ8 “ΤΟΝ ἴῃ [6 οὔϑε οὗ 
{πε φοορίς, ὈδΙπρ ΤΔΟΓΟ ἱ δ ρυρβρ εύοσαν 
δηὰ σεοοης]δάοη ἢ Οοά, Ὁ 15 ρατ- 
ἄουϊδν ττογά ἀρρεᾶγβ ἴο δυρρεεῖ ἴδε ἐΠοσίης 
Ραγδῦϊο, 85 ἴἰΐ ΤὩΔΥ ἔλιγὶγ ὃς οδοά, ΤΈΟ 
Βοὔοη οὗ δϊςὶ ᾿υβος ϑιιρροϑβ (δὲ θα οὗ 
ἃ ἄεδι ἀυο ἔγοεῃ ἤδη ἴο Οοά, ἃ ἤξυτε υσῶὲς 
ὙΓΏΙΟΝ δἰ 'β ΟΟΠΙΠΊΟΙΙΥ τεργεβεηϊοὰ (οοσα- 
ἘΝ Μεαῖ. τὶ, :2:; χυβ!. 23-13ς ; οὗ. Υἱὧι. 41- 
43 

δ0. δε ἐδοα κοι] ΟΥ Π7ὸον Ψ808 
δου οοπὶ" (ἰ. 6. ““ ΠΑΤΊΟΙΥ, δε ἴδοῦ 
ξοεεῖ," ἴοΥΥ οὗ “ντἢδί 18 σὶχπμὶ " τεῦϑἊ 
58) “παἰϊκ τδὲπο δάνοσδασγ " (ομε δὲ- 
ΨΕΙΒΆΤΥ ἰῇ Δ ἰδννϑυ) “ἴ1ο δα παδρὶεϊσαϊο, 
ὉΥ [80 ἯΔΥ ὶνο ἀϊϊέφᾳοξβοο 0 ὃὍΦ ἃο- 
Ἰἰνοσοὰ ἤσοιε καἰ." ΤῬὍΤῃὸ ποσὰβ “ ὃγ 
ΤΑΥ͂" ἀγ6 τεηδετοὰ οηρδαῖϊο ΌΥ̓͂ ἸΠΟῚΓ Ροαὶ- 

τεῦῖΣ: δηά {πε ροϊηϊ οὗ ἰξ ἴδ, “ εξ πο ἐπε ἴῃ 
τολκίηρ 5ατἰς λοι οι," 

ἐδὲ 1 {μςογᾺ}} “τα ἐχδοῖον," ττθοθο 
ἄυΐγ ἴα νὰδ ἴο οοτιρεὶ (ΠῸ ρμᾶγιιεοΐϊ οὗ ἴδ 6 

59. ἐδε εν ἰα": τπ:26.7 1 ἀζοσα γ “ ἐνθη 
ἴδε ἰαβὲ τηϊΐε," ϑ86ε τιδυρίηδὶ Ὠοΐς οὐ Μασγκ 
ΧΙΪ, 42. 

Μδεὰκ τ. 
42. 



τ» “ὦὮὸ. τὧἶὐοὦ 'ἶἂὖἰὐ΄ ὁ τὰ  ὙππΠ πὶ ὑψμὰὰ ὑπ, πὰ 

ψι πὰ πτπτ τ᾿ ἂὰνΞξΕΠὸΡ τ “ὦν. ἘΔ ὙΠ Βα, 

Φ 

ν. 1---6. 

ΓΗΑΡΤῈΚΒ ΧΠΙ. 

1 σἀγμΐ »γεωελείλ γεῤεμέανες ρον» 1Δς 2ιε»εξελ- 
"μη ᾿ ἐλε σαξέίξαν:;, απα ολεγ:. ᾿ς 7326 

, νηωίσας Κρ ἐσέ σαν μοί εἰακα. τι 4116 λεαίείλ 
ἐλε «γοοκαΐ τοονεσρ. τ8 «ἀσισίά ἐδδ 
τυον ξέκρ' ο7 ἐᾷε τοογά ἐπ ἐδε ἀεαγς οὗ ἀὲς εἀο- 
“2, ὧν δέ ῥαγαδέε 97 ἐδέ φγαΐ" οὗ πεμσίαγαὶ 
μρὶῤ, με τε ἐξανέν ᾿ πρό αῥα ἠήμΣ ἐὲ ἐχεϑόδεν 
αἱ σγαὶ ραΐέ, 31 αμα γοῤγοφνείά Εἶν. 
ανὦἡἱ εν αΐενι. 

ΗΕᾺΕ νεῖε ργεβεπὲ δὲ τδαῖ 
ΒΕΆ80Π δοηῖς [ἢδι (ο]4 ἢίηι οὗ 

τε Οδἰϊαραηβ, ννῆοθς δ]οοά ΡιΪδίς 
Πλά πιηρίεά νν»ῖτἢ τῆςὶν 8δογοςβ. 

2 Απὰ 6805 δηβνγεγίηρ, βαϊὰ ππίο 
τῆεπι, δυρροβε γε τῆδι τῆσδε (αἱ! - 

ΟΗΑΡ. ΧΙΠ].1, Τόενε εὐέγε βγαιον:.] “ἘΟῊ 
ἘΒΟΣΘ ἯΟΘΣΘ ΒΣΟΘΟΒΙῖ δί [Βδὲ ῬΔΥΓΙΘΌΪΔΣ 
εἶπιο οοτῖδὶβ ῬΌΣΒΟ θ [06]}]1:8 δὲπι," 
ΤΒε: ἴο ὑσουσῶϊ ἴο οὖν 1 ογὰ ὉΥ͂ 
("ς 4 ὑεδί υῃδετοίοοά ὉΥ͂ 5δι:0- 
Ῥοδίηρ ἰξ ἴο δανε Ὀδεῶ ρίνεηῃ ἴῃ γοϊδ[!ο ἴο 
116 ἐρεῖ ἀϊδοουτθο τς ἢ οἷοθεβ {π6 ἰλοῖ 
εδαρίεσς (οἰ. χιὶ, ς4-59). ΤΈΣ ςοιησηυηϊςδ- 
ΠΟΏ ψτὯ6 οὐϊάθηγ πιδήθ στὰ (ἢς ᾿άδθα (μδι 
το ΟἿ Πα Ξροΐκοη οὗ ἴῃ (Πς ἰοχὶ σοῖα 
Ετεοδξ δἰηηογβ, δρᾶ (δαί {Πεὶγ υἱοϊσηξ ἀδαῖῃ 
γγ88 ὙΓΠδϊ τηθῇ 68]} “4 ἱιάρτηοης᾽" ρου ἴΠόπι. 
Μέεη αν Ὀδδη ΡγΌῆΘ ἴο διισιυῖϊε εχιγδλογαϊ- 
ἩΑΓΙΥ͂ τηϊδίοτίυης ἴο ᾿ οτἰπὐ ΠΩ]ΠῪ 
ἔἴτοπὶ ἴΠ6 ἄλγε οὗ [900 ἀονηναγάα. Τῆδὶ (5 
δοίίΐοη ντῶϑ Ὀρρεϊοδὲ ἴῃ ἴῆ6 πηϊη 5 οἵ [6 

15 ΟἾΘΩΓ ἔγοσῃ ΟἿἍὗὨ 1. οὐ 5 . Βιυῖ 
εἶς οοπηηπηϊςδίίοη 15 τλοσα ἱπί6}} 1} 0]6 (48 

ΜῸ}1] δδ οὐῦγ 1, οὐδ γορὶγ ἴο 10), ἢ νὰ οὐ» 
εἰάεν {πλὶ ἴἰξ νγᾶῦ ἦυδῖ ψδεη Ηδ ννδὲ 

ἐς Ὁ ἴ ἔα τῖειν σα ρεηίσὰ οὐ ἱπιρεδάϊος ἴο ἰη ἰῃς νἱενν οὗ ἃ ρεσὶ πηροηάίη 
λυάρτηεηῖ, ΤὮυ5 [Π15 ρηθ5Δ ΡῈ ΓΊΔῪ ὃὈδ μι μάρς Ἀν 
88 ἴ6 οἱοδίηρ ἴοτηὶ ἴῃ {Π6 56.168 οὗ ἀἰϑοουγθοβ 
ὙΠ] ἢ θεζδη τ ΠῺ οἷ. χίϊ, τ. ΤΉΘ τυ Π0]6, ἰῃ Δεῖ, 
ΌΓΙΏ5 ὁΠ6 ζοπηδοῖοα βοοῆθ, ΟΥ̓ 6 ἵτνο ο(8 
ΒεῦῈ βρόκδὴ οὗ (γεῦβοβι, 4), Ηἰβίοσῦ, πιᾶκοβ πὸ 
τοοπῦοη. Ὗνε Κπονν ἔτοπλ᾿ [οδορῆυβ [παῖ 
τίοίδ οἴθη ἴοοῖκ ρἷαςς δὲ [εγυϑαίοσμ. Τῆς 
Οηδ ΡΓΟΌΔΟΪΥ ὁςουγτοά δἱ οπα οὗ ἴη6 γστοδῖ 
θαϑίβ, δ σῆς ἴ[ἢ6 ΟΔ] ] σης νουϊὰ θ6 
δοηῖ, Ὗνε διΓΠοῦ Ἰσάση ἤὅόοηι ἴ6 Ενδηρο 
(πὲ δὴ ἰπϑυστοσ οη μδὰ Ὀδοπ βιιρργοϑθοά 
Όγ ΡίἸαῖο πὴ Ἔχίγεηια ΤΌ ΟΙ 5ΒΟΣΕΥ Ὀεΐοτα 
οὖν [ογαδβ ἃστῖναὶ αἱ [ογιβαίθηι; 8εα Ὡοΐὶς Οἢ 
Μαῖι, χχνὶϊ. τό. 

- φυδοό ὀίοοδ ] Ὑπό 5 ϑοιηοιπίης, 845 
Μεγεῦ οὔϑεγνεδ, ἀγαγηδίὶς ἀπά ἰγασὶς δῦουΐ 
τς ἴσῃ οὗ οχρεδεβίἼοη. Τῆς ἔδοῖ {πδῖ τς 
ΟἹ] ϑπ5 εγε δἰδυρίεγοά (845 τηυδὶ θὲ 5υρ- 
Ῥοϑεὰ) ἴῃ ἴ6 Τοπιρῖο, δὰ ἀυγίης ἴῃς {ἰπις 
οὗ τῃε ἱ θείης οἰεγοά, 15 ρυΐ ἴογ- 

51. ΕΌΚΡ,. ΧΗ. 

ξᾶπβ νγεῖε δίπηοῖ αὔονθ 41] (ἢς 
( δ] Πα δη8, θεσαυβϑε τΠεΥ βυβετγεά βυςἢ 
τὨϊηρϑὺ 1η88 

2.1 τε}}] γου, Νγ : Ὀυῖ, ἐχοερί γα 
τερεηῖ, γε 5141] 411 ἰΚοννῖδε ρετγβἢ. 

4 Οἵ εδοβα εἰβμίδθεη, ὕροη ψΒοπὶ 
τῆς ἴοννεῦ ἰῃ δὶ [ε]}1, δηὰ 8ἰενν 
τπεπι, τη Κ γε τπδῖ τΠΕῪ νγεγε "δίπ- "0 
πεῖς αὔονς 4}} ππὸὴ τπλὶ ἀνεὶς ἰη 
]΄ετυδαίοι κἡ 

ς 1 τε}] γου, Νὰ : δεῖ, εχοερῖ 
γε τερεηῖ, γέ 41} ἸιΚεουσίβε 
ΡεΓ8ἢῃ. 

6 4Η- ρᾶξκε αϑ9ὸ τὰ! ραγαῦϊε; Α 
ςεγιδίη γάρ Πδά ἃ ἢρ ἔγες ρἰδηϊεά 
ἴῃ 8 νἱπεγατά ; δηὰ ἢς οᾶπι δηά 

ὙΓΔ͵ὰ ἰῷ ογάεσ ἴο ραϊπὶ ἔδε ςδίδδίισορῆς ἰη [ἴς 
ἀαγκραὶ ςοἰουγα, δοιὰ ἈΡΡΔΙΘΏΓΠΥ ἴο ΟΧΡΓοβδ 
τηοδὲ δΙΓΟΏΣΙΥ ἴΠ6 δροαδτ  δεῦϑε οἵ ἴῃς διΐἵ- 
ἔετεῦξ᾽ ἀοηλοΓΙ. 

8. ἐχεοβί 39 τβεθ.}] ουγ ]Ἰιοτὰ ἰακοδ 
δὲ τος τὸ ἐπέοσος Ἰοββοὺ οὗ οἷ. χίὶ, 
58, 59. 

4. δ,᾽οα»»".. ὙΤὙΠῈ νψεἰ} οὗ 5:]οδαπλ (δες [οΠὴ 
ἱξ, 7) ϑἱοοὰ πδᾶγ ἃ γοοη(οσίηρ δηρὶς οἱ ἴδ 
ΟΕ τ }}8, δὲ {με ἐαῖγδηοε οἷ [δε νδ]]οὙ ΤΥτΟ. 
Ραοη, ᾿δὶοΝ τυῦδβ υΡ Ὀεϊπνεεη Μουηῖς ϑὶοδ 
δα Μουῖδῃ. 866 ἀοβεσρύση δηά υἱεῖ 
οἵ (ἢ ρΡοοὶ ἰῃ ἴδε ΓΟ ΒΟΏΖΙΥ οὗ ἔπε ΒΙΌ 16. 

“ἐππογ ἢ “Θοδέφτα." (ὐΟμρατα δηὰ δὲ6 
οὔ οἷ. χίΐ, 57. 

6-ο. ΡΑΒΑΒΙΕῸΡ ΤῊὴὴς ΒΑΣΒΕΝ ΕἸΟ-ΎΤΕΕΣ. 

6. “7 εεγίαἰη »αη. ὍΘ ΚΘΟΏΕΘΓΩΙ τεδοδίην 
οὗἉὨ {158 ραγαῦϊθ, σῆς 8 ποῖ ἰουηὰ ἴῃ Δ 
οἵδον Οοϑρεῖ, 15 δι ΗΠ ςἸ ΘΠ Ρἱαίη. [15 οἰ οϑεὶγ 
οοπησοίοα ν» ΟΝ. ΧΙϊ. 58, 59, αηὰ ὙΠᾺ γοΥ565 
3, 5 οὗὁὨ (}15 ομαρίεσ. Βυΐ ἰξ 5ρεῖκβ πῃ ρδτ- 
ἰσυϊασ τ [ἢ βάπο υοΐοε 45 Ἀοπι. 11. 4, 
“4ΤΠ6 χοοάηεβ5 οὗ Οοὰ ᾿οδάθιἢ " (γϑῖδοτ, 15 
Ἰεδάϊης, οΥΓ οηδεανουτγίηρ ἴο 644) “ἴδδο ἴο 
τερεηΐϊδηοα." Αδουΐ {δε πιεδηίηρ οὗ [8 ἀε- 
[4119 1ΠποτῸ Ὧ48 ὈΘΕΟΏ τ] Γἢ γνασίεἰγ οὗ ορίηϊοη. 
δ ὦ ἷ5 186 πο τητεὶ ἀγέμα πο ἄεινεν 

{86 νἱπεγαγσὰ ἡ Ὑνμδί ἰ5 1} νἱ 1561) 
Ἄνπδῖ (δὲ βρεῖγεο) [5 ἴδεῦα ΔΗ͂ ἷ 
τιαοδηΐϊης (δηὰ 1ἔ 580 ψγ»μδὶ) ἴῃ [πε ἴἤγοε γεᾶγϑ ἢ 
ΎΤὮΟ οὝΕΥ δηὰ ἴδ 6 ἀσεβεῖ οὗ [δε υἱῆς 

οὐ οὗἩ Οοἀ δηά (δ γῖςε 
τεβρεςα ΕἾ (ϑο Βίεοκ, Οἰδηδυβοη, Ττοηοὶ, 
Οὐοάει, δηὰ δοιμενσδαξῖ ἀοι δί}γ, Οοπϑίογζθο). 
Το {815 νίονν 1 ἰβ ἢο οὐ)εςτοη τς σεῦ 
εο»ηξ: ἴο Β6οοκ ἔγιιϊ. Ὅῆα οοτηίηρ οἵ ΟΠ γίβὶ 
5 ἰἀοηπποὰ νὰ [86 οοπιης οὗ Οοὐ---Πογ 
ἃΓ6 ἰῃ ἴδοϊ Τσοηνεστερθὶς ἰεσβ. ἘΠῸ νἱῆθ- 
γατὰ Ἀρρεᾶγε ἴἰο σγεργεϑεῆϊς [6 Ἴἴυσοβ οὗ 

ἃτα ΟΥΑΪΠΑΤΊΙ ἱ 
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δος ἔτυϊς τεγθοη, δηά ἰουπά 
Ποης. 

ἡ ὙΠεη 8λἰ4 με υπῖο τἢς ἀγεββοῦ 
οὗ ἢ 18 νἱπεγαγά, ΒεμοἹά, τπ686 τῆγες 
γεᾶγβ 1 σοπὴς βεθκίὶπρ ἔγυϊξ οη (ἢ 18 ἢρ; 
ἴγο6, Δἀπηἀ βηά ποης: οὐ ἰξ ἀονη ; 
ΨΥ ουὐπιθεγεῃ τ τῆς ρτουμά ἡ 
ὁ Απὰά ἢδ ΔηΒΥΟΓηΡ 8414 υπηῖο 

ἴηι, [υογὰ, ἰες ἰς δοης τἢ18 γεδγ αἷβο, 
111 ξ1 581} αἷς ἀδους ἴἴ, ἀπά ἀυηρ 
2} : : 

9 Απά ἰξ ἴὲ ὕεῶγ ἔγεῖς, τυεϊ : δηά 
ἱ ποῖ, ἐδθη αἴτεγ (ἢδὲ τῆου 8}4ἷῖ ευἵ 
ἴς ἀοννῃ. 

10 Απά ἢε ννγᾶϑ τεδοῃίπρ' ἴῃ ομβ οὗ 
ἴῃς βγπαρόρᾳαβ ου τῆς βϑδυῦδιῃ. 

Οοἀά οῃ εδείδ, [εὐν]88 οὐ Οὐεηπῖς, Ὀιξ Γτὸ- 
Κατάρα ἃ8 οὔδ ἴτοῖι ἴδε Ὀοριπηϊησ. [ἢ {πε 
ἀδγβ8 οὗ [1βαϊδῆ οὐ οὗ Αϑβαρὶ (138. Υ. 1.7; 
Ῥϑ. Ιχχχ. 8-16) ἰζ ννᾶ5 οοηϊοιτηίηουβ ψ108 [Π6 
ΡεΟρΪο οὗἉ [8γδεὶ, Ὀυξ 1 15 ἴο ὃς ἀἰπιϊηρυ δηθὰ 
ἔσοσαι ἰΐ ἴῃ ἰδβουργῆῖ, Τὸ ἤρ-ίγες δἰ τῆ68 
[6 ρεορὶε οὗ ἰϑγδοὶ, σὰ 411 [86 ηδίϊοηδὶ 
Ροου Αγ [168 οὗἉ τεϊϊρίοη, νβεῖθοσ 16 ρ.2] οὐ [1ἃ- 
αἰοηαὶ, πον μδὰ στόοντι ὃν πὰ ϊμίη [ἴ, 
ΤῊΗὶβ εἰνοβ δα ἀϊοηδὶ ἕογος ἴο [6 1Δϑὲ οἶδυβο 
οἴ νοσϑε 7. ΤΒὸ οοπέημυδοςςε οἵ (δεῖν ὑτῖν!- 
ἘΠ ἴο [δγδοΐ δἱοοά ἴῶ {μ6 ὺῦ οὗ Οοὐ 8 τηεγ- 

{21 ρυγροϑὲ ἰοννασὰβ οἴπογ (Ε οι. ΧΙ. 19). 
ἴῺ 1ἢὲ ἴῃξεα γεᾶσβ βδοβὶς Πᾶνε δέξῃ δ] ]5]οῺ 
ἴο Οοὐ 5 νδγίουβ διισοθϑδῖνς ς8}}5 ἴο [5γδεὶ, 

. ἈΥ͂ ἴι6 [τν, ἴπ6 Ῥχγορβοῖβ, δηὰ ΌΥ ΟΠ σισί 
{πεΊρΠης, ὙΒΘΟΡΒΥ δος) ; οἴμοῦβ (45 Βεηρεὶ, 

ἰοβοίεσγ, 1 οὐσίη, "Ε. 8.᾽ Ρ. 225, δηά ΑἸξοτά, 
ΠῚ} Ῥετῆαρα ΟἸβθδυβεη), ἴο {πῈ ἸΠσες γε 
οὗὨ ΟΣ ϑανιουγ᾽β ταϊμίϑιυ. Τὸ [15 Μεγογ 
ΟὈ]οςῖ ἴπῶὲ ἃ ἔουγί ΥγΕΔΓ ἰβ τηρηποηρά 
τοῖβε 8, Ἧς (8 Οτοξυβ, Καϊηῦϊ, ΒΙΘΟΚ, 
Οὐοάεῖ) ᾿ηΐεγρσγεῖ [6 γος γεᾶγβ οὗ (δ6 ραϑβί, 
δΔηά {Π6 ΟΣ γεᾶσ οὗ τὸ τοδί ηίηρ, Ἐπ|Ὸ 
ΟὗὨ ρσγᾶος δοςογάεά ἴο ἴϑγαοὶ. [{ 18 ἀπ υ]ς 
ἴο Γεβίδι {86 [πὶ ἴοη ἴπαΐ ἴῃ της [ῆγες 
ΥολΓΒ ἴπογα 15 δί ΔΏ Δ]] υβίοη ἴο [Π6 ρεγίοά 
οὗ οἷν ϑανίουγ᾽᾿ Β τη ἰδ ΟἹ ΘἝτίἢ. 

7. «ευδν εἰρηδοτγεῖδ ἐξ ἐδε φγοιρκί 3] ἘἈδῖδου, 
ΦἸΤΧῺΥ ἀοῖξδ ἐΐ τπᾶῖὸ [80 ρατιοπδβὰ 1ὰ]9 
[οο }᾽» ἐς. “ ΨΝῈΥ 8 Καὶ ποῖ πηΕΓΕΙΥ υπηΐγυ ἢ] 
[1561 ἢ, δας ἴῃ ἴῃς ὙγΑΥ οὗ ϑοιπειϊίηρ Ὀείίοῦ ἡ " 

9. ἐγὶ δεαν δε, «υοἰ..Ἱ ΤΈΣ ψτογὰ “ ννε}}}" 
5 ἰηϑογίοἀ ΌΥ̓͂ Οὐῦ ΓΔ β᾽δίοσϑβ, ἰῃ ἴ{πῸ ρίδςθ οὗ 
ἃ εἰξηϊβοδηῖ Δροβίοροϑίιβ. 
φέρ ἐῤα!.}] Ὄδθ ψογάβ 50 σοηάογοα ἃτὸ 

οπγτοἀ ὈΥ οἷά Μ55 δηά ΜΝετγβίοπϑ. 

11-1). ΜΙΆΑΟΘΚΕ ΟΕ ἩΈΛΕΙΝΟ ΟΝ ΤΗΞ 
ΘΑΒΒΑΤΗ. 

10, “4π4 δὲ «υα: ἐεαεδίηρ. Τῇ παγγαῖίνο 

51. ΓΌΚΕ,. ΧΙΠΠΠ. ἰν. 7---14. 

11 ΦΑπά, ει ά, (πεῖς νγὰ8 ἃ 
τοηλῃ τρίς πὰ ἃ 5ρίγξ οὗ ἰη- 
ἈΥΠΆΠΥ εἰρμίοεη γαελιϑ,. Δἀηὰ νγῶβ 
δονγεά τοροῖπεγ, δηά οου]ά πῃ 20 
νγῖβς ΠΕ πρ λέγετε 

12 Απὰ ψῆθη εβι8 8δὺν ἤΠΕΙ, Πα 
ολ]]εἀ δεν 19 δέπι, αιλὰ βαϊά υπῖο Βοῖ, 
Ἄν οπιδη, ἴου ἅτ Ἰοοϑεὰ ἔοπλ τῆϊης 
ἸΠΠγταΥ. 

11 Απά ἢς ἰαΔ]ά λὲς Βαηάβ οἡ ἢεγ: 
ἂμ ἰῃιηιοα!ίεῖγ 806 νγχᾶβ πηδάς 
δίγδι ῃϊ, ἀπά ρἱογιῆεά (ὐοά. 

14 Απά [ἢς τυϊεσ οὗ τῆς ΘγΥπδρΌριιο 
δηβννεγεά σὰ ἱπάϊρηδιίοη, Ὀεοδυϑε 
ἴῆδλὲ [ε808 ἢδά ἢεαϊδά οῃ τῆς βαῦθδῖῃ 
ἄλγ, ἀπά δά υππῖο τῆς ρεορὶς, Τ Ποτὲ 

ὙΓΌΠΙΟῚ ζΟΙΠοννγβ (νΈΓ868 160-17) 5 ΡΘΟΌΪ 2τ ἴὸ 
1815 Οοβρεὶ ; Ὀυῖ ἴδε ἴνγο Ῥαγδῦ]68 υυιϊςῇ ἴττι- 
τηοαάϊδίοϊυ ἕο ονν ᾿ξ, πὰ ψδῖοῖ 1[ὐυκὸ οἰεΑσὶ 
Σοργεβθηίβ ἴο ἤδνα Ὀ66η δρόκοϑη οὔ [Π15 οσζᾶ- 
δίΟΏ, 816 αἷϑὸ ἐοιιηὰ διθοὴς ἴῃς Ῥαγδυῖ6β οὗ 
[6 Κιηρσάομῃ ἰη Μαῖίί. χὶ. Ὅς ὅγε ἴο υἢ- 
ἀεγβίδπά (πὶ ἴΠ6 ἐνθηΐ οσουττεὰ ἀυτίηρ τδἷς 
Ῥεσίοά οὗ ἰγδυθι την, δἰ πουρ, ἔγοσα ἴῃ6 δὺ- 
86ῆ06 οὗ Δ2Υ ποῖς οὗ {{π|6, γγὸὰὲ ὅγῈ ὉΠΔ0]6 ἴο 
ἀοιογταίης ἴῃς τοϊδίίου Ὀοΐσοθη ἰξ δηά ἴδὸ 
ξογοροϊῃρ, βδοῦῖεβ οὗ ἀἰβοουσγβοεβ. |650}8 ΠΟΎΘΤ 
ξαϊϊοὰ ἴὸ δἰἱοηὰ [86 δσγμάξζοζις οὐ [πε δαῦθδςα, 
δῃὰ ἴοοκ ἴδε Τρρογίυ οὗ ἰεδοπίηρ, ἴῃ 
δοοογάδηος ψ ἢ της τὺ] το Ρεγηεὰ 
ΤΟΙ ΌΕΥ5 οὗ [6 Τοηρτεχζαϊίοη δος ΘΠ ΠΥ 
Ῥιεβοηΐῖ ἴο οχογοίδε ἴπΠ6 θδοβοτ 5 [Ὡς ΈΟΏ. 
((οιρασζε δηά δεὲ ἢοῖο ΟἹ οὗ, ἵν. 16-22.} 

11. α ΦὌΙΡ ὁ ἱπήγρι! 7.1 ΤῈ νοσιδῃ 
18 βροόοΐκεὴ οὗ ΠΣ, ὉΤῈ υπάογ [ἢς 
ἰηυδηος οὗἨ δὴ ΟΥἹ] δρίσί: (σοσῆρασγε ἴδε 
ἴδησυᾶρο οὐὗἁἨ [|6815, σεῦβὲ 16) ψῆο διδὰὲ 
ἡρμα ῖο εἶν υς 6. “ ἸΠΒστη ΤΥ," 2.2. δι ΙΓ γ, 

ἱΠγ ψεακηεβθ. ((ομραγε οἷ. χὶ. 14 δηά 
ἴῃς ῬάγΆ116]15 ἴμεγὰ σεΐοστεά 10.) ΤΈς οἷοϑα 
δηὰ τηγϑβίοσίοιιβ σοπποχίοῃ Ὀδεϊννεθη ἴδε ν»]] 
δά ἴπ6 Πεγυουβ ϑυβίετι τρδ 65 ἴξ νεΓΥῪ Τθη- 
οεἶνδῦϊο ταὶ (}15 ἀτοπῖτ ἀεροηπαοὰ ἀἰγεςῖγ 
ΟΠ πιδηΐδὶ οδι15685: δηὰ ἴδυ5, δάμη ἰπρ [ἢ 6 
Ἰηδίοτίοδὶ ἕδεϊ οὗ ἀεπηοηΐδοιὶ Ῥοβϑοβϑίοῃ, τὸ 
ἅτε βοῃον δῖ δεϊζοσ δὺο ἴο ςοπηεςῖ ρἢγϑὶοδὶ 
ἸΏΒστηϊ 165, βυιοῖ ἃ5 (Πδὶ ἀοδοσ θεὰ ἴη τῆς ἰοχῖ, 
ὙΠ} δυςἢ ἃ σδιι56. 

1... ἐδοι αγί ἰοοσεά.} ΟΥ, “ἼΒου Βδεὶ: θοθῃ 
Ἰοοποὰ." ὙῈ (ἃς ἀεοεϊαγαίίοη οὗ ππ οὑΓε 85 
ἃ ραϑὶ δπὰ δοςοῃιρ ἰβῃθὰ ἔδεῖ, σοϊρασο Οὔγ 
1 οτὰ 5 ἀεοϊαγαίίοη οὗ ἃ δβρίσϊζυδ] ουγε, οἷ. ν. 
40. 

14. δὲ γωδγ οΥ 1δὲ σγπαροχμο} (ΟΟτήραγε 
οἢ. τῇ. 49. ΤΟ ΤΌΪοΓ ἀοοα ποΐ ἀδγο ἴο 
τοῦυκο [651.5 ἀἰτοςγ, δυς δάπιϊηἰβίοτβ δὴ ἴῃ - 
ἀϊγοςῖ τερζοοῖ ἴο Ηΐπὶ δά ἀγεβδίηρ [6 Ρεορὶα. 
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ν. 15--.21.ἢ 

ἌΓΕ 8ἰχ ἀδγ8 ἰη νῃϊο ἢ πιοῃ οὐρῆς ἴο 
ψοῦκ : ἴῃ (ἤεαι τπεγείογε οοσὶς δηά 
Ὀ6 Πελὶθά, ἀπά ποῖ οὔ ἴδπε βδαυῦδιῃ 
ἀδγ. 
πε Τῆς [,οτάὰ ἔπδη δηϑυγεγεά ἢϊπι, 

δηὰ 414, Τζομ Ὠγροοτγίῖε, ἀοῖἢ ποῖ 
Ἔδοἢ οἠς οὗ γοιι οη τῆς βδῦθας ἰοοβα 
ἢ]8 ΟΧ οὐὁ λὲς 4588 οτῃ τῆς 5312]}, δηά 
Ἰεδά λέπι ΑΥΤΑΥ ἴο ννδίεπηρ ἡ 

Ι6 Απά ουρῆς ποῖ {ἢ]8 ννοπιδῃ, 
θείην ἃ ἀδιρῆτοῦ οὗ Αὔγδῆδηι, ννβοηι 
δαίδη δδιῇ Ἐδυηα, ἴο, ἔῃεβε εἰρμίθθη 
γεῖᾶγβ, Ὀε Ἰοοβεά ἔοι [ἢ 8 θοηά οἢ 
τῆς βαρθαῖῃ ἀαγὶ 

17 Απὰ ψῆεπ ἢς Παή 55]ὰ {686 
τπηρβ, 411] 8 δάνοιβδγιεβ ὑγεῖα 
δϑῃιδιηβά : δηὰ 41} πες ρεορ]ε γεϊοίςεά 

51. ΓΕΌΚΕ,. ΧΙἧΠΠ. 

ἴου 411 τῆε ροἱογουβ (πἰπρβ (δὲ σψεγε 
ἀοπε ὉΥ Πίηι. 

18 4 4“ἼΠεη 8λἰά ἢς, ἴπίο τυῆδῖ “Μαῖι. 13. 
ἰδ τῆς ἱκιίηράοπι οὗ (Ἰοὰ Ιἰκεὶ δηά ὅ" 
ΨνΒαγεουηΐο 54} 1 γεβϑοθ]ς ἰε 

Ι9 ἴτ 18 ἰκὲ ἃ ργαίη οὐ πιυβίαγά 
βεεά, ψῃϊο ἃ πηδλη ἴοοΐς, ἀπά οδϑβὶ 
ἰηῖο ἢϊ8 ραγάδῃ ; δηά ἴξ ρτενν, δηά 
ἩΓΆΧΕΩ ἃ ρτοδῖ ἴγεε ; δηά τῆς ἔοννἶβ 
οὗ τῆς αἱγ ἰοάροά ἱπ (ες Ὀγάμοῆεβ οὗ 
. 

20 Απὰά δραΐῃ ἢς 84], ὙΥΒετευπίο 
85.811 κε τῆς Κἰηράοηι οὗ οά 

21 ἴτ ἰβ κ Ἰεάνεη, τνῆϊο ἃ 
ννοπηδῃ ἴοοϊς δηά ἢϊά ἰῃ τἴγες ᾿ πλδᾶ- ! 59 
8Γ68 οὗ τηεδὶ, ΠῚῚ ἐῆθ ψῃοὶ]ς ννᾶβ ον ὦ 
Ἰεανοπεα. 

Τ2εγε γε εἷκ ὅαγ..)ὴ ἙἘγχοά. χχ. 9. 

16. ΤΡοι δγροογδε.) Τῆς τὰς σοδάϊηρ 15 
ἜΡΡΊΓΕΘΕΥ ΟΥ̓ΟΒΥΡοοΣΣ[68.᾽ [{ἰ5 Δὐ ἀγεξδεά 
ἴο {86 τυϊοσ οὗ (ἢ6 δγπάζοχυς δὲ ἴἢοϑε ννῇῆο 
ψετο δρουῖ Ηΐπι. Α5 Ευϊςηγταΐυβ βη7ϑ, ΕΥ̓ 

οηδεά ἴο ἀείεπά [Π6 ἶᾶανν οὗ ἴτε δαῦδα 
υἱοϊδιίοπ, ννλ] 411 [ΠΟΥ τυδηϊοα ννᾶ5 ἴο 

Β[Γ ὉΡ ΘΏΙΩΪ Υ ἀραΐησξ |68018. ΤῊΉ9 νγᾶβ 
δον ὉΥ (δοῖΓ οὐ Ὡσρίεςς οὗ ἴδιας ἰανν, ἰΏ 
1 κἰὐοίμεββ οὗ δε Ἰεϊίοσ, ἴῃ δυο {Ππηρα 
8ἃ5 ἴΠΕΥ Ἰοοκεὰ τυροῦ 45 τηδίϊογ οὗ Ὡδοθβ- 
δἰ γ. Οομρᾶσε δηά δεὲ ἠοΐεβ οὐ Μαῖϊ. χὶϊ. 
10-12. 

ἄο!δ' ποὲ εἐασεδ ὁπ οὗ" γομ. ... ἰδωέε ἢ Τα 
ἱπιαζε 18 σποβθῃ 086 106 τομηδῃ δείης 
δορά ΌΥ ϑαίδῃ (νεγβϑε 16) ἡεεδεὰ 4190 ἴο ὃ 
ἰοοσεά. [ἢ τ} 15 ἴΠΟΓῈ 18, οὗ οουγβε, ἃ βρϑοὶδὶ 
Αἰϊυδίοη ἴο ἴῃς ἔοστη το ΒΟΥ ἀϊδοτάον Βαδά 
ἴαϊκοη. 

16. ἀαυχδέεν φῇ “ὀγωβα»ν".) (οτώρατε οἷ. 
ΧΙΧ, ο. 

8:4. ϑαίΐδη ἴβ βαϊὰ ἴὸ ἴᾶνὸ ἀοηο {παι 
ΨΥ Ὠ οἷ 15 ΘΡΟΚοη Οὗ γοῦβῈ 11, 85 ἴδ δεῖ οὗ οὔς 
οὗ ΠΗ ᾿ὨΙΌΤΙΟΥ τηϊηἸϑίεν. 

18-21. ΡΑΒΑΒΕΕῈΒ ΟΡ ΤῊῈῈ ΜΟΒΈΑΒΌ 
ΒΕΕΡ ΑΝ [ΞΑΥ̓ΕΝ. 

18, ὕπίο «υδαὶ 1. Τ δ ἴο Ραγαῦ ]ο5 ΕΟ Ν 
ἔο ον οςςοὺγ ἴο διηοηρ ἴδ “ ῬΆΓΣΔὨ 65 
οὗ [6 Κιηράομῃ " ἰὼ Μααν, χίϊ, 115-11 
(σΒεγε δεὲ ποῖς), ἀπά {πε ἕοστηεσ οὗ ἴβεπὶ 
ἴῃ ἴπΠῸ Ῥαγα] οὶ Ῥάβϑϑασο, Μαῖκ ἵν. 10-12.- 
Τὸ ννδϑδῖ ρογζίοῃ οὗ οὖσ ϑανίουγ᾽ βὶ τηϊηἰϑῖῪ 
Ὅ16 ΝΕ ἴο ἀϑϑίρῃ {8686 ἴγο ραγαῦῖοϑὶ ὙΠΟ 
δῆ ὃς {||6Ὺ ἀουδὲ (δαῖ ΠΟΥ ψοσὰ υἱζοτεὰ 
τοξείδοσ, θοῦ θοοδυϑε ΤΠΕΥ ἃγα τεροσγίοα ἴο- 
ξεῖθεσ ὉΥ 851, ΓυΚὸ 45 γγὲ]} ἃ5 Ὁγ 81. Μεαιίδμον, 
δηὰ 4150 θεοδυδ8ε [ΠΟῪ ἅγὸ πε ςοπ- 
Ὀἱοιηθηΐ ἴο ος δηοίδοσ, εἰνίης (851 τ σο) ἴῃς 

ουϊβῖο δΔηά ἴπ6 ἰμβκίς οὗ ἴδς βαπιὸ δας ίηζ. 
Μαῖίπονν, 28 γε Βανς ϑεεῃ, ἰ8 ἴῃ βϑπογαὶ ΤΟ 
αἰδροϑοά ἴο στοὺρ εὐθηΐβ δηὰ βαγίηρϑ (ορείῃοσ, 
δοεσογάϊης ἴο ἃ ῥυίηςϊρϑὶς οὗ τιυΐζυαὶ Γεδοση- 
Ὀίδηςο, υκΚὸ φὐἀορεϊηρ, 85 ἃ σιΐθ, τῆς σΠγοηο- 
ἰογίοδὶ ογάσδε: 88 τεχαγβ ἴῃς ραγίου αν 

ὯΟΥ Ὀδεῖοτε υ8, 11 ΥΕΣῪ ὨδίυΓΑ}}Υ ζ31}}5 
τηἴο 118 Ρἷδοα ἴῃ 81. [υὐκοβ παιτδῦνο, δὸ [μδὲ 
ἍῈῸ Δ} ΘΑ51]Υ ςοηξεῖνο 1ε ἴο αν Ὀδθη δἰσγαεῖ- 
εὐ ἴο (δε ο ῬάγΌΪε8 οἵ (μῈ Κίηράοτῃ, δηὰ 
ἴο ᾶνὸ δδοη ἴδυϑ ρῥἰδοθὰ διιοηρ (ἤδη ἴῃ 8. 
Μαιμεν δ Οὐο5ροὶ. ἴῃ σχείεγεηοε ἴο δὴ οὔ- 
εσοη, εδη ΑἸέοσὰ, ψῖ ψπο Μογοῦ 
ἄστοοβ, [45 οὐδεσνοά: “850 ἔδγ δ ἴ ἤοηι 
«αϊπκίηρ ἃ ἀεξοσρύοη οἔἉ [πϊ5 κίηἀ (νετῖϑε 17) 
ἴο δε ἃ πιοῖὲ ψεησσγαὶ οἶοϑε, ρυΐ ἰπ ὈΥ ἴδ6 
ἘνΔΏ ΟΙἰδίβ, (ἰδὲ 1 νουϊὰ ἴδκοὸ 1 858 δῆ 
δοουγαῖο δηὰ φεαρῃὶς δοσουηΐς οὗ [86 ἱπι- 
τηοάϊδλῖο εἰβεεῖ οὐῦγ 1 ογὰ 5 ρονοῦ δηὰ 
ἰγγεβϑι 6 πνογάβ, δηά τς {0]] οσσίης Τ: 
0165 45 δροκοῃ ἐὠρρηεαλαξείρ ἐδεγεωβοη, βῆθι- 
ἴῃς 186 Ῥδορὶὲ 186 υἱξίχηαῖο ςοησιιεβὲ ψ Ὡς ἢ 
(ἢεὲ Κίιηράομι οὗὐ Οοὐά δῃουϊὰ οδίδϊῃ ονὐοῦ 
411} ορροεϊ[ἴοπ, μούσονεῦ δίγοηρ." (50 4190 
Μεγοῦ, διὰ ὑγδοι δ υ, Οοάεῖ.) “Ἴδε Κὶπρ- 
ἄοπὶ οὗ Οοἀὐ 848 ρονεσς οὗ ἴγο Κιπήβ, ἃ 
Ῥοόνεσ οὗ εχήοπρίοπ, ΌΥ̓ το ἰδ ἐγαθγαςο5 4]} 
παϊϊουϑ {ππ||6 Ὁ {π|||; δῃὰ ἃ ρονγεσ οὗ ἐγαπτ- 

ἐἴοπ, Ὁ ας ἰξ στα υλ}}} τεχζοηεγαῖεβ 
ἴῃς ψΠοΪ]6 οὗ δυγηδη [6 ....., “ἼΠεϑε ἵνο 
ῬΑγΔΌ]ε8 ἔοστῃη ἃ ςοπιρίεϊα οοηϊγαβὲ (0 [δε 
Ῥἰςΐασε οὗἨ [6 Θϑιδ] ϑῃπιεηῖ οὗ Μεββιδὶν 8 
ΚΙιηχάομῃ ννῆηϊο [δ6 [εἰν 188 ἱπηχαρίπδίου μδὰ 
ἴοσηθὰ. ΦὍΤο [Π|58 βῃδλίϊΐοννυ ποϊΐίοη, [65ὺ5 ορ - 
Ροϑε8 ἴῃς ἰάδα οὗ ἃ {ΓΌΪ ποσὶ ἀδνυθὶορηιθηΐ, 
τς ἢ οσῖκα ΟΥ̓ Ξρί ΓΔ] τηθδῃ8 δηὰ ἰδ|κο5 
δοςουηῖ οὗ ἔγες νν}}}, ἀπ 15 Θοῃβθ αι ΠΕΪΥ βίον 
δηά ρῥγοργεββῖνθ. Ηονν 521} τὲ Ῥεϊΐενα, ἴῃ 
νἷἱενν οὗ ἴδεβ6 ραγδῦϊεβ, {παῖ Ης δοεϊϊοενοά 
ἴῃ ἴῃ ἱπηπγοάϊαῖο ὨράΓΏ655 οὗ Ηἰδ τείυγῃ "" 
(σοάει) 
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. Μαῖι. 7. 
13. 

41ο 

4 Ἁἴδις. ο. 
35. 

22 “Απά ἢς ψεπὲὶ τὨτουρῇ τἢς 
οἰε8 δΔηά ν]Παρε8. τοδο ίπρ,, ἀπά Ἰουτγ- 
ΒΕ ΤῈ Ἐπττι ]ετυβαίςαι. 

23 ΓΏεη βαϊά οπς ὑπο δΐπι, [μοτγά, 
ἂτῈ δεῖς ἔενν (δ2ῖ Ὀς βανεάϊ Απηά 
ἣς 9414 υπῖο {Π6πλ, 

24 4“ διῆνεἪε ἴο επίεῦ ἴῃ δὲ τῆς 
ϑίγαϊξ ραΐε : [ὉΓ πιᾶηγ, 1 847 υπίο 
γου,, νν}}} 8εεκ τὸ δηῖεσ ἴῃ, δηά 5}2]] 
ποῖ "ὲε 0]ς. 

2ς ΝΏΒεη οπος τῆς πιλϑῖοσ οὗ ἴῃς 

22-30. ΝΑΚΝΙΝΟΒ ΟΝ ΤῊΣ ΙΟΌΒΧΕΥ 
ΤΟΜΆΑΒῸΒ [εύδβα ἘΜ. 

42. “2154 δὲ ευεπ!.] ΟΥ, "ἢο τ͵δῈ ξοὶπᾳ:" 
ὃ. “ες οοπῇηυεά ἴο ἀο 50." ΤὍΤὨ]5 γεῦδε 
τολτκ5 ἴῃς ἰΥΔη5 ΠἸΟΏ ἴο ἃ Πδὺν 96 7165 οὗ β. ῃεϑ 
νυ οἢ οσουττεή ἀυγίηρ [ἢ6 ἸουΓΏοΥ ἔσοπι [6 
ΕΣ ἴῃ νι οἢ ἴη6 θγεσοάϊηρ ἀϊδοουτβϑο5 μδᾶ 

ἀοϊνεγοά, ὑοῦ Δ ἰὼ (Ὡς Νοτίδ οἵ 
Ῥογαξᾶ, ΟΟΓΊΔΙΩΙΥ ἂὲ ἃ οοπδίοεγδθδο ἐϊδίδηοε 
ἔγοια [οτιιβδίθηι, 

48. Τδεη ταἱά οπ6.1 ΟΥτ, “ Απὰ οὔο βαεἱά ὑυπΐο 
πἷπ|. Πα αυεδοθ γηλ5 ἀρραγοπον εἰϊοϊεὰ 
ὈΥ οὖν 1,οτγὰ 5 υτρεηῖ ἀρρεϑὶβ ἴο Ηΐ8 ΒΟΆΓΟΣΘ 
ἴο γερεηξ δηὰ ὃδὲ σεςοης]οά ἴο Οοά, φυςῦ 88 
ἴ!οϑε ἰη οἷ. χὶ!, 54-- χῖδ, 9. ΤΉ ρεγδοῦ ψν 80 
Α8Κ58 ἴξ 8 αὐὸ υηάεδποά, ὙΒΕ αυεδὕοη 
ἰ5οῖξ, ΒοΟΥΟΥ, βοοηβ 0 δᾶνα ὕδοη Οδδ 
οὗἩἨ ουγοκίίγ, δηά ἱπ Ηἶἷ δηδνεσ, οὐγ 1 οεὰ 
νε5 ἴη6 σοηνουξαίίοη ἃ ὑὉγδοίίοδὶ ἴση. ἴῃ 
ἕκε Ης ἀοοβ οὶ ΤΕΔΙ δῆσννεσῦ ἴδε αυε5- 
ὕοη «δ 4]1. Ης ἐοεδβ ποῖ δ. ὑεῖ θοΣ ἔδνν ΟΣ 
ΤΆΔΗΥ 41Ὸ βανοάὰ. Ης τε}}89 Ηἰβ ὨΟΔΙῸΓΒ 
(ἴλι (6 νψογῖκ οὗ 8] νδοῃ 15 δὴ δηχίουϑ Οὔδ, 
δηὰ (δαΐ ἰξ τηυϑί δὲ 8εῖ δῦουϊ ἰπῃ δαγηοϑί. 
ΝεΙῖον ἀοε5 Ηδ αἰ ες Εν δά άσγεϑα [Πὰς : 
Α58 οἰβϑονσῃοσο (σοιηρατγο δά 966 Ὠοῖδ οὐ οἷ. Χὶϊ. 
41, 42), Ης ἰλκε5 οοοδβίοῃ Υ͂ ἴδε φυεδθοη ἴο 
δά γ658 ἃ ἀἸϑοοῦγϑα ἴο 41} [Π6 : "Ἢδ 
8λϊἃ υηίο ἴδπειῃ : δαίνε (ρ᾽ υγ2}}) ἴο οηΐοτ, ἄζς. 

44, ἐδὲ “γα! σα!..} Ὅς ἱπηᾶρο α͵90 οὐ- 
οὔ, δη 8 δογήθυν δὶ ποτὰ ΤΥ ἀονεϊοροὰ 
ἴῃ ἴῃς ϑοστθοη οὐ ἴπε Μουπὶ (Μαῖξ, Υἱῖ. 13, 
14. ὙὮΕΓΟ 5866 ποῖςβ). ΟΥ̓ [δ6 τεπιδίηον οὗ 
115 βῃογί ἀϊϑοσῦγθο (ΈΓΒ65 24-30) ΟΧΡΓΟΒΒΙΟΠΒ 
οἰοϑεὶν τα ϑοι Ὁ] Πρ ΤΟΓΒ6Β 25-27, ΥΟΥΘ68 28,29, 
δηὰ νοῦβο 10, ἅτε ουηὰ ἱπ Μαῖίί. Υἱῖ. 21-.23, 
Μειῖιϊ. νἱῇῖ. τἰ, 12, απὰ Μαῖί. χίχ. 10, τοβρεςῖ- 
ἵνεῖὶγ. (56εε πσΐ68 οὐ ἴῃο86 Ρα5825:68.) ΟοΙΡΑΓα 
4150 Μαῖίί, χχυ. 1ο- 2. “" ὙΒε βίσαι ραῖθ," οὐ 
δοοογάϊηρ ἴο [ἂς τελάϊηρ οὗ ἴΠ6 οἰάεσὲ Μ55 
ΜΘ ὩΔΣΙΟῊ ἀοοτ," Τῆς ἀἰβοτγοηςς Ὀοΐννεεη 
ἴἢς ἔτνο δοοουηῖβ οὗ (ἰς Ενδηρο δῖϑ, 5ῃμεσσίης 
παῖ [ΒΟΥ ἀο ποῖ τεοογὰά [πε βαπ)6 ἀϊἰϑοοῦγθε, 18 
ἴπυ8 τοῖς 5ΙΓΟΏΣΙΥ πιλικοά. “ὙὝὝΝο χαζο 
ψϊο 81. Μαίμεν βϑρεᾶκα οὗ 15 [δι οὗ {86 
Ὑ.8}} βυττουηάϊηρν ἴΠ6 οουτί : ἴδ6 ἀ0ο» ἴῃ [85 
Ράϑβδξε 5 (μδί ννιῖς δάπυβ ἱπίο {π6 Βοιιϑε 
Ἡ56 80 [μδὲ (86 ἐχρτγοβδίοῃ, νυ} ϊο ἢ 845 [86 

51 ΓΕὔΚΕ. ΧΠΙ]. [ν. 22---27. 

Ποιιδὲ ἰβ γίβεῃ ὕρ, 4πά δδῖ βυς ἴο 
ἴδε ἀοοτ, ἀπά γε Ὀερίη ἴὸ διδηά νῖς- 
ουξ, ἀῃηά το Κηποοκ ἂὲ ἴῃς ἀοοῦ, βᾶγΥ- 
ἱπρ, [μογὰ, [ογά, ορεη υπηΐο ὃ; ἅπὰ 
Πα 8})2}} Δπδυγεῦ δπὰ βᾶΥ υπίο γου, 1 
Κηονν γου ποῖ ψῇεηςς γὲ ἅΓ : 

26 μδη 82} γε Ὀερίπ ἴο δΆΥ, 
Ὗνε πᾶνε δλίεῃ ἀπά ἀγιηκ ἱπ ὮΥ 
Ῥίεϑοηςς, ἂπὰ ἴδοι ᾿ιαδὲ ἴδυρῃς ἰῃ 
οὔ βίγοςῦ. 

27 4Βωῖξ ἢε 588} φαγ, 1 τε}] γοιι, “ Μεεν 

εἷν οὗ ἃ ταΐξιεῃοα ἴο ἃ βδυην δἰγοδαγ τδόσ 
85 τηοάϊδεοῦ :56 οὗ, 15 ποῖ 80 τυςἢ 

ἔγοιῃ 118 υδὲ ἰὼ ἴ(Π6 ϑοτωοῃ οὔ [ὃς Μουηξ. 
ὙΤΠοῖο ἰ8 8 τηλγκοὰ οοηϊγαδὲ δεΐνεοη ἴδε 
νοτῦ ἰγδηδιδιοὰ “ξιγῖνο " δηὰ (δῖ το ἢ 
Το ον, “ 9εεἰς,» 11 8 ροβαὶ]ς ἴο 5εὲεκ νουῖ 
αἰτὶτίηρ. ὙΠῸ οοϊηχηδηά ἴο 5ἰσίνε, κυχζρεβίδ 
το ᾿τοᾶσο οὗ ἃ ἰδγζε Ἵστονὰ ραϊπεγεὰ σουπὰ 4 

Ἔτη, δηὰ βίσυρε ηρ ἴον δα πυβδβίοῃ. 
ϑυςὴ νἱχοσουβ οἴοσίβ ηεη ἱπῖο ὅδε 
κιηφάσπι οὗ βοάαυσεῆ. (Οοπιραγε Μαῖ,. χὶ. 12.) 
ΤΎΠΟΥ τῆο ὅγε βαϊὰ ἴο ϑεεῖ, ϑεεῖς (ἰ.9. ἀδεῖγο 
δι ὐἷϑὴ) δηὰ πὸ τπῆοσοἨ ὙΠΟῪ ἀο ποῖ 

ἰ5α ἃ πῖμον οοηίγασὶ, ὍΤθοϑὲ ὴ0 5εεκ δηὰ 
ἃ1Ὲ Ὀοϊ Δ0]6 (0 δηΐον, ἅτ ποΐ αι ἴο 5εοῖκ ἰο 
Θηίοσ ἴῃ δὲ ἴθε δίσαϊ: γψαῖϊς. ὙΠῸΟΥ͂ δ (οὸ 
εηἴοσ, θυῖ ποῖ ἰῃ (ἢς τ ρου θν ΔΥ. ὙΠυ8 
οχρδιποάᾶ, [πα ραβϑᾶζε ἰ8 ἀϊνεςιεα οὗ δὴ δρρεᾶγ- 

ὮΡΟ 
8..2}} γε," ἄς. 85 ͵ ἰ8 5βουσῃῃ ΟΥ̓ ἴδε υϑὲ οὗ 
“(Ποῖ ὙΠοετείοσε ἴδ πιογαὶ οὗ ἴπ6 ψῇοὶα 
βαγης 1165 ἴῃ ἴῃς ἰδίαν ρατί οὗ ἴϊ, ἐ.σ. γθσβαβ 
46, 2). ἴὶ ἰα (δ ᾿γεοδογ οὗ εχίεσηδὶ ρεῖν!- 
ἰορεβδ ἴο 5ανς οὗ (μβειηϑεῖνοβ. ΕΤΟΠΙ σεῦβε 24 [0 
γεῦϑε 25 ἔπεσε 15 ἃ γαρία (γδηϑτἴου. ΤΕ ἱπιασα 
οὗ δὲ εἰοθοά ἀοογ 15 ργεϑογνεά, ὍὉδὲ τηδλϑῖος 
οἵ ἴὴῆ6 πουδο, δὲ ἃ οοὐίδίη δου, τίϑοδ ἔγοσαι ἐδ 
120]. δπηὰ οἷοθοβ {86 ἀἄοοσ, δὸ παξ ὄνθ [ΠῸ 
ἰηηηδλίοβ ὙΠῸ ΤΠΔΥ ὃς ᾿ἰηροτηρ ουὔἵ ἴοο ἰδῖο, 
ἃΣῈ ποῖ ΟἿΪΥ δαπηϊϑοίοη, Ὀυ ἅτ ποῖ 
τοοοκηϊϑοα 28 τοι ετβ οὗ ἢΐ5 ΠΥ. ΤΉ ἰ5 
[Π6 φοΏΟΙΔ οὐ]ίης οὗἴΠε βοθπα: ἴδθη δὲ νεσϑὰ 
26 Ὅὸ οοπῖο ἴο ἴδε ροϊηΐ δὲ νος ἴδε δεϊίοα 
Ὀορίηθ. ΤῊ ὀχοϊυάδα ρογθοῦϑ οἰδίτη δοηυδῖη- 
ἴδηςα τὰῖζ ἴη6 Μαδίοσ, δῃὰ ἃσγὸ Ὠδτ 
τοβυιϑοά 5 " τνοσκοῦβ οὗ ἰπϊαυγ." ((οπιρατο 
Μδῖι. υἱῖ, 21-.23.) ὙΒΕΥ͂ στοργοβϑθηῖ ν.}..) 
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- ποΡή σα ἀπ, 

ν. 18-21τἡ 

Ι Κηονν γοὺ ποῖ ψῆεηος γὰὲ ἄγε: 
ἀερατ ἔτοπι πις, 4}} γε ὑγουΐεῖθ οὗ 
τ πες 
8 ΓΒοῖα 3841} δ6 ννεερίηρ δηά 
Δβηΐηρ οὗἉ ἴεεῖμ, Βοπ γε 88}2}] δὲς 

Ἀθτγδάδδηι, ἀπά [32λς, δμὰ δοοῦ, δηά 
411 τῆς ρῥγορμεῖβ, ἰῃ τὰς Κίπράοπι οὗἉ 
Οοά, δηά γου γοεγεείυες τγυδε οὐ. 

29 Ἀπ4 1ΠΕΥ 541} οοσις ἔτοσι ἴδε 
ελϑῖ, δῃά ἥοπ τῇς νψεβῖ, δηά [πὰ 

51. ΠΓΌΚΕ. ΣΊΠΠ. 

τῆς πογῖῃ, δπὰ ἡγῶπ ἴῃς δοιῖῃ, ἀπά 
8}2}} εἰ. ἀονῃ ἱπ τῆ6 ἰεϊηράοαι οὗ 
Οοά. 

40 ᾿Απά, Ὀεμοϊά, τῆεγε γα ἰδβῖ ὁ Μαῖι. το. 
ΜΉΙΟΝ 5}4}} 6 ἤτβι, δῃά πεῖς δὲ ἢ 
ἄτβι τυ ὶς ἢ 81121}} θὲ ἰΔδϑῖ. 

41 Τῆς δλτηθ ΟΔΥ (ἤοΓα ΤΑΠΊΕ 
ςεγδλίη οἵ τῆς ῬΠαγίβεςβ, βυγίῆρ υπῖο 
παι, Οεῖς ἴῆες οἱ, ληὰ ἀερατγὶ ἤδηςε : 
ἴον Ἡετοά υἹ}} Κι} τῆς. 

ἐδουσμξ Ἐπο οουϊὰ οἰαίπι ϑἀπγίβοείοη ἴο ἴδε 
κιηγάοπι οὗ μδαυφὴ 845 οἰ άγεη οὗ Αδγαδηι, 
(νεῖβοβ 28, 29), ἀπά ψῃὸ Ψψουϊὰ Ὠεγεσι βοῖεϑβ 
δ Βδυξ οὐΐ αἱ [δ ἰδεῖ. 

47. «υογξεγ: 9 ἐπφωΐγ. ὙΠῸ οὐττεβροηδ- 
ἷης μάβϑαβε ἰῃ δῖ. Μ φυονεὰ ἱπῃ [δε 
ΤΩΙ ὯΔ45 ἃ τ ῤμάνν, ἐύσν ἀἰβογθηςο ἰῃ 
Τῆς ἴσὺς τογά, σθη ἴη ὈοΙᾺ 
οὖ γεγβίου ἐμπίφω, εἰσ ἴῃ 
“π 'ὰ 1ὴ)6 86η86 οὗ ἰδν ]εβοηθβδ (ἀνομία), ἃ 
ννατηϊηρ ἴο ἴδοδα ψνῆο βῃουϊὰ περίοςϊ {μεὶ 
δουπάδη ἀυϊίε8: Βοτα οὖν [οτὰ δρελκίας ἴο 
]ενν5 Ξρθοῖδ!!γ ννάγῃβ ἴμεπὶ ἀρδίηβί «ἱκ ἰῷ (δες 
8οῆ3ς Οὗ υητὶ ῃϊοοιιη688 (ἀδικία), ἀϊπγοχατὰ οὗ 
τὴς ὀαραμρίυ ον ἜΈΘΡΙΕ οἵ Οοὐ πὐρ λῆρον 

ΘΏΔΠ, 48 τηϊξαι ὃς ἐχρεςιοά, τεζᾶγας [δὲ5 85 δὴ 
ἱπιεηξίοηδὶ δἰἰεγαῦου οματαοϊετβες οὔδει, ὺΚ6 
(1,68 νδηρίϊεβ, Ρ. τος, ἢ. 3). 1{ δἰ ρὶ ρεονα8 
[δα ᾿Ἰηἀερεηάεηςε οὗ [86 τὸ δοσουμδίδ. 

48, «υὐεη γε :δα11.}1 ϑιπυ] τ 1 ἰ8 δδίὰ ἰὼ 
Μαῖι. νι]. ΚΣ γα τ Β μύμα το ὃ6 ἔπ οὔ 
τς Οεηαϊε οεητυτοῦ. 

80. ἐδεγε αγὲ ἰα:.} ὙΠ βάπιο ρυΌνεγυϊδὶ 
ϑαγίωρ ἰδ τηδάς υϑὲ οὗ ἴῃ Μαῖϊ. χιχ, 30, χχ. 
16: ΒεοΙὸ ἴδε ἰΔϑὲ ἂύὸ ἴδε δΒοδίμθῃ ; ἴδε 
186 [ἐνγα (Ὠς ΜΝ εἰἴε). 

41--ς. ΜΕΒΒΑΟΘΕ ΤῸ ΗΈΒΟΡ ΑΝῸ ΑΒΝ- 
ΙΝ Τὸ Ϊεβύξβακεμ. 

81. 12ε τα»ὸ 447γ.} ΟΥ, “Ἴ1Β ἰμδὶ ΤΟΥ 
ἀδγ,, οὐ ἃ8 ψὸ οὐκί ῬΡΒΟΣ ἴ(ο τεδά 
ΦΈΏΟῸΣ." 4 ΤΏΟΤΟ ὈΓΟΟΙ͂βα Ὠοῖο οἵ {πιὸ [ΒΔΏ 
ἐδ Υἷο δὲ ἔουπά ἴῃ {5 Ροιτίου οὗ 
8ὲ. Πυκο᾿ 5 Βιδίοιυ. Τὸ δοοουηῖ ΘΒ [0]» 
Ἰονγδ (νοῖβοϑ 31-13} 15. ρΡεσΌ Αγ τὸ [πὲ58 Οοπρεὶ. 
ννε οννε ἴο 81. [ὑυὺΚ6 ΔΙοηα ἴδ ἰηΐοτιηδ- 
ὥου ἴπαὶ Ηετοὰ Απεραα ἀεειγε [0 566 [6818 
εἢ. ἰχ. 9), ἀπά διῖιδν ἀἰὰ δε Ηἰἶπὶ θεΐογε 
ὁ Ατιοβχίου (οἰ. χχί!, 7.12). [{ 6 οτ- 

ἄρῃς τὲ οὖξῦ μογὰ ννᾶβ αἵ (πἰ8 ἴπ|ὸ ὙΠ ΐη 
τῆς ἀοπιϊηΐοηα οὗ Ηοτγοά, ποῖ Τοοτιρτβοὰ 
Ῥεῖζᾶ 88 ΜῈ δὲ ΟἿ}. [ὁ 15 ποῖ αυἱε 
εἶδαν αἱ ἤγοϊ εἰσβὲ τθεῖμεῦ ἴΒῈ δανίος ἴεη- 
ἀετεὰ ὈΥ ἴμεβε Ῥμδγίϑεεβ νυγὰϑ ἱπβρίγεὰ ὉῪ 
Ἡρετοά διπιδβοὶζ, ΟΥὍΎ βοῖποΣ, θείης ἀδείτουϑ οὗ 
ϑοπάϊης [685 ΑἸΑΥ ΠῸπὶ δεῖγ ποῖ θουγ- 
μοοά, ἴδε τπηδλάς υ8ὲ οὗ ΗεΓοά  Β πᾶαπιθ. Μὲ 
οὐγμί γοῦν ἴο δοοερῖ ἴπ6 ἕοστηοῦ βδὺρ- 
ρΡοκίοη, ου δοοουπῖ οὗ [δε ζο ον πιεξδαξα 

ξεὲ5 ἰὼ 

ἴο Ηετοά, διὰ Ὄπ ἘΠ μὰ ἘΠ τες 
οχργεβαίοη ἰεὰ ἴο Βὶ “ Ἰηρί 
ποτα καίήν, ἧες ἃ κίηχ, Βα οοπάεφοδηάς ἴο 
ΡΥ 186 ρατί οὗ δῃ εὐλξ, ἀρρό (Ππογεΐοσγε μὲ 
15. οδἱοά ἃ ἔοχ, ἴῃς ϑσγιηδοὶ οὗ εὐπηΐηρ. ΤΕ 
τηοδϑᾶρε ΠΟ [ΟΠ] ον 8 15 αἰνίἀεὰ ἱπίο ἔνγο 
Ῥασγῖβ, εῶσῇ δηὶρΔΌ Δ], ἀπά 858 'ἴἰ δεεπιδ ἀ6- 
β᾽ χηθάϊγ οὔδουγο. Ὑνο οσ ἴῆτεε ροϊηϊδ ΤΏΔΥ 
δε ᾿αἰὰ ἀονγῃ 25 οοτίδίη ἰῃ [πε ἰηςογργεϊδιίοη 
οἵ [Π18 ρβαϑαᾶρε. 1:51. ΤΣ ρῥγεβεηΐ ἴδηβοβ ἰῃ 
ΕΓΒ 31 δἰ γῦ, 48 18 ὙΕΥῪ ΠΟΠΏΟΩΪ [ἢς 
ολϑο, ἴδε ἱτηπηοαϊαῖο (6 ΔΝ εῖο) ΟΕΓ- 
(δὴ (Μέεγοῦ) διΐυγο. πάΐγ. ΤΒΟΓΟ οδη δ 
0 ἀουδὲ ἴμδί (6 ἴῆγες ἀδγβ βρεοϊβεὰ ἴῃ 
ὙΕΙ͂ΒΕ 31 ἅτε ἃ τεροοι οὗ ἴῃς ἴἤγες ἀδγϑ 
παρ οηοα ἴῃ τοῦθ 32. “ἼΒΟ ἀδγ ἔοϊϊον- 
ἷης " ἰ8 ΓΡΙΓΥ ἰἀοηοαὶ σὰ “τῆς εἰἰγὰ 

ΔΙῸ Βρόζκθὴ ἴῃ δλὰ ἸΧΌΩΥ, δηἃ ἃγὸ δβρϑςῖδ]]} 
ἷ [ὃς Ῥμασίβοεβ, ᾿ 

]ετυδαίοτι νγᾶβ (6 δολιῖ δηά Ἵδηΐγο. 
ΟΌΓ 1! οτὰ δλγ8, δὰ ἴπὸ δδὰ 

τοχαῖϊνε οὗ δείηρ 16 εἰδιιρδίογπουδε οἵ 4]} 
[86 ῥὑγορδεῖβ (ςοσηραγε σεσϑα 34), (δετεΐογε 
Ἡς ν»23 5αῖδ {Π1] Ηδ βπουϊὰ αττίῖνε ἴμοσε. ὍΤΠΘ 
ἀουδυ} ᾳυεδύοηβ οὗὨ ἰρίεγργείδιοῃ ἃσε, 1τδῖ, 
(ἢς τηεδηΐῃρ οὗ ἴπὸ ἴγοο ἀδγδ ἴῃ ΘΟ ἢ τοσϑα : 

ἐδξ τεσ αν ἡκὲ τις αβεηίης οὗ τὰς ταῦ Ἐἦ 4 6 τϑολητς ΟΥ͂ 
τγδηβίδλίοα "' τυ] κ᾽ ἰῇ νεῦϑο 11; δηά, ΠΏΔΙΪΥ, 
Ὅπὸ ἴδνα ἴο οοηϑβίἀδσ ἴπε6 ἰηϊετργείδειοη οὗἉ [ἢς 
Ὁ ὮΟ]6. 1τϑῖ, 1[{ 15 ΘΕΥΙΔΙΏΙΪΥ τιοϑί πδίισαὶ ἴο 
τεξαγτὰ (δς ρεγοα τηρηϊοηδα 85 ἃ Ργουογῦϊδὶ 
ἐχργοξδίοῃ [ῸΓ ἃ ὙΟΣῪ δβοτγί ἄπ). “1 
ΟΣ Κ τηΐϊγῶς 5 Ὀυϊ ἃ ΟΔΥ ΟΥἩ ἔτο ἰοπζοσ, δηά 
ἴδοη 1 πὶ ρεγξεςιεἀ." ἘΠΕ τηοηϊοη οὗἉ ἴδγεα 
ἀΔγ8 ἴῃ ψϑῦβα 32 15 ἱηίετργείεα ΟΥ̓ ΟἸβῃδιβοη 
οἔ 4 ἀεβηΐϊε βρᾶςε οἔἉ [πιο ; Ὀγ εγ οὗ ἴδε 
δου δ ΠΥ ἀφήμα ΠΑ͂Σ οἵ ἐδῳ ΦΕΊΠΕΣΤΗ τ 
ὨΪ5ΓΥ ; δΔηα ὈΥ Ἀ Εςἢ, ἢ. ε.) ΤΟΤΕ Ργοῦδὸ ᾿ 
οὗ [6 ἔπης Ὡς ἢ νου δου! ιαϊειγεης 
δείοσε Ηἰβ ἀεραγίυτε δομη Ηογοῦ 8 ἴοιτὶ» 
ἴοτγ. 28 6}γ. ὙὨ6 πιραηίηρ οὗἁ ἴδε γετῦ τεῆ- 
ἀετγοά, “1 δὴ Ἢ 5 πιοῖς ἀουδίδιϊ. 
ὙΤμδὶ ἰ 6πουϊὰ Ὁ ἰλίκδῃ 28 4 ργοβεηΐ τετὺ, 
(βου ἴῃ [με 5βεῆϑε οὗ δὴ ἱπιιηεαϊαίς δηά 
οεσίδιη διΐυγο, 85 θδθὴ δἰγεδαν καϊὰ. Βυὶ 
ἴῖ ἰ8 αυεδιοποεὰ ψμοίμον ἴἃ ἰ86 ἴο ΡῈ ἴδκοη 
85 ἃ ραδδίγο, 88 ἰὴ [6 Αὐτπογίδεά Ψεγβέοη 
Σ τεΐσγοηοα ἴο ἴἢς Τογάδδ ἀδλῖ, ΟΣ 85 

41τ| 
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ἐ αι: 22. 
37. 

22 Απά δα 8κεἰ4 υπῖο τῃςπι, Οο 
γε, δηά :6}}] τπδὲὶ ἔοχ, Βεμοὶά, 1 ςδϑβὶ 
ουΐ ἀεν!]5, ἀπά 1 ἀο ουγε8 ἴο ἀΔΥ δηὰ 
ἴο πιοτίονν, δηὰ (ἢς τὨϊγά ἀν 1 5}4]} 
Ὀς ρετγίεςϊξεα, 

23 Νενεγίθεῖςβθ 1 πηυϑῖ νναὶκ ἴο 
ἀλγ, δηά ἴο πιοστονν, δπὰ [᾿ς ἀσγ [ο]- 
Ἰονγίηρ : ἔογ ἰξ σᾶπποῖ ὃὈς πὲ ἃ ρῖο- 
ΡΠεῖ ρεγίϑἢ ουὖἍ οὗ [ γιβαίθπι. 

24 ΓΟ 7[ετγιυβαΐεαι, 7ετγυβαίθη, 
γῆ ΚΙΠ1ε8ὲ τῆς ργορῃεῖβ, ἂπά 

“41 τρλκὸ δὴ εηά," ἐ.. οὗὨ [ἢ 5 οὗ ΤΥ 
ΜΌΣΚ, υἱζ. [6 πη] 5} ἰῃ Οδ]ἶεα : 1655 
ἰηάοεά, 25 Ἀσδοῖ ἀὔχζυθβ ὙΠ στοαί ἔοτγος, 
ἰξ πιοᾶηβ “1 ὕνὰ τῶν ΤΥ σοτκ," ΌΥ 186 
οτοννηΐηνρ ΓΙ ΓΔΟΪΘ ΒΠΟΣΕΝ αἴζεγυναγ 5 ντουρδῖ 
ἂι ΒοΙΔΩΥ (]0λπ χὶ. 409-44). 3γΪγ. ΤΠὲ 
τηθληηρ οὗ “1 τηυδὲ «ευαίξ ἢ" [δ ὨδΟΟΠΒΙΥ, 
ἰηάεοά, ξροΐκεη οὐ ἰβ ηἢο ἀουδὲ 4 Ὠἰνὶπὸ 
ΠΕΟΟΞΒΙΥ, οχίϑθηρ ἴῃ Οοάΐβ ῥσγονϊάθηςε ; [ἴἴ 
ἷ5 Τβογοΐοσε ὩΘΑΤΙΥ εαυϊνα]εηΐ ἴο Δῃ ἀ3ϑογίίοη 
οὗ ρεσίεςϊ ςεγίδϊπῖγυ. Βιυΐ [6 τηραπίηρ οὗ 
[δ νοτὺ ἰγδηϑβϑιδίεα “ νγαὶκ,᾿" νυ οἢ πη 4130 
Ὀε (ταηβἰδλίο “ γο," οὗ “ ουγογ," 5 ἀϊΞξρυϊεά : 
οὐ ἴῃς ψΒοΪ6, σοῃϑίοτίης {παὶ ἰξ 15 [ῃ6 ὙΕΙῪ 
ἴεη υϑοὰ ΕΥ̓͂ (ἰῇς ῬΒατίϑεεβ ἰῇ σὑοῦβο 121 
(" 4εῥαγὲ Ὠοησο "), δηὰ [πὶ ἰξ 15 4150 υϑεὰ 
τυγουμδουΐ 1.18 Ρογοὴ οὗ [πες Οοβρεὶ (εἱ. 
Ἶχ. 51-ΧΥΪ;, 14) ὙΠῸ τοΐθγοησο ἴο ΟἿΣ 1 οΓά᾿ 5 
ξοΐηρς δδϑουῖ ἔγοπη ρίδος ἴο ρίδος ἰηῃ Ηϊβ 
ἡΟΥΓΏΟΥ τοννασὰβ [ογιιβαίεπι, ἰὃ βεοτὴβ τηοϑὶ 
ΤΟΔΘΟΒΔΌΪΕΣ ἴο υησεγβίδηα ἰξ ᾿ΠΟΓΑΪΥ Πόσα. 
Ὗνε τῆΔῪ ἰδεογοίοσε ἰηἴεγργεῖ ἴΠς ἡ ΒοΪ6 ρδ5- 
δάσο τυ: “Ὑου [6}}] τὴς (δαὶ ΗἩετγοά 5εεΐκ5 
ΤΩΥ [ἴὸ. 1 Κπον {παῖ γοῦ ἃγὸ ΟὨΪΥ͂ ᾿ιΐβ οπηΐ5- 
δατίεβ, [πεσείοσε [εἴ] [πὲ σγαθ ἵγτδηῖ {παῖ 1 
8}}} ποῖ ἰγουδὶς Ηἷπι ἰοηρ, πειῖπεν ἀο ἱ ἴδαγ 
5 Ρονεσ. ἱβᾶνα Ὀυῖϊ 4 βδοτχί {ἰπὸ ἴο τὸ - 
τηδίη δοσγο, ἀοίϊηρ ἴμοδε νγοσκβ μοῦ δᾶνο 
80 τῇυον Δϑιοηϊδηοὰ δῖπιὶ (εἰ. ἰχ, 7-9). 
Νονοσίμοῖοβϑ, 1 πον ἴδαΐ 1 ἃπὶ 5αἷβ ἔτοτη 
πὶ ἴον ἴῆς βῃοσίὶ [τὴς το ἰ8 51}}} σίνθη ἴο 
ἴλ6. Οοά δ45 ἀεϊειτηϊηοάὰ {παῖ 1 ἐπα} ξο 
δδουΐ ἀοίηρ ποοὰ ἴοσ 115 1{||Ὲ Ἡ ὮΠ16, δηὰ 
νου ἀουδὲ 1 51121}} ἀο δο. ἘΒεβίἀ6β, ἴο 
)υάρε ἤτοι (δς μαϑβί, [ογιιβαίοτῃ 5 [6 ρ]δοβ 
ΠΟΤΕ 8 ΡῬΙΌΡΠεϊ χηϊδὲ Ὁε ρυΐ (ο ἀδφδίῃ." 
ΤὨς ἰαϑὶ νοεῖ ΔΙῸ Θ5ρΘΟΪΔ}}}7 Βροόκθὴ δραϊῃϑί 
16 Ῥμαγίβεεβ. [{ δ48 Ὀδεη οδ]οςϊεά [δῖ 186 
Βαρίϊϑὲ ννᾶβ ρυΐ ἴο ἀδαῖβ ἴῃ Οδ|}}66. Οὐοϑ- 
ἴογΖζθθ δβνοΓΒ (Πδίὶ μιἰ5 ἀοδῖβ νγᾶϑβ ἢοΐ δῆ 
Εχααρὶς οὗ ἃ ρῥγορμοὶ ζδ ης ἃ νἱοϊὰ ἴο 
7ενν 88 πθο] ες, 

82. 1 εαἹὶ ομὐ ἐευὶϊϊ, σπά 1 4ο εωγε:.1 ΤὨ5 
Ῥοϊπΐ ς2118. ἔον ϑροςΐδὶ ποῖος. [ἴ 88 Ὀδθῃ 
οἥδῃ οὐδβοσυοὰ (πδὶ ἴῃ {15 ροσίίοη οἵ 15 
Οοβροὶ, νοι 5 ἰηφορεοηάεηϊ οὗ ἴῃς οΟἾΠΟΓ 
ϑγηοριδῖ5, 8. Γἀὰκς ἰ8 5ἰησυϊανὶγ βραγίηρ οὗ 
δοοουηῖδ οὗ πιίγαοϊοδ: πὸ στεςοσγάς ῃ ἴῃ 

51Τ. 0Κ8Ε. ΧΙ]. ἶν. 32---3ς. 

βίοπαϑι (ἢδπηὶ [ἢδλῖ 4τὲ 86 ηΐ 'πἴο δα : 
ον οἴεη μου 1 αν ρδιδβεγεά 
(ὮΥ ΤΟἸΠάγεη τορεῖδοι, 28 ἃ ἤδη δέ 
σαίδεῦ δ Ὀγοοά υὑπάεν φῦ Ὑ]Ώρ5, 
δηά γε ψουἹά ποῖ 

25 ΒεἢοἹά, γουγ Ποιι86 18 ἰδεῖς ὑπο 
γουι ἀεϑβοϊαῖε : δηὰ νεπ])γ 1 5Ξ81Υ υπῖο 
γοιι, Ὗς 341} ποῖ 866 πῆθ, ππ] {.ε 
{ἐπι οοῦλς ἤθη γε 53}81}] 8.γ, Β]εβϑεἀ 
ἐς ἢς τῆλξ σοπιεῖῃ ἴῃ τΠ6 πλπὶς οὗ τ[ῃς 
Ιοτά. 

ἴῃς εἷἰχ οπαρίοσβ ἔτοπὶι ἷν. ἴο ἴχ. ἱῃοϊυδῖνε, ἴῃ 
[8158 ροτγίίοη ἕουγ ΟἿΪΥ : διιῖ [656 νογάβ ρεονὲ 
(δαῖ ἴῃς οπχἰβϑίοη ἀοο5 ἢοὶ ἀδηοία οοϑϑδίίοη, 
ΟἹ ἴδε ΟΠ ΓΑΤΥ ΒΟΥ ἱπεἰπιδίο 50 ςἢ ἃ γε υ ΏΟΥ 
[Παΐ ἃ οοπίπυουδ δοοουηΐ πουϊὰ Ὀς ΠΟΥ 
Ρυββίθ]6. 81. [ὰὺκὸ τϑοογάβ ἴδοϑ6 ΟὨΪΥ ὙὩὶ 
ἃτὸ ςοπηξοϊοῦ 1 ροϊηΐδ 'ῃ ΟὐΓ 1, οτα 5 ἴθ.» 
ἴπρ, ἴο ννἱςῖ ἢς 18 ρος! οατεί} ἴο ἀϊγοςξ 
αἰἰεποη. 

84, “εγιμαοη, “εγισαίρ ΤὮς 5δδπιὸ 
ΜΟΡβ (τοῦϑ65 34, 35) ὙΠ δἰ σῃς ναγίδίίους 
οςςοὺν δὲ ἴπο εἶοϑο οὗ οὺὖῦγ 1 οτ 5 ἀεηυηςὶδ- 
τἴοη οὗ ἴδε ϑετγίδεβ δηὰ Ῥμδτγίϑεοβ βροκοῃ ἴῃ 
τ)6 Τερὶς (Μαῖὶ. χχὶϊ. 37.539, τ οτε 966 
Ὠοΐ68). [ΐ 18 ροββίθ]ε μδὲ {ΒΕΥ ΤΥ Βᾶνὰ 
Ὀδο βροκδηῃ ὉΠΕΊΡΒΙΥ οὐ ἴδε οσοδϑιοῦ ἴο 
τ ἢ (ΠΟΥ͂ ἅ1Ὸ δεδίσηοα ὉΥ Μίαϊδεν (Κυϊηδὶ, 
Μεγεῖσ, Οοβίεγζεο, δηά οὗ οουγοο ἢ ὟΝ εἶξε); 
ΟΥ ἴδαϊς [ΠΟΥ ΠΛΔῪ πᾶγὸ Ὀδε 5ροΐεη οἡ ἴδε 
οσοδδίοη τηρηςἰοηεάὰ ἴῃ [Π6 ἰεχῖ, δηὰ δπὰ- 
δοαϊεά ἰη 851. Μδεμον" 8 τος] ὁη δοοουδὶ 
οὗ (86 5ἰτυ ανΥ οὐὗὨ βυδήεςς (Οἰεδδυθεη, 
Οοάει); οΥἦ [δὲ {ΠΕΥ, οὐ νσογάβ πὸ ἴπετὰ, 
ὍΕΓῈ βρόκοὴ τὐΐος (ΑἸἰξογά, νγο ροϊηῖβ ουὖξ 
τΠδὲ (δε ἐχοϊατηδιίοη οὗ ἴπ ταυϊπίυὐδ8 ἀυτίησ 
[86 {πϊυτρἢ8] ΘὨΙΓΣΥ ΤΑΥ͂ ἤάνα δγίβο ουἱξ οὗ 
τν58 ῥγευλοι ΒΆΥΙΠΣ Ομγ5). Οη ἴδιες 
ἔθπῃογαὶ αυσσῖίίοη δὲ6ὲ ἴ6 ἢοΐὸ οὐ Μαῖϊ, 
Χχίὶ, 17. [1 15 δπουσῇ ἴο ΒΑΥ δεῖο, τδιδὶ 
ἴδε δαυΐηρ 8 ῬΕΟΌΪΑΥΪΥ βιδῦϊο ἴο ἰἰ5 Ροδὶ- 
ἤοῃ ἰῃ (ἱδ ρἷδοο, δὰ δδοϊιοβ 1156} ἴο τῆς 
λϑὶ πτογὰβ οἵ νεῦϑε 33 ἴῃ ἃ ὙΟΤῪ παῖυγαὶ δπὰ 
ἸΠῸΟΙΚΟ τρδηποῖ. ΝΕΙΓΠΟΥ 5 ἴἃ ΔΩΥ οὐ]ες- 
οα ἴο 15 (Παἴ [6 νογάβ (Δοσογάϊης ἴο 51, 
[κε 5 τεροσῖ) ψέσὰ Ὡοΐ βροκοϑη 1 [ἐπιβδίοση 
ἰδεῖς Ὀυξ ἰῃ Ρογαα. (ες, βονένοσ, Νοίς δὲ 
(ὃς εηὰ οὗ [᾿ς οδαρίογ) ὙὍὙδοϑεὲ ἴο ψδοσα, 
δηδ δραϊησὶ Ἡοτη, (86 ἔοτγεχοίης ποσγϑ8 
ΜΟΙ υἱἱτοτοά, τόσα ἴῃ ἕδοϊ στοργεϑοηϊδάνος 
οἵ [Ϊ7εγυβαίεη, δηὰ οὗ (6 δρίγς τδῖοὰ 
Ῥγουδι θά ἰπογα; δηά [Π6 οοῃδίἀεγδίίοη πὶ 
115 Ἰαπιοηϊδοη οὐεῦ ἴΠ6 οδὰ οὗ Ϊεσυ- 
88 16 Ῥν.88 ἴοτίι δὲ ἃ ἀϊϑίδηοες ἔγτοσῃ 
186 εἰἴγ ᾿ἰϑε} ΟἿΪΥ πιλκοα [ἴ τογε ἐουςδίην. 

86. ἀε:οἷα!.. ΤὨϊ5 ττογὰ 15 οτηϊῖοα Βοτο 
ὃγ ἴῃς οάεϑὲ δηὰ θεβὲ Μ55. [ἴ νγᾶβ ργοῦδῆὶ 
ἴλκοη ἔγοπι ἴπε σογτεϑρόπαϊηρ ρᾶϑδαχε ἴῃ 51, 
Μαιῖδεν Οοθδρεὶῖ. 



ν. 1--". 51. ΧὔΚΕ, ΧΙΝ. 

ἈΑΡΘΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤᾺῈ οἱ γοῖξα 34. 

84. Το εἶοδε σοποσχίοη δεοΐνοοη [115 ἀπὰ 
(ὃς Ῥγοςοαϊηρ ὑϑῦβα πδίυσαδ σίνος (86 ἱπὶ- 
Ῥγεϑδίοῃ δαὶ ΒΕΥ ὑοϊοης [0 ἴδ βᾶτης 95 
οουγβα. 561}, ἰῃ (5 πὰ δίγλ αν ολϑ68, τῦὸ 
ταυβῖ Τα ΤΡ Γ 81, {υΚο᾿Β οσηδίδπε μδοϊς οὗ 
οιηἰτπς ποῦοεβ οὗ ἔπιε δηά μίδος, δὰ οὗ 
δτηρίης ἰορεῖθον αἰδοουῖβεβ τ ὩΙΟὮ τοίεσ ἴο 
ΟἿΘ ΖΟΏΟΘΓΑΙ κυδεςξ, Ἡδτε Ἐδϑοῦ ἰ5 ὑγοῦ δ 
Τρ ὨΣ ἴῃ δϑϑυηνηρ ἃ Ὀγελκ ἰπῃ (ἴδ ὨδΙΤΔΕΥΟ. 
ΨΥ ΝΒΙπ ἃ ὙΕΡῪ ἔδνν ἀδγ8 οὐν 1 ογὰ ἰοΐ (ἢς 
ΤΟΙΥΠΟΙΥ οὗ Ηετοά. 81, [οδη [6115 υ5 {πδὲ 
[πὲ ἱπιπηοάϊδλίς οοοιϑίοη οὗ ΗἰΪβ8 ἸΟΌΓΠΕΥ ἴο 
ΒοΙΒΔΩΥ, ΒΊΟΝ νγᾶ5 ἴῃ (ἢ πο θουτγποοά οὗ 

ΓΗΑΡΤῈΕΒ ΧΙΝ. 

2 βρῤφὴ ρυον ἐϑὲ προ ὐάδον ΠΆΝΩ 
ἔξαε. ρ ν: 12 το ματί ἐἀε δοῦν 
μεν 1Δε ῥαγαδἧ οὕ ἐξέ οΥ δέ "ἡ ἀρήῤοδι 
ἄσισ τυογἰμἐν νεὶ “πῶ, το εοπίενες ἐδξ 
το γα 07 Οσά, «δαἷ δέ “ἀμ οἱ ο7 ἀξασέμ. 295 
7ΖΆσες τοὐο τοὴδ δε ἀξ οἐεείῤὝε, ἐο δεαν ἐλεὶν 
“70: εμέ νεαξε ἐδεὶγ ἀεεσπῖς αογελα»α, 
ἐκεί μα “ἄανις ἐδλέν γευοδί ,γονε α,εν- 
τυαγά, 34. ἀνα δέκονε Ὁ 
ἔξξε «αὐ ἐλαΐ λαα ἊΝ ευόλτάθ, ἀρ μίο μα 

ΝὨ [ἰξ ολπς (ο ρᾶ88, 48 ἢς 
ψοης ἱπῖο (6 δοιβὸ οὗ οπς 

οὗ τὴῆ6 ςοὨϊεῖ Ῥηδγίβοοβ ἴο οδὲ ὃὈγοδλά 

ἐβἀομειη, οτος Ε δωμ ὑδρ ἐπεὶ πὰ χήν τὴ 
υ58. ὍΤνο ἀδγ8 δῆεσγ τεοοϊνίης (Ποῖ 

τλεββᾶξε Ης 5εῖ ουἵ οἡ ΗΪ8 ἸΟΥΓΏΟΥ ; δηὰ 
{πεγε 15 ὯῸ ἱπιργο Δ ὈΠΠΥ ἴῃ τῆς Του ᾿ 
(δα ἁἤεγ ἴῃς οοπιρἰεϊίοη οὗ ΗἰΪ8 μτελίοβδι 
τηίγδεϊς, ἕο] ονεὰ ὉΥ 4 ἀεἰϊϊθεταῖς σοϑοϊυκίοη 
οὔ (ες [εὐ Ἰεδογβ ἴο ἀοβΟΥ Ηΐϊπὶ, Ης 
Ἰοοκεοὰ ἀοντ ου λῥμραφς πὰ υἱἱετεὰ [Π656 
ψογά, αἵ [Ὡς δα 3ροῖ, 
οη ἴῃς Μουπὶ οὗ ΟΙῖνεδ. ὙΠΟ (8 Ὁ 
ἩνὩϊ ἢ Β Ἔδο ἢ Βαρροτγίδ (᾿ἷς υἱενν ἅγὸ βιδῖθα ἴογ- 
ΟἸΡΙΥ ἴῃ 186 ϑεοοηά δγίίοἶο ἴο τς ἢ τὸ πᾶνο 
τεΐεσγοα ἴῃ ἴδε Αὐἀάϊοηδὶ Νοῖς οἡ οἰ. ἵν. 16. 

ου ἴῆς 84 ΔΙ ἀδγ, ἴπδῖ {Π6γ νγαϊοῃοά 
Ὦ1ΠῚ. 

2 Απά, ὈεΠ οἷ, τπετε νγᾶ8 ἃ ςοῖ- 
ταἰῃ πιδῃ δείοτε ἢἰπὶ ῃῖο ἢ Πδά τῆς 
ἀγόρϑβγ.- 

2 Απὰ Ϊ 65ι8 δηδυγεγίηρ δραΐε πηΐο 
τῆς ἰανγγεῖβ ἀπά Ῥῃδγίβεςβ, βαγίῃρ,, [5 
ἴς Ἰαννέα! το με] οἡ τἢς βαρθδιῃ ἀλγὺ 

4 Αμά εὔεγ διεϊά επεὶγ ρεᾶςε. 
Απά δε ἴοοκ δέν, δπὰ μεαϊεὰ ἢΐπι, 
δηά εἰ ἢΐηι ρῸ ; 

ς Απά δηϑινειεὰ τἢεπὶ, δαγίηρ, 
ὙΝϊοἢ οὗ γου 5.|4}} ἤᾶνε δῇ 888 Ογ 
ὯἃΠ οχ [Ά]δἢ ἱπίο ἃ ρἷϊ, ἀπά ψ}} ποῖ 

ΟΗΑΡ, ΧΙΝ.---1-14. ΗΕΑΙ͂ΝΟ, ΑΝῸ Ἀ18- 
ΟΟΥΒΒΕΒ ΙΝ ΤῊΗΕ Ηουβδεξ ΟΡ ἃ ῬΗΑΆΙΒΕΕ 
ΟΝ ΤΗΞ ΘΑΒΒΑΤΗ. 

1. 4: δὲ «υεπ:.}1 ΟΥ “ὝΠΟ 80 ΜδῪΘ8θ8 
θοπι6." Τὰ ψπο]6 οὗ [Π]8 βοθῆς (υεῦβοβ 
1.24) 8. ῬΘΟΌΪΝ ΩΓ το δ.. [ΚῸ, υη]688 ττὸ ἃγὰ 
ἴο ἐχοερῖ ἴπ6 βαγδῦ]ς τ ἢ τ Ὡ]οἢ ἰξ οἰοδεβ, πὰ 
ὙΠΟ ἀρΡρΟΑΓΒ (ΟΥ ΟὯδ ὨΘΑΣΙΥ τοβει τς 1) 
ἴηὴ Μαῖί. χχίϊ, 2-14. [τ ὀοσουγγοά αἵ ἴΠ6 8δΠ)6 
Ῥετίοά οὗ οὖ 1, ογὰ  Ἰουγηπεγίηρε, δηά δ5 ἴἰ 
του βεοπὶ δὲ Π0 στελί αἀϊδίδηος τοπὶ [ἐτὰ» 
ΒΆΪΟΙΩ : 566 ποῖδ Οὔ (Οἢ. ἰχ. ς:. ὙΠΟΙΕ ἰ5 ΒΟΠλΟ 
ἀουδὲ ἀρουΐ ἴα ἐχαςὶ πιοδηίηρ οὗ ἴδε ἐχργοβ- 
δίοη “οὔβ οὗ ἴπ6 οἰΐεῦ Ῥμασίϑοαα," {ΠπΈΓΆ 
“0ῃ6 οὗ δπε τυ ]ογ οὗ ἴῃς ῬΠαγίϑοοβ," Βυΐϊ χα 
ΤΑΛΥῪ ταοδῖ ὨδῖυγΑΙ ΝΥ υπάοτβίδηά ἰξ ἴο τηϑδη 
δὶ ΠΙΡΪΥ οὔ οὗ ἴπε ἰεβάετδ οὗ 1πΠ6 ῥασγίγ. [{ τᾶν 
866 πὶ δ ΓρΓ βίης ἴο δηά [68ι15 ἴῃ [πὸ πουϑα οὗ 
ἃ ἰοδλάεῦ οἵ (6 Ῥῃαγίϑοοσ, αἴοσ Η 5 βουθσγο ἀθ- 
ὨυποϊΔ ΠΟ 5 ΟὗὨ ἴμετῃ αἱ ἴδ6 δηϊοτιδίηπιοης ἐ6- 
ϑοτίδοὰ οἰ. χ, 37. Βυϊ [Πϊ8 ἰ5 εχρίαἰηθά ὉΥ {πὸ 
ἰλϑὶ σογὰβ οὗ γεσβε ἱ, δηά ὉΥ σδὶ ἕο ]ον ἴῃ 
ΥΕΙΒΟ 2. 

εδν» «υαϊοὐε } ΤᾺΐβ, δὲ ἴξ οδϑεγυθά, ἰ5 

(86 ρῥγίπεῖραὶ νεγῦ, δῃὰ δὸ Ἴοοηΐϊδίηβ [786 ρὑἱ(ἢ 
οὗ ἴΠ6 βοεηΐθησε. Τῆς ἰηνϊδίοη οὗ ἴ[μ6 ῬΠατὶ- 
866 ΔΒ ἃ (Ιολοΐοσουῦδ οὔθ. Ης ᾿ιδὰ κεῖ ἃ 
ΒΏΔΙΟ, ἰῃ δοοογάδηοες Ὑ{ΠῺ [86 ποῖίος οἷ, χὶ. 
53, 54, ἃπηὰ, δὲ. ἃ ψνουϊὰ βδοοῦχ οτ ἴπὸ 
νγογὰ “ θο ἢ] ἴῃ υϑγβὲ 2 (Ἰπἀϊςδίίηρ, 85 υ5υΔ], 
δῆ υἢ ΟσουΣτθΏ06), δ6 πον ἱῃο- 
ἀυςεὰ ἃ 5ἰοἷς πιδὴ οὐ ἴδε ϑαδυ δίῃ, ἔοσ ἴῃ ὁχ- 
ΡΓέ55 ρυγροϑε οἵ βεοίηρ ννδδι [6505 ψοιυ]Ἱὰ ἀο 
(Οοβίογζθρο, σοάςῦ). Ετσοιῃ γϑῦβα 3 [τ ΑΡΡΘΑΣΒ 
[δδῖ ουν 1,οτὰ ἀϊνὶποά ἢὶα ̓ Σοδομογοι5 ἑ 
οὔβεσνο ὀβρεοίδ! ἴῃς ψτογὰ “ δησηνοσης.᾽ 

8. 1» ἐ ἰαευλ Π Ασοογαϊης ἴο ὃ ΒΏ]1, 
ΨῈ δου] ἰηϑεσί “ΟΣ ποῖ" δῇογ “ἴῃς 84Ὁ- 
Ὁ: }-ἀδγ.᾽» 

δ. α...1 Τῆς ΏΔ58 οὗ Μ δυΐπο- 
τ, νἱ τΠδὲ οἵ ἴνο δηςίθηϊ νϑγδίοῃβ, ἰβ 
ἴπ ἕανουγ οὗ γοδάϊηρ “δοη," Ὅθὸ τσοςεϊνοὰ 
τοδαϊην, το 15 δυρρογίοα ὈΥ͂ δὲ, ἔΟῸΓ υηςΐΔ]8, 
41} οἴμεσ οἷὰ Ψεζείοηβ, δηὰ τσείδαίπεὰ ὉΥῪ 
ΘΟΥΘΠΟΣ, ΤΏΔΥ Ὁ6 οΥὐης ἴο ἴδ ΔΡΡΑΓΘΠΓΥ 
ΤΟΤΕ πδΐυγαὶ σοηποχίοη “455 δηά 
“ἐοχ," (Οοπῖρασο οἷν. ΧΙϊ!, 15.) “1 ΕΥ̓ δοη, 
ΟΥ (Ἔνθ) [πε ΟΧ.ἢ 

413 



5Ὶ. ΠΕΌΚΕ,. ΧΙΝ. [ν. 6---τό. 

1 ἔΕοΥ ὙΠοβοόνοῦ Ἐχδί τες ἢ ΐηγ- ὁ Με ἐν 
8617 584} δ6 αὐδϑοὰ : δηῃά ὃς δὲ 

414 
ϑ[ ΓΑΙ ΠΕΥΨΑΥ͂ Ρ0}] Πϊπὶ οὐδ οη τῆ 82Ὁ- 
θδῖ ἀλγὺ 

“4 ῬτοΥ. ἃς. 
6, 7. 

6 Απά τΠΕΥ Τοοι]ά ποῖ δῆβνγεσ ἢἰπὶ 
ἀρλίη ἴο ἴΠπ686 (ΠΊΠρΒ. 

η ΝΑπά ἢς ρυῖ ἔογ ἃ ραγδδϊς ἴο 
ἴποθ6 τυνῆϊοςἢ σγεγς δι άςη, ψ ἤδη ἢς 
πλιὰ πον ἘΠΕΥ οἤοϑς ουξ {ππ ςὨίεξ 
ΓΟΟΙῚ8 ; βδαυϊηρ ππἴο ἘΠ6Π), 

8 Βεη τῆου ἅγὲ δίἀάεξη οὐ δΥ 
"απ ἴο ἃ νεθάϊηρ, 511 ποῖ ἀονσῃ ἴῃ τῆς 
δίγῃοβε γοοσι ; ἰεβῖ ἃ πίογα ἢοπουγδθὶς 
τδη ἴδῃ ἴῆοιι Ὀς Ὀάάδη οὗ πὰ ς 

9 Απά ἢς (δας Ὀδάε τἢδ6 δηά ἢΐπι 
σοπς Δη4 887 ἴο ἴπες, (Οσὐΐνςε (5 πιδλη 
Ρἷδοε ; δπηά ἐἰδὰ Ὀερίη τχἢ 8Πηλπὶς ἴο 
τλῖκε (ἢς ἰονγεϑὲ τοοηι. 

ΙΟ “Βυῖϊ ψδεη ἴδου ἂγὶ δἰ άδη, 
80 δηά 8: ἀονγῃ ἰῃ τς Ἰονγεβί γοοαι ; 
ἴπλὲ ἤδη δα τπᾶὶ θαάς (πες σοπγοίῃ, 
δε ΠΊΔΥ 54Υ υπῖο (ἢεε, ΕΠΙεη ἃ, ρΡῸ ὑρ 
Βίρμεγ: τῆθη 8μιαῖς ἴδοι βᾶνε νγοῦ- 
8210 ἴῃ (ἢ ργεϑεηςσε οὗ τῆςπ (λέ 9511 
δὶ πχελῖ νυν] ἢ δες. 

Ἴ. α ῥαναδἰ..1 1. ε. ἃ ταοτδὶ Ὡρδβοσ 5πὶ, Οὐ 
ΓΑΠΟΥ ἃ ᾿οβϑοῦ ἄγαν ἔτοπὶ ουϊιγαγὰ τηδη- 
ΠΕΙ͂Β, δυῖϊ πανίης Γοίδγθηοο ἴο ἰηννασά τηδίϊοτβ 
(Βεηξο]). ΤΒο εἰς] εαἰρηϊβοδίίοη οὗ τῇς 
ΤΏΔΧΙπὶ ΟΟΟΌ ἰῃ ΥΟῖ8Ὲ 11 (Μεγετ). [ξ ἰ5 
ποῖ, 85 πηῖρ ἢ ῬΟΥθΔΡρ5 ὃς ὶ ἔτοτὴ γὑ γ86 
10, ἃ ἸΏΘΓΟ Οοὐηβεῖ οὗ ννου] ἷγ ῬοΪ ἴοΏ 658 
δτουπάρα οἡ 5εϊῆβῃ τηοϊνεϑ, Ὀὰϊ ἘΠ ἃ 
ῬΑΓΔΒ]6 ἰοδοθίηρ πὸ στεδί ἰθβϑοη οὗ ῃυπ} 1 γ. 

εδὶς γοορ.} ΟΥ “Ζἰσεὶ 9] δοοι." ΤῈἊς 

πἰνει ενυβ οατος β α οὐ τιρὸ εν ςαρίλοθα ςς ἃς ἴο π 
Ὑ6]1 υπάογειοοά. 

12, Τδεη “αἱά δὲ 6} 76δὺς ον [ΤῸ 
ἴτοιῃ ἴῃς συσδὶβ ἴο Ηἰ5 ποεῖ, ἴο ἰοδοῖ δῖπὶ ἃ 
Ἰεϑϑοῦ οὗ σμαυῖγ. Εοτγ [ἢ}}5 8 ἴῃς τϑαὶ ροὶπί 
οὗ τες εηδυΐηᾳ ἀΐδοουγθε (γοῦϑο8 12-14), 
[δουρὶ ἘΣ Ἔπην ες ουϊνατα ἔοτγτδ οὗ 
Βος Εἴ γ, Ὧ5 6 ῬΓΟΥΪΟΙΒ “ Ῥαγαῦ 
ΔΚοα ἴΠ6 ἔοιπῃ οὗ ἃ γεοοτητηθηάαϊίοῃ ἴο δι 
(ες Πολγοτ 5 τς δηὰ δεβὶ ἱπίογοδῖ. ἴῃ [6 
Ἄοδυϊίοη “ Ἰεδῖ [ΠΟῪ δἷϑο," ἄχς,, ἴδετε δοεῖηα ἴο 
δ6 4 ἀοἰϊςαῖα ἰγσοῶγ. [ἢ ἴῃ πιοπίίοη οὗ “ἴπ6 
Ῥοογ, ἴδ πηδὶ [Π6 δαὶ, ἴῃς Οἱ πὰ," με 
ϑεεῖ [0 866 8ῃ δηζ,εἰραίίοη οἵ ἴῃς ξοϊονίης 
ῬΑΥΔΌΪΟ (νεσϑεδ 165-24). [π|86 ““ Τζεδισζεςου 
οὗ ἴῃς Ἰυδί,᾽ τὲ ἀο ποῖ ἤηὰ δὴγ τεᾶὶ εὺρ- 
Ῥοτί οὗ ἴΠε ἀοςίτίπο οἵ ἃ ἔνγοο]ὰ γοκυστοςοη : 
186 υδὲ ἅτὸ ; θεςδυϑε (Βοῖγ γοδύστοος- 
οι δος μδ8 ΔΩΥ͂ Ὀθδγίηρ ὕροη ἴῃς ᾳυοἌίίοη. 
Μεγεοσ, στο στηδἰηίδίηβ [ἢ Τοίοσοηοα ἴὸ ἃ 
ἀουθδ!ε τεϑυγγθοῖ!!οη, ἀοο8 ἢοὺΐ οοπποςοὶ ἴξ 
Ὑἱ (Πς τ ]οηδτίδη ἀοςῖτίης, θυ: τὰ δυςὶ 

Βυπιθ εἰν ἢ 156} 58}8}} Ὀε εχαὶτθά. 
12 ΦὝὙΠεπ 5414 πε 4150 ἴο ἢὶπι 

ἴῆδι Ῥαάς Πίπι,  πεπ δου πιακοϑὲ ἃ 
ἀΐπποῦ οὐ 4 ϑυρρεῖ, Ο1]}] ποὲ (ΠΥ 
[πἰεπδ, ποὺ ΤΥ Ὀτεϊῆγεη, πε μοῦ ΤΥ 
Κίπβιιθη, ποῦ ἐγ πιο περ ουΓ ; 
Ιεθὲ (ἴοΥ 4ἰβοὸ δά ῆθς ἀραίπ, ἀπά ἃ 
Γεοοίρεηος ὃς πιδάς ἴδες. 

12 Βυῖ ψῇεη ἴῆου πιλίκεσς ἃ ἔεδϑῖ, 
ΟΔ}1 ἐς ροοσ, πε πιδίπχοά, τὩς ἰδπις, , Τοδες 
τῆς δ] ηά : 

14 Απά τδου 884]: θὲ ὈΪεββϑεὰ ; ἔοσ 
(ΠΟΥ ςληποῖ γεασοπίροηβε πες: ἴογ 
ἴἴου 8ῃἷς Ὀς τεςοπηρεηβθὰ δὲ ἔἣς τὸ- 
βυγγεςκίοη οὗὨ ἴῃς 1.ῖ. 

τς ΠΑπά νῃεη οπς οὗ {πεηὶ ἴΠαᾶὶ 
βᾶῖ δὲ πιρᾶξ τὴ Πὶπὶ ἢελγά {Πε86 
τη ϊη 
ἢς τῆδι 3}|}8}] εδὲ Ὀγεδά ἴῃ τἢς Κίηρ- 
ἄοπι οὗ (ὐσοά. : 

16 ΦὙΤβδη βλἰά ἢς υἱπῖο πίη, Α 

Ῥαββαρθδ 245 ομη υ.Ἱ 25: 1: ΟὐὗΥ. Χυ. 22: Σ 
ΤΒορ. ἱν. 6; Αςἰδ χχὶν. 1ξς. 

15--:2. ΤῊΣ ΡΑΒΑΒΙΕ ΟΡ ΒΙΌΡΕΝ ΟΥΕΞΤΕ. 

16. Βἰε“εὐ ἱε δε ὍΤΕ ᾿ἰηκ οὗ οοηῃοχίοῃ 
δ (ῆς πιεπίοη οὗὨ “ἴδε τεβυττεςοη οὗ [δε 
ἦυδι" δὲ (6 εἷοδβε οὗ οὖσ 1 ογαΐβ ῥγενίοι 

ΗΘ ννᾶϑ ῬγοῦϑΌΪ υμπάετοίοοα ἴο 
τήοδῃ, [Πλὶ [Π6 τϑοοσηρεῆϑθε τουἹὰ ἴδκο {Π6 
ἕοστῃ οὗ δὴ ἱηνυϊδιίίοη ἴο ἴτε στεδὶ δδπαυεῖ ἴῃ 
[6 κἰπηράοται οὗ ἴπε Μεβαίδῃ, δ σις [86 
ΚΑῚ Δ] 18γο ἴα (88 ἴἴ νὰ ὑεἰϊενοά) νουὰ 
μιῇ ον ἴῃ ὑμῳῇ μὴν γὐλὴ ἐνῶ ἘΡΠΑΤΕΗΒ 
ΑΡγδδδσι, [58λς, Δ0ῸὉ (οοπρατε Μαῖξ, 
ΥἱΙ. σα; οἷ. ΧΙ, 18). Τὸ “εδῖ Ὀγοδα ἢ ἰ5 
ἸΏΘΓΕΙΥ ἃ Ηεῦγενν αἰγουμηϊοουθοη : σΟΙΆΡΑΓΕ 
1 Κίηρε ΧΙ, ο. 

οἱ ἴδε αυεδίου οὗ [πε ἰἀεηεν οὐ ἀϊδίηςι- 
686 οὗ ἴδε ἵπτο 65. ΤΠ νᾶβ 

Ὁ} ΔΠ5 δῃὰ διῃη6 15,7 δηὰ το ἴο τῃς 
ἴῃ σοηβοαυδηςε οὗ [15 ΤἼᾶγε!εϑθ τὰ - 

οερίοῃ ὉΥ ἴδοδεὲ ἴ0 ψῇοπὶ ἰξ νγᾶϑ οτ" 

ἢς εαἰά υπίο ἰπι, 4 Β]εβθδά ἐς αὶ ἀραιὰ 

4 Μρῖι υ-. 
2. 



ὠνὰς ᾿ς ῶμ- ν.9.. ἀρ ῶῶο ἀξαῦ Ὡ 
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ν. 17--24.} 

ςεγίδίη τλη πιδλάς ἃ ρτοδὶ διιρρεῖ, 
ἂηά ὕὈδλάε πηδῃγ : 

17 Απά δεηῖ ἢΐ8 δενδηϊ δῖ ϑιρρεῦ 
τἰπις ἴο ΒΆΥ ἴο ἴδεπι δῖ νγοῦε δἰ ἀ- 
ἄεη, ὕοπιδ; ἴον 8]} υνίηρβ ἅγῈ ΠΟΥ 
ἀρ ὺ 

18 Απά {πεγ 411 στε οπε εομσσηὶ 
Ὀερᾶη ἴο πιᾶκε ὄχοιβε. Ὑῃς βτοῖ 
8814 υπίο Ὠΐπι, 1 πᾶνε Ῥουρῆϊ ἃ ρίθος 
οὗ ρτουπά, ἀπά 1 πιιδὲ πεθάβ ροὸ δηά 
δες ἴἴ : [ρΥᾶγΥ ἴΠδε πᾶνε πη6 ἐχοιιβαά. 

19 Ἀπὰ Δηοῖδοει 84.4, 1 δᾶνε 
θουρσῆς ἔνε γοκς οὗ οχεῃ, δηά 1 ρὸ 
ἴο ργονες ἴπεπὶ: ἰ ΡΧᾺΥ πες πᾶνε π|ὲ 
εχειβαα. 

20 Απά δποῖδοῦ 86], 1 ἤανε πλλ- 
τίεά ἃ υυίδ, δπὰ τπεγείογε 1 Ἴςδηηοῖ 
ΠςοΙΏ6. 

5Ὶ. ΓΕΌΚΕ. ΧΙΝ. 

21 ὅο (δαὶ δεζνδηΐ Ἴδπὶς, δηά 
δῃενγοα ἢ8 ἰογά (686 {πηρ8. ὙΠδη 
τῆς πιδϑῖεῖ οὗ τῆ ἤουδε δείηρ ληῃ 
δλίά ἴο Ὠἷ5 βεγνδηῖ, Ὁ ουκ φυϊςκ]γ 
ἱπῖο (ἢς δίγεοῖβ δηὰ Ϊδηεβ οὗ τῆς οἰ, 
δηά ὑγίηρ ἴῃ ἈΠΟ τῆς ροογ, δηά 
τὴ)6 πηδὶπγεά, δηά τῆς ἢδὶῖ, δπὰ τἢς 
ὈΠπά, 

22 Απά ἰδς δβεγνδηΐ 8414. 1 ,οσγά, ἱξ 
8 ἀοῃς 48 ἴῆου ᾿ιϑὲ σοπχηδηάςδα, δηά 
γεῖ τῇ ογα 8 Γοοηι. 

43 Απά τἢς ἰογὰ βαἱά ὑπίο {πὸ 8εῖ- 
νδηῖ, ὁ ουξ ἰηῖο τῆς Πίρῆνναγβ ἀπά 
Πεάρεβ, δηά σοπηρεῖ ἐλεηι ἴο σοπια ἴῃ, 
[ἢδξ ΠΙΥ Βοιι88 τηᾶγ ὃς Π]]εἀ. 

24. ΐ ΟΥ 1 88Υ υπῖο γοι, ΤΠδς ποης 
οὗ τοϑε πιθῇ Ὑ ἢ τγεγὰ Ὀἱάάεδη 9}2]] 
ἰΔϑἴ6 οὗ ΠΥ ΒΈΡΡΕΓ. 

ΕἰπΑ}γ «αὐάγεκϑοά, 80 ἥσ, ἰβάεοά, ἴὰὶ ἰϑ δὴ 
δχραπείοη οὗ (ἢς ἰεβϑοὴ ἰδυρῖ ἴῃ οἰ. χίϊ!, 28, 
19. Οἴοουδε ἴἴ 15 ΘΆΒΥ ἴῸΓ 8 ἴ0 Τηλκο ἔλγ- 
[86 ἀρρἰϊοδίοηβ οἵ [δα ραγδῦῖε, θυΐ [Π15 15 18 
οτἰχίηδὶ ἀδδίση ἀπὰ 9οορὲ (νεῖβε 16). Ῥὅδὲ 
βγδὶ ἰηνί(δίΐου οὐ ΕῪ τοῖοσϑ το Μοϑθοδ ἀπά 
[ἢ Ῥγοροῖβ, ἴῆς βοοοηά ἰῃν δου (τ Γ96 17) 
ἴο Οἢγῖκι. 

"παάε. ΟΥ̓́͵ 883 ΜῈ δου ῬΓΟΒΔΌΪ τοδά, 
γγ88 λα ῖικί πη α,᾽ 2.6. τὰ Δθουΐ ἴο πηλκο. 

17. ““ηἴ δὲ “εγυαπὶ αἱ “ωῤῥενοϊδ»!..] ΑΔ 
δοςοηπὰ ἰηνήδείοη 5 βοηΐ ἱτηηθ διε] Ὀεΐογο 
[Π6 θαπαυεῖ, 48 ἴῃ Μαῖϊ. χχὶϊ. 32, 4.) Ὑ [ΠῚ 
ποῖοϑ. Το οἱοκίηρ ᾿νογάβ οὗ {πε ἰην Δου, 
(ὁ ρομθ, ἴου 8}} ΓΠῚΠ 55 ἃτὸ ὩΟῪ τ Ογ," δὺυς- 
ξοβῖ5 ἴῃς 5βρὶοπάϊά δουηάδηςο οὗ [Π6 ἔδαδι ργὸ- 
Ῥατεὰ (σοαεῦ. 

18. «υδῇήὸ᾽ οπε εομβεμὶ.}] Ὑδὰ νοσὰ “ ᾿οῃ» 
δεηῖ" 15 δυρρὶοὰ ΌὉΥ οὖν ἰγδηϑιδίου: ἴ πιϊσ δὶ 
Θαυ Δ} πᾶνε Ὀδεη τεηάετοὰ “ ψἹ οἿδ νοΐοθ." 
ΤΆ πιοδηΐηρ ἰ5 οἰδᾶγ ἰῃ ΔΩΥ͂ οδϑε : ἴδε ἰηνεὰ 
ξυεαῖὶ5 ψεγε Ἰηϑρίγεά ὈΥ̓ ἃ ΠΟΙΏΠΠΟΏ δοηςτηεηϊ 
οὗ ἀἸ511κὸ ἀραϊηϑὶ [6 τιςἢ ἔπεα 8ο πδά ἰη- 
γἱϊοά το. ΤῊ 5 ἰΒ Ὀσουρῆΐ ουΐ, ἴοο, ἰη 186 
Γορε!  ἤοη οὗ ἰδ τογὰβ ψ Ὡς οἶοδο [ἢ 6 π|65- 
δᾶξεβ οὗ ἴπε βιδὶ δηάὰ δεοοηὰ συσδὶ (Υ γβ 65 
18, 19): ἴΠ6 {πἰγὰ (γΕΓ36 20) 5 τηυςἢ ὈΟΙΩΟΣ 
δηά τηοτὰ ἀεσςὶ 

18. 90 από “ε 3.1 ἈδίδοΥῦ, “69 οὐ" (ὦ.6. 
ἱπίο ἴπΠ6 ΘΟΌΠΌΥ “δπὰ 800 1." 

41. ἐδε ροῦν, 9.) ὍΠ6Ὲ αυλγ οἵ ἴῃς 
ῬΟΙΒΟΏΒ ΠΟΥ ἰην!οἀ ΘΧΔΟΙ͂Υ στο ὙΠ ἢ ο86 
ΦὮΟσ ΟἿΣ 1, οτὰ γοοοιμσηθηβ ἴῃς ῬὨασιβοο ἴο 
ἰηνίίς (τεῖϑα 13). ὙΒΟΥ͂ ἃτὲ [᾿ς ντεϊοποὰ 
ουϊοκϑῖ5 οὗ δοσίεἴγ, νγῖο ἃγε ἴο Ὀε ἔουπά ᾿γίης 
ἴη τῆς Ὀδοῖς βἰτοοί δηά ἴδποα, Ὀυϊ 5111} φυλ δὲν 
ἐδε εἷγ. ὙΒογοίοσε (ΠΕΥ͂ σεργεϑεηϊ [ενχ8, υϊ 

1ἐν5 οὗ ἴ6 νοσϑὶ 5ίδπιρ, 88. ΤΠΕῪ ννουϊά ὃς 
(που ρῆς ἴο θὲ ΌΥ ἴδε ρευϑοῃβ ἴο στ βοσὶ [Β6 

Ὁ]6 νγᾶβ δ ἀγεεϑεά. ΤἬΉΘΥ νγόσὸ ἴΠ6 “ρυὺ» 
οδπδ δηά δβίπποιβ᾽ οὗ οἷ). χν. 1ἱ, “"ἴὴ6 ροοῦ 
0 δὰ τἢς Οοκρεὶ ῥγοδοποά ἴο (ποτὰ (ςἢ. 
Υἱ. 22), ἴπ6 Ῥεορὶς ψῆο Κπονν ποῖ ἴδε 
1ᾶν, δορὰ σβοπὶ [ἴῃς ῬΑτΓίθεε5 τεχζαγάθα 88 
“ φυγοοῦ " (]]ὁδη νἱϊ. 49). ἘΠπεγείογε ὃγ ἴῃοβα 
ἴο ψβοτλ ἴδπδ ᾿ηνΠΔΈΟΏ νγὰ8 ΟΥ̓ ΠΑ ΠΥ 836- 

δ Ιηυδὲ υπαάογείδληά [(Π6 ΓΏΪΟΓΒ, 
ἀοςῖοτ οὗ ἴῃς [,τ'7΄ὺ, δηά ῬΠαγίβθοβϑ, [πὸ νΠο]ςα 
οὗ ἴδε τῇσι. δηά Ἰεαστιεὰ ς]858, ἴῃς τεϊρίουβ 
νοῦ] ὰ οὗ [6 {ἴπηο, 411} (1ηὴ ἕδος) νγβο εηὐογεὰ 
ἴῃς ετοβδαίοβί γε ουδ ορροσίιηιεβ. 

28. ἐῤὲ δίρϑευχ» από δεάσε:.] ΤΉΏΘΒα ἃγ6 
νπουῖϊ (δὲ ςοἰγ, διά τἢϊ9 ἤηδὶ ἰηνδίοῃ 
τπεγεΐοσε σείευβ ἴο ἴ86 οδ ηρ οὗ [6 ΟεηΕ168. 
Οοπίγακὲ (Π6 ἐχργαξϑίοη 86 οὗ ἴῃ γεῦδα 
21. 

εο»βεΐ ἐδενι.} ϑΌΓΣΕΪΥ ὉΥ͂ τιογα] σοτρυϊείος. 
ῬΕΓΙΒΟΓΌΠΟΩ τουδὶ Ὁ 5Δ6}7 ἴῃ ποοὰ οὗ δὴ 
ιρυχηοδηῖ, ἴο μανο Ἄκοη σοῆιχε ἴῃ (8 (οχῖ. 
ΤὮς ἔἰπηδ τῦῶβ βῃοσί, δὰ ἴΠπῸ τηδϑίοσ οὗ {Π6 
ποῦθε οουά ποΐ νναϊξ ; [πογεΐογο 6 Βδάς ᾿ἰς 
Βοτυδὴϊ υὑγρὸ ἴπθϑοὸ πον γυσδίϑ ἴο Η]} {δ 
βουδε ψ Πουϊ ἀοἶαγ (Μεγει). 

ἐδαὶ ν»ῦ δοῖσμο να} δὲ Μ]1ε4.1 “ΤῊΪ5 8 οὔθ 
ἘΠῚ Ροΐϊηξ δῖος 81. ῬδῸΪ βρϑοῖδ!γ ἄγαν 
ὉΠ ΟἿΣ [οὐ β ἰοδοξίηρς : ΟΟπΕ168 πουϊὰ 

Π]} αἰ" (Πς νοϊᾷ Ἰεδ ΌΥ ἰδς ἔΔ1[}}6 59 ες 
8:8. Ἀοχπῃ. χὶ. δ4ς. εἶδ, “Μ. Κ᾿ ". 
473. 

24, Ὧν 1.4} μπίο γοι.] ΓΊνοδε πογὰς τὲ 
ΟΕΓΙΔΙΏΪΝ δροκοη ἴῃ ἰδὲ οδδγαοίοσ οὗ πὸ 
Ταλϑίοσ οὗ ἴδε ἢουδε (Ὡς νεῖ, Μεγοσ, 
Οοάεῦ) δηά ὑσὶ ὈΥ͂ [6805 ἰη ΗἾ5 οὐσῇι ροβϑδοῃ, 
ἃ βυρροαπι[οη νος που]ὰ ᾿πηροτί ἰηῖο ἴδ 
δΏ ὈΠΩΘΟΘΒΕΑΣΥ ἄσξτες ΟὗὨ ΒΔΓ 5Πη658. 
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“7 Μαῖι. το. 

ἃς Δ ΑΠπά τοῖο χεης ρτοᾶλὶ πλτ|- 
τυ 468 ψν ἢ Ὠΐπὶ : δηὰ ἣς τυγηθά, λπά 
844 υηΐο τπεηι, 

26 “71 δὴγ σιαμ σοης ἴο πιο, Δηά 
Παῖε ποῖ δἰ8 ἔδίμογ, δη πιοίδεσ, δηά 
νυίε, ἀπά Το ]άτγεη, ἀπά Ὀγεΐῆγθη, δηά 

125-315. ΝΑΚΝΙΝΟΒ ΤῸ ΟΥΒ [ΟΒῸἘΒ 
ΕΟΜΙΟΜΨΈῈΒΣ. 

δ. “1π4 δέγε «υεπὸῷ στεα!.) Τῆς τιοηίοη 
οὗ ἰδ6 γτγεαῖ του ΟΥ ϑτεδὲ Ἵτοννάδ, 
ὙΠῸ Δ1ΓῸ Πόσο βιὰ ἴο βανὸ “φοῶς μ᾿" [6511 
([δ6 οτἱρίηδ) νεγὺ 15 ἴῃς ϑδζῖθ τὩ οἷ 5 τηλ6 
:.86 ΟὗὨ ἰὴ τεΐεγεηςε ἴο Η 8 τηονυειηθηΐ [Ὠχοῦ ἢ 
(δὲ ψδοῖς οὗ 1818 ρετὶοά : δεὲ ποῖς οὐ εἶ. 
ΧΙ, 13) ἵοσγηιϑ, ἴῃ ἕδςί, {86 ΚΕΥ ἴο (ἢ [Ο]]ονν- 
ἴῃς ἀϊδοουτϑα (νοῦβῈ 8 25-35). νὰ ἃγα δοῖο 
Ἰηϊγοάδυοοά ἴο 8 πον δοέπε ἱή ἢ ΤῊΔῪ Ὅς ΓΕ- 
ξαταθὰ 45 ἱτησηθα ϊδίο Υ δυσοοοάϊηρ [παι τ Π] ἢ 
ἴα8 ἡυδῖ Ὀοοη πδιγαίεα, ΑΠΟΥ ᾿εανίηρ [ΔῈ 
ῬΒδγίϑεθ᾿ 5 οι 56 [6515 ςοηίηϊι:65 Η5 ἰΟΌ ΠΟΥ, 
δῃὰ ἰ5 [ο]] ονκοὰ ξτεδῖ Ἵγοιγάβ, διϊγδοϊοά 

18 ἴηρ δηὰ ψόσκβ. Ἧς (λκὸ5 (8 
ΟΡγοσυΠΠΥ (οδοδίης ΗἰΪ 8 ἴο]]}οὐσοσ (ἢ 6 

Ἰάς ἀϊδογοηος δεΐνγεε δὴ ουϊννατά δηὰά ἃ 
τοαὶ δαάμποδίἼοη ἴοὸ Ηΐπ. ΤὮδ ρτεδί στοά οὗ 
ζοΠοννοσβ ττὰβ ποῖ [μδὲ τι οἢ ἢδ πηοβί ἀοβίσγεοά : 
δου πΐ ἴογ ἴγις αἰβοὶρ]68, σῇο βῃουϊά σίνθ 
τι (οἷν Ποαγίβ. [Ι͂ἢ σοῦβο 26, Ης ἄγαν ἃ 

ἀἰδιἰηςξίου θεΐτγεθ ουὐϊννατά δηὰ ἴσιο ἀϊϑοῖρ]ο- 
δῃϊρ. “ἸΥ ΔΩΥ πιδῆ σοπὶς ὑπῖο τηο;"---Ὠδὲ ἰ5 
(6 Βγαοῖ, [Π6 τλοῦὸ νυἱδί]ς δοῖ οὗ δάμβοδίοη. 
Βιυῖϊ δοπ)οίδης τῆοτα ͵ἰ8 πεοράδα ἴο σθλκο (ἢ6 
ΓΟ] ΐοντεσ τ δ] γ ἃ “ ἀϊβεῖρὶε." ὙΒοη Ηδ ῥΙδοαβ 
[6 4υ8]1Ποδίίοη οὗ ἃ ἴτπὸ ἀϊϑεῖρῖθ σεῦ ϊρῃ. 
ΤΏΕεΓα πιυϑῖ θ6 ἃ ὙΠ σι 655 ἴο Δραπάοη, γοᾶ, 
1 περὰ ὃς, ἴο “παῖς 41} (πα 15 πδίυτα! 
τηοϑὶ ἄθᾶγ ; δηὰ [δοῖὸ τηϊϑῖ ὃς ἃ τοδάϊηοβ5 ἴο 
ὉΠ οΤΤΟ 41} {π2ἴ ἰ5 τηοβί ραίηδι δηὰ δ ῃοστεηῖϊ 
ἴο ἠδίυγα! ἔξεϊϊπρ, ἰδ τηεῃ τὰ οδ δὰ ὕροῃ 
ἴο ἀο 50 ρρδς 127). ὙὉὙδὲ ψΠ0]6 ἀογινεβ 
δὰ οηδὶ οτος δηὰ ραίποβ ἔτοπιὶ ἴῃ ροϑβὶ- 
οη ἴῃ ψὩοἢ [86 ϑανίοιγ βίοοά. Ης νᾶ 
τναϊκίης αἵ (6 μοδὰ οὗ ἃ ἰᾶσζεὲ οοπιρᾶπυ οὗ 
ΤΟΙ] νΟ ΓΒ, ΞΟΠῚΘ δίποογο, 806 5.20]6, Ξοῦια [86 
Τονεγβα οὗ οδοῖ ; δηὰ Ης νγνῶ5 οὐ ΗΪ8 ΨΑΥ͂ ἴο 
Ῥεγίοττῃ [86 ρτεδλίοβι ἃςί οὗ ϑβεϊ ξαδησοζαῦοη 
ὙΒΙΟἢ ἴῃς τπνοτ]ὰ ἢ45 δεοῆ. “ἼἘ6 ὨρΆγΟσ [ἢ 6 
ΔΡΡΓΟΔΟΣ οὗ Ηἰ5 ΟὟ 586}. 5δοσῆςο, [δ 6 ΤΏΟΓΟ 
ἀἰδιηςῖ δηὰ [Π6 τηοσγὸ ἰάθαὶ ἂῦὲ ἴῃ οἷαί πι5 
νος Ης τλλκο5" (Μεγεῦ). ΤῊ ββοσγὶ ἀϊ5- 
σοῦΓγϑα, ΜΒΙΟΝ πδηρα τορείπεῦ δηὰ ἔοστηϑ ἃ 
νγ6]]-σοπηεςιοα τ ΒοΪς, σοηβἰϑι5 οὗ [ἄγεις Ροσ- 
Ὀοῃϑ: 18ΐ, ἃ δἰδίοσηεηϊ οὐ [6 4υ)}Ηςδί!οῃβ 
οὗ 4 ἀϊβεῖρῖς. ΤῊ 18 ἐουῃά ἰῃ διιθϑδίδηςο ἱπ 
(Π6 σμάγρο ἴο ἴδε Ἴ ννεῖνε, Μαῖξ. χ. 37), 18. 
ἼΤΠΕΥ ἅσγὰ ἠοῖ, ΒΟΎΘΥΟΓ, ΘΧΔΟΙΓΥ [Π6 βδπγο ἴῃ 
ΘΔΟἢ οᾶΞ6. [υυΚκς, ἸῺ ραγουϊδτ, δ85 [μ6 δίΓοηΚῸΣ 
δηὰ τῇοσο μαγδάοχιςδὶ εχ ἴοῆ: “1 ΔΩΥ 
ΤΙΆΔΗ . . .. βαϊείδ ποῖ," ὅζς.,) ἴῃς οτἱρί ὨΔ]}γ 
οὗ νον τὰ οδηηοῖ ἀουδί. 2πάϊγ. ΤΟ 

51. ΤΥΚΕ, ΧΙν. ἶν. 25---28. 

8ἰβῖςιβ, γεᾶ, ἀπ ἢΐδ οὐγῃ [16 δἷβο, ἂς 
Ἄοδηποῖ δὲ ΠΥ ἀϊβο!ρὶς. 

97 Απά τβοροενεῦ ἐστ ποῖ ὈΕΩΓ 
Ἦ]8 ογοβ8, ἀῃά Ἴςοπὶς δῇει πες. οδῆποῖ 
Ὀα ΠΥ ἀἰϊδοίρ]ς. 

28 ον ψὶοἢ οὗ γου, ἱπίεηάϊηρ 

Θδοσί Ῥαγα Ὁ 65, Ῥεςι αν το 81. 1Κ6, Δη, ἃς 
θὲ Μνεῖϊε δᾶγβ, “τοοαῖ ναϊυδῦ]ς, δη)οίῃὶ 
ΟΠ ἴμοϑο ψΠῸ “ οοἵμς ἴο "ἢ Οἢτγίβὲ ἔο ὃς Ηἰ 
ἔο]]οννεῖβ οὐϊιναγάϊγ, [ἢ ἀυἱγ οὗ οουηξπες 
{86 οοβί, δηά οὗ ἀν εβεϊπιδίϊηρ Ὀεοΐογοδβδηά 
τις ἡξ - οὗ ἀοΕ ττα: Ἴγάϊγ. ΤΊο 
ῬΓΑΟΌΟΔΙ οΟὨΟΙ δίοἢ ἴπνο ρμαγαῦίες, 
45 [ο]ουνοά ΕΥ ἃ ρεονεσῦϊλὶ ἐχργοββίο (2150 
[ουῃά ἱπ [Π6 ϑειτθο οὐ ἴτε Μουπῖ) ψ Ὡς ἢ 
Ὑ71}} θ6 οοῃδιἀογοά ἴῃ 115 ῥΪδοο. 

46. ῥαίε ποῖ δἰ: ζαΐδεγ. Νοῖ ἴο θὲ οσ- 
Ρἰδἰ θά βἰπυρὶν “Ἶονα ποῖ 1685 [Δ τη : ἴ86 
ἐχργεβδίοη, δίγδηρο 48 ἴἴ ΤΑΥ͂ ϑουηά, του βὲ πᾶτὲ 
ἃ τποῦὰ ἀεδηϊζε δηὰ Ῥοκίεινε τηοδηΐης (Μεγεσ, 
Οοὐοι). ΤΏΡ ΪΔ5ῖ ἔδιτῃ ἴῃ {ΠῸ βεσίεβ οὗ [δι] 
τς ἢ ἴδ 6 ἀϊδεῖρὶς 15 “1116 ἴο μδίο (“ δἷ5 ονπι 
τ, ἐσ. διυῖτηδὶ 118---ποῖ ἴδ ἴῃ [Π6 Ὠῖρῃοβὲ 
56Ώ56, το οουἹὰ πᾶνα Ὀδθη οχργεϑϑοὰ 1 
[δὲ οΥἾΣΙΒΔΙὶ Ὁγ ἃ ἀϊβεγεηϊ πογὰ ; δεαὲ οί 
Οἡ οἷ, χΙΐ, 20) ἰ5 {πε ΚΕΥ ἴο (δςδ τροδηϊης 
οὗ (δε ψΠοΐϊ6. 80 ἔδγ 848 ἴπε ἴονε οὗ δῃγ7 
ΘΑΥΒΙΥ οὐ͵εςξ ΟΥ̓ οὗἁ ΔΠΥ͂ ΕΑΓ ΙΒ] ΡΕΓΒΟΩ 
οοτης πο οοπιρεῖ ἤοη ψῖτὰ [μ6 ἴον οὗ δοὰ 
ὭΑΥ ἸΏΟΓΟ, 80 ἴῶσ δ5 ἴπεβε ἰδΐησα σὲ ἰοτθὰ 
θεοδυδε ΠΟΥ οστῃ ρα οὗ "ουῦ οὐγῃ [ἰἴ" 
(ἴδε Ἰονα οἵ κιπάσεα δεΐηρ δοπιοίσηος ΟἹΪῦ 
δοϊβεθηθθβ ἰῇ (πὶ βοοοῃά ) δηὰ οὶ 
“ἴῃ (86 [ογὰ," ἴἤεη (ΒῈῪ οὐξῶϊ ἴο θὲ δΒαιθὰ 
ἃ οἱ Ἰἰονεά. Τὰς “βίυυδοτηῃ δηὰ τε- 
Ὀ6] Ιου 800" υπάεγ [86 1,ὺ7ὺ τγᾶ5 ἴο δε ἀ6- 
πουηοεά ΟΥ̓ 58 ραγεηίβ (Ὠ ει. χχί, 118-21): 
ΟἿΓ 1 ογὰ “ 5ΠΏΡΪΥ δρί Γ[12]1968 [115 τ 
(Οσσεῦι. ΤΒὸ πιοῖς ΠΕ ΕῚῈ ἴῃ 

5 μαβδᾶρο οοπιραγεὰ νἱ αἴξ. Χ, 37 ἃἴε 
δεβί δοοουπίοα ἴον ΌΥ ἴπὸ ἀϊδετεης αὐγοιπν 
δίδῃςοϑ: [μεθ νν ὝΕΓΟ Κοὴ σὑ18 
βροοῖδὶ γεΐξγσεησε ἴο ἴῃ ϑδετοσε {1215 ἱπηγηδαὶ- 
δἴοϊγ ἱπιρεηάϊης. όδη Μδη9ε}᾽5 ποῖε οὔ 8ῖ. 
Μαῖίϊδῃενν γοβϑίβ οὔ ἃ ἀϊβεγεπῖ νἱενν, πιδιηϊαϊηοα 
ΌΥ͂ ΤΏΔΩΥ͂ ϑουηα ἐχροβίίοσα. 

47. “414 «υδοιοευεν. Οομραστο ἀπά δοὸ 
ὃοίς οὐ Με. χ. 18. 

48. Σὸν «υδίεδ ὁ ζοω.] Τῆδ Τοαϊπηςῦοη 
“ον ἱπίσοάυοςεβ ἴπ6 ἡτουηά οὗ ἴδ)6 ἀδοϑοσίοω 
τηδᾶο ἰη ἴδ ἑοσεχοίης νεῦϑο, τμδὲ “τ πόϑοσυεσ," 
ἄχε., “ σδηῃοῖ Ὧ6 ΤΥ ἀϊβεῖρ]ς.᾽" ΦΘδε δρίσιε οὗ 
τι.15 δηά {δε βοἸονηηρ Ραγαῦ ]ε 15 μετ [μα οὗ 
(ὃς ναγηϊηρβ δὲ ἴπῸ οὐυϊϑεῖ οὗ ἐδ ]5 ἸΟυΓΏΕΥ, 
οἷ. ΙΧ, γοῦϑοβ ς8, ὅ2, [15 Ὡοΐῖ ΠΟΟΘΒΒΔΑΙΎ [Ὁ 
ΒΌΡΡΟΒΕ ΔΗΥ͂ αβϑοηϊαὶ αἰ εγοηος δεξισοθη 86 
ἔνο 5ἰπι τυ άε5. Οὐἷἦν 1οτὰ ἔγοαυ ΕΥ τα- 
ρΡελϊοά Ηἰβ βαγίησβ, δῃάὰ δὔονθ 411] Ηἰ 
Ραγαῦ οβ, υδυγίηρς ἴἰ6 ἔοστη, ἰῇ ΟΓάοσ, ᾿ξ ΟὨ6 ΠΊΔΥ 



ν, 29---Ἱ.ὄ 

ἴο δυϊ]]ὰ ἃ ἴοννεσ, 5ἰτεῖ ἢ πος ἀονσῃ 
ἢγβῖ, δπά σοππίοῖῃ ἢς Τοοβῖ, ψ οῖθοΓ 
ἢ ἢδνα “ὔεῖοπέ ἴο ΠΗ} ἐὲ 

129 [,εβῖ ὨΆΡΙΥ, δἴεγ ἢς μδῖἢ ἰαἱά 
τῆς ἰουπάαδιίοη, ἀπά 85 ποῖ δῦϊε ἴο 
ΒΗΪΒἢ ἐξ, 411 τῆλε ῬεμοἹ]ά ἐξ Βερίῃ ἴο 
τηοοϊς Αβίς Ὲ 

20 ϑαγίηρ, ΤΓῊΪ8 πιδὴ δερδη. ἴο 
Ὀυ1]ά, πὰ ὐρὶ ποῖ αὖϊε ἴο βηϊδη, 

41 Οἵ νδαδῖ Κίπρ, γοίηρ ἴο πιᾶζκε 
ΑΓ Δρλιηϑῖ Ἀποίποσ Κιηρ, 8:6 ποῖ 
ἀονγῃ ἢγβθὲ, δηά Ἴσοηβυ τοι νῃοῖθοΣ 
ἢς 6 4016 ψῖἢ ἴδῃ Ἐπουβδη ἴο πιεεῖ 
᾿ἰαι τἰδὲ σοπλεῖῃ ἀραίηϑὲ ᾿ἷπὶ ἢ 
Ἐν ΠΤ (Πουβδηά ὺ 

42 Οτ᾽εἶβε, ψνἢ!]ς τῆς οἵδοῦ 18 γεῖ 
ἃ ρτελῖ ΨΆΥ οὔ, ἢ β86 πάει λη .ΔΠ1- 
θαββᾶρα, δηά ἀεβίγει ἢ σοπάϊτίοηϑ οὗ 
Ρεᾶςεα. 

80 8ΡΘΔΚ, ἴο ἀτγῖνε ἴδε Ἰεββοη Ββοπιθ. 5111} 18 
Δἰ]οννδῦϊ ἴῃ 411} ἴποϑὲ ᾿α868 ἴο ΘῃἀΘΑΥΟῸΓΣ ἴο 
ἴγδοθ ἀϊδεγεηῖϊ βιδά65 οὗ πηιδδηΐηρ, δηά 1 ΠΊΑΥ͂ 
Ὀ6 1016 ἴῃ 411 βυς δ: οα568 ἴἰο πὰ ἴδθπ,. 
οι τοξαγαβ {Π696 ἴτγοὸ 5 γλ}Πἀ65 85 ἀδηοῖ- 
ἴῃσ σἴνεϊγ, [ῃ6 ροδίνο δηά 186 ποχαῖνο 
δι 46 (6 ΟἸἠγβείαη 5 ΜΟΥΚ, οὐ ἴπ6 ΟὨΘ 
Βδηά, (6 δωλίάιησ μὸ ἴα ἰηάϊν 2] οδλγαςίοῦ 
(ςοπρασα ἴδε τευεοι 056 οὗ [πε τςοττὴ 
“ ΘΙ" ὉΥ 51. Ραι}) δηὰ οπ ἴδε οἵἴποσ [86 
ΑΓ ἀχαϊηϑὶ ΟΥἹ] ἴῃ τῆς Πεαγί ἀπά 116. Ηδ 
ὙΠῸ δἰῖδοθοβ πἰπηϑοῖῦ το ΟἾγϑὶ 88 Ηἰβ8 
ἀϊδοείρίθ, τηιιϑὲ τοηοθεῦ ἔγσοπι [ἢ εκχίηηΐην 
παῖ δὲ [48 [18 ἀου ας νγοσκ ἴο ρεγίοιπῃ, δηὰ 
ἴο Ῥεγίοστῃ ἴἴ (43 ἔὩσ 88 τυ 6) Ἐπογου ΠΥ. 

αἰδοῖ ποὲ ἀοαυπ.) ΤῊ8 ἀεῃοίεβ σάγεῆι 
δηά δχδςΐ σοτῃρυ δΈοη : 80 ἴΏ ΕΟ 31. 

80. Τί: »ιαη. ΟΥ, αἰπιοϑξί, " ΤῊ 8 ἔε ονν. 
ΎΒΟΓΕ 5. ἃ ἴοιιςὶ οὗ σοηίοεπιρί ἰπ {86 οτρὶπαὶ 
Ῥῶγαϑο, Ὡς ἀοεβ ποῖ ἀρρθᾶγ ἴῃ ΟἿΣ γεγο. 

᾿ 8. Μ“»»αξεῖδ ποὲ αἱ ὝΠ6 νεγῦ πεσε 
ὉΓΑηδἰδιοὰ “ ἔοσυβακοῖι " 185 [ἢ6 δαίὴθ ὙΠΙΟἢ 
ΟΟΟΌΓΒ Οἢ. ἰχ. 61, ἀπὰ 15 [ποτα τοηδογοα “ διά 
ἔλτεντο! το." ὍὌῇδ ρῥγδςῖοαὶ σοποϊ βίου Βογα 
δβιδίδα γθς 118 (ἢ τϑδοίηρ οὗἁἨ νοῦϑεδ 26, 27.᾽ 

84. δα} ἱ: φσοοά ΟΥ̓͂ [πὸ ἴνγο ῥγουεγθῖδὶ 
ΒΑΥηρ8 ΜΠἰσἢ οἷο56 [818 ἀϊδοοῦσθε, ἴπε ἤγβὶ 18 
ἔουπᾷ ἴῃ ὨΕΑΣΙΥ ἴῃ6 βδτπηθ6 ἔοτηι ἰη ἴΠ6 δοιτήοη 
οὐ ἴα Μουηί (Μεῖϊ. γ. 13, στε 56εεῈ ποῖό), 
δά 8130 ἰη ἃ ἀϊἔεγεπὶ σοηϊοχῖ, ἃ ΠΟΠ 5, ΕΥΔΟΪΥ͂ 
νδτὶοὰ ἔοιτη, ἀπά ἃ βοιμεναῖ αἰ δυο 56 η56, 
ἰη Ματκ ἴχ. ςο. ὙΤΠοΥο οδὴ Ὀ6 ὯοΟ ΓΟΔΘΟἢ» 
αὐϊο ἀουδὲ [παϊ, |ἰκὸ οἴου δαγίπρϑ οὗἨ οὔγ 
1, οτγὰ, 1ΔΥ δυςΐ 85 σχόγο γονση ἸηἴῸ 
ἃ ῬΓΟΥΘΙΌΙΑΙ ἔογηι, {18 τνδβ τερεδίοα Ὀγ Η πὶ 
ου αἰβογοηΐ οσοδϑίοηβ. ὙΠε τηθδηΐϊηρ οὗ [86 
βσυτε, δηὰ ἰΐ8 οοηπεχίου σἱτδ [δε ἰογεχοίης 

ἦεν 71:1.----Ν ΟἹ,. 1. 

ΘΙ. ΧΌΚΕ,. ΧΙν. Χν. 

43 80 Ιἰκευνῖβε, υβοϑοανοσ ἢς ὃς 
οὗ γοῦ τῆλὲ ἐογβϑαίκεῖ ἢ ποῖ 41} τῇδε 
ἣς δαῖδ, ἢθ οδηποῦ δ6 ΠΥ ἀϊ8- 
Εἰρ!β. 

24 ἄ εϑαϊ]ε ἐς ροοά : δῖ ἱξ τῆ6 5410 “ Μεει. 5. 
δᾶνε ἰοβϑὲ ἢἷ8 βάνοιγ, ψγμαγενν τ 881} ἢ 
ἰς Βα βοδϑδοποά 

25 ἴτ 185 πεῖῖδεγ ὅξ ἔογ τῆς Ἰαπά, 
ΠῸΓ γεῖ ἴογ τῇς. ἀπηρὮ}}}; δῶμ τῆθη 
οδϑὲ ἱἰἴξ οὐ. Ηες τἢδλῖ ἢδλιῆ δδὶβ ἴο ᾿ 
ἢδδγ, ἰεῖ ἢὶπιὶ ἢεᾶγ.. 

ΟΗΑΡΤΕῈΚ ΧΥ, 

: 71ε ῥαγαδῶ ὁ ἐδ ζρε «λεοῤ: ὃ ο77 Δε ῥέφεέ 
Ἀρέσκει κα λει νον υβὰ ἀρὰς 

ΗΕΝ ἄγον ποᾶγ ιὐἴο ΐηὶ δῇ 
τς ρυ δ] δη5 Δπὰ 8: ΠΠ6Γ8 ἔογ 

ἴο ἢοδγῦ ἢ]η,. 

ὙΥΑΓΏΪηχ 5, 15 τηδὲθ τιδηϊεοι ΟΥ̓ 36 ορεηϊηζ 
τογάβ οὗ [ἢδ δι ΔΓ βᾶσο, Μαίϊ. νυ. 11: 
Ὑ5᾽ (2. ἴῃς ἀϊ5ς1}165) “ἀγὸ [Π6 βα]ξ οὗ [ἂς 
οαγἢ. Ια ἰ8 ἴδε οἶϊος οὗ [πε ἔΟΙοννοσ οὗ 
]εβϑὺ8 ἴο χίνε βδᾶυοιγ ἴο ἴδ6 ννοτὶά, δπὰ ἴο 
γόβοῦνο ἰΐ ἔτοΠ] ΟΟΥΠΙΡΓ(ΟΩ ; δὰ {{ἰ|8 15 ἴῃ 

1561 ἃ κοοὰ (πίῃς, ἃ ἔιρ ἢ δηὰ ὩΟΌΪε οΔΙ]ηρ,. 
Βυῖ τιρδὶ ἰἔ ΤΕΥ ὙΠῸ οὐχδῖ ἴο μᾶνα {118 
θοηοῆοῖϊδὶ ἰηβυδῆοα οὐοσ οἴπεγθ πᾶν {Ποπ» 
δεῖνεβ ποῦ οὗ [τῖἤοβϑε 4081 68 ὑπο οδη 
ΘηΔὉ]Ὲ τπεπὰ ἴο οχεγοῖβα ἢ ΤῊἷ8 βδγίῃς, 
ΜΓ 18 υδοὰ οὗ [δὲ Αροβῖϊεβ ἰῃ Μαίί. ν. 13, 
58 Βοῦα δρρ]εὰ ἴο δἷ] ῃ6 ἀἰ5ςϊρίθβ, δῇ δρρ]1ς8- 
ὕοη ῬΘΟΙΠΑΥΙΥ βυϊδῦ]ε ἴο [86 οτ ἶσα] ροτιοά, 
δηῃᾷ ποῖ ηϑυϊΔΌ]6 δὲ ΔΩῪ {{π|6, δίηοο 411} το 
ΔΙῸ οΔΙ]οὰ ἰο Ὀϑᾶσ, ευθὴ οὐζνγαγαάϊγ, [ΠῸ Πδπ6 
οὗ Ομ γιβῖ, ἅγο, ἰῃ {πεῖν ἄορτες, [μὲ 54]: οὗ [86 
οδύῖῃ (ἰπ (16 8εῆβε ἴῃ νης τῆς ΕΧχργεβϑίοη 
5 ἐχρ αἰηθάὰ δῦουθ) 28 ἴβοβε 80 ἃγὲ δεηΐ ἴο 
τηϊ δῖον ἴῃ ΗΪ5 Ὡδλπὶθ. 

8δ. 1 ἐε πεέδεγ ἢ Νεπεν δὲ ἴον ἴῃς 
Ἰληδ, ἴο τδῆυγα {ΐ, ΠοΣ ἔονῦ ἴδε ἀυηρη}}, ἴο᾽ 
Ὀς τηϊχοὰ ἢ . Τῆς σογάβ ἀγὲ {πι}8 6χ- 
ΡΡΟΣ οὗ ἴδε δαγίπρ ἰῃ [με δϑεστθοῃ οὐ {86 

ουηῖ. 

Ηὸ ἐδαὲ δα: }.} ΤὨΪΐβ 15. ἴπ6 βοοοῃά οὗ ἴπ6 
πο ργουθγθῖαὶ βϑαγίηρβ πιδάβ ι.ι56ὲ οὗ ὈΥ̓͂ ΟὐΓ 
Ι,οτά, δηὰ σὰ 1 τγὸ σδηηοῖ ἀουδὲ (πα Η ας 
οἰοϑοά [ἢς6 ἀϊδοουτϑθ. (ομραΓο οἷ. γἱ}]. 8. 

ΠΗΑΡ. ΧΝ. ΤῊΒΕΕ ΡΑΒΑΒΙῈΒ ΟΝ ΤῊΕΞ 
ἘΈΟΘΕΡΤΙΟΝ ΟΕ ῬΡΕΝΙΤΕΝΊΆ. 

Ὗνε ποῦν δηΐοσ ὕροῇ ἃ βεσῖίίοῃ Ἴοοπίδίπίης ἃ 
86 :165 οὗ ραγδὺ 65, αἱ οὗ ([οπὰ, 1 οπθ οχοορ- 
ὕοῃ, ροουϊαγ ἴο φῖ. [υὺΧΚο, δηὰ ἀϊνἀεὰ ἰηΐο 
νο ῬογΈΟΠΒβ δοςουύήϊηρ ἴο {Πεὶγ βεύθγδὶ τηδίῃ 
οὐδ͵εςί56, ΤῊΣ ἢγϑί ρογίίοῃ, σοῃβίϑιϊηρ οἵ [ἄγεθ 
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2 Απά (ἢς Ῥμαγίϑεες δηά βοῦδεϑ 
τηυΓηιυγοά, δαγίηρν, ΓΗ πιᾶῃ τέ- 
οεἰνεῖ δίηπεῖβ, δηὰ εδίεῖβ χὰ 
τΠοη]. 

ΡΑΓΆΡΙο5, ἰγοαίβ οἴ Οοὐ β νὴ] πρηθ55 δηὰ ἀσϑῖγε 
ἴο ψίη δδοκ οἰδηάογβ (τοῦϑθοϑ 1-12): [6 86- 
ςοηά, οοῃαιδίίηξ οὗ ὉΝῸ Ῥαγαῦὶεβ, τγοδίϑ οὗ [6 
τσ πὶ οπιρὶογηιοηΐ οὗ {815 τοῦ] 5 ξοοάβ ((ἢ. 
ΧΥΪ. 1-11). ὝΠΒΟΓΕ 18 ποϊπίηρ ἴο οσοπηοςῖ {Π656 
Ῥαγαῦϊεβ ψῖτι ἴῃς ἑογεσοίηρ παιταῦνο, [μου ρἢ 
6 πιυδὲ τοῖον (Πεπὶ ἴο [6 βαπῖθ ροποά ἴο 
μοι [δὲ θεϊοηχβΒ. Τῆς ἤγβὶ ἄγος, δηά {Π6 
Ιλϑὶ, σγεγε οἰϊοϊθά ὉΥ [Π6 ορροεϊίοη οὗ ἴπε 
Ῥμαγῖθοοβ. Βυῖ [Π6ΓῸ 18 ποϊδιης ἴο ἰηάϊςδίςα 
[ἢ βρεςίαὶ οςςδβίοη οἡ ψ ϊοἢ ΔΩΥ ΟἿΘ οὗ [Π6τῇ 
γν353 δρόκοῃ, δεγοηὰ (δε ἔδςϊ [δὶ ἴῃς ἼὮγος 
ΡΑΓΔΌΪΕ5 ἴῃ {818 Τπδρίεγ Δρρεᾶγ πιοϑί ῃδίι γα! 
ἴο αῦθ Ὀδθῃ ἀεϊϊνογοὰ ἴῃ σοοηποχίου ; τ 116 
ἴλοθο οὗ οὮδρ. χνὶ. βεεπὶ ἴο Βηά ἃ οοπηροίίηνσ 
᾿ἸῺΚ ἴῃ (86 141} γοσβὲ οὗ [δῖ ομδρίοσ. 

1, Τδεη ἄγεαυ πραν μαΐο δέν.) Ἀδῖποσ, “ΠΟῪ 
ἘΒΟΣΤΘ ἯΟΙΘ ἀγα πθΔΣ [0 δἰπι." Τῆς 
Ῥγέβοηος οὗ ἴπ6 ρυ δ) λῆς ἰτ, πυπηῦοῦβ 5ἤονγβ 
[πδὲ τΠ656 ρᾶγδυϊες τγέσε ἀοἰ γεγο ἴῃ ΟΥ̓ ΠΟΆΓ 
ἃ ΟἰΥ, οὐ ρίδος οὗ σηροσίδῃος οὔ ἴδε θογάθσβ 
οὗ ἃ Ῥγονίῃοβ, ῬγΟΌΔΟΙΥ ὨΘᾺΓ οΥΓ ἱπ [υάξλ. 
νὰ (δἷ5 ἀγτοοβ (ὃς 5ρεγίδὶ τηοηποη οὗ 
δουῖῦε5 δηὰ ῬΠδγίϑοοϑ, σνῆοϑο ἱηάϊσπδίΐοη νγὰ8 
οχεῖϊῖςοά ΌΥ̓͂ Δῃ ἰηϑίδηοο οὗ ({π6 Παυ2] νυ]  ΠἸηρ- 
Ὧ658 Οὗ ΟΥΥ 1 οτγά ἴο σοίγνεσϑε ΠΈΟΪΥ τῆ οὐϊ- 
οδδίβ οἵ 411 Κι πόθ. ΤῊΣ ρυθ] πη, το, Ηἶ [εἐννϑ, 
ὙΓΕΤΕ ΘΒΡΘΟΪΔ}Υ οὐϊοιιβ ἴο {πεῖν οουπίτγτηεη, 
δηά 41} ῆο σεγὸ Ὀδηϊβηῃοὰ ἴτοτῃ ἰἢς βοςίοῖ 
οὗ τε! ρίουϑ Πεῦγ (ἐνεη, 45 ΟἸϑῃδυϑοη ϑἤενν5 
ἔτοπι ὑογϑ6 30, [ΟΣ ὕΤῸ95 δη 56 η5:.Δ] δη5) ηοΐ 
ΟἿΪΥ σᾶπιο ἴῃ σγουν 5 ἴο Ὦδασ ἢ γχὶϑῖ, θυϊ ννοτὸ 
ἩΠΠΗΡῚγ τοοεϊνοὰ δηὰ οοηγνοσγϑοὰ νἱτἢ ὈῪ Η ἴπι, 
ευςη ἴο ἴδε ἐχίεηϊ οὗ θεΐπρ δ]ουρεὰ ἴο εαΐ νυ 
Ηἰπι, ἃ βρεοῖδὶ οὔδηοθ ἴη (ἢ 6γ65 οὗ 5ἰγιοῖ 
ῬοΟρΙΪς, ου δοςουηΐ οὗ [ὃς οεγεσηοηϊδὶ ἢ} - 
τοεπὶ τῆϊοῖ πουϊά ὃς ἴἢυ5 σοπίγδοϊδα : οοτ» 
Ρᾶτε Οδὶ. 1. 12, 11. 

Ὡ. »πωγπιγοῦ.}] ΟΣ ῬεΣθᾶΔρ5 “Κορί πιᾶτ- 
Ἰουτίὶηρ ἴ0 0290 διβοίβοτ," 

4, ἢξραὶ "απ οὗ" γοιι.)] ΤὨΪ58. ρδγαῦῖα 4150 
ΟΟου 8 ἴῃ ἃ βοπιενμαῖ ἀἰ ογεπί ἔογτῃ ἰη Μαίί. 
ΧΥΪ, 12, 11 ( Ὠετε 8ε6 ηοΐθ). 1 ροβίθοη ἰη 
(ἢς ἴοχί ἰ8 ἕδσ ἴοο ἀρργορσίδίο ἴο ρειτηΐϊξ υ. ἴο 
ΒΌΡΡΟΒΕ {πδὲ [1 Π45 δδδθὴ ἰγδηδίοττοα ΠΙΠοΓ 
ἔτοπὶ ΔΩΥ οἴδπογ ρατί οὔουγ ϑαυ ουΓ᾽ 5 πἰϑίουγ. [{ 
ΔΌΡΘΑΓΘ ἤοσς ἴῃ ἃ {116 δηὰ πιοσγὸ ροσγίεςξ ἔοστῃ ; 
Δοσοιηρδηϊθα αἷθὸ (48 ἰῇ δοπὶθ ΟἴΠΟΣ (8565: 
Μαῖί. χηὶ, 44-46 : ςἢ. ΧΙ, 18-21} ΕΥ̓͂ ἃ 5: Π} ΔΓ 
Δηά σοπιρίομηθηίαὶ ραγδῦ]ο (γε Γ865 8-10) δηὰ 
ἔο!]οννοα ὉΥ 4 {πγὰ (γογϑθβ 11-32) ἴο σσονῃ 
[86 τυῖο]6 5ετίοϑ. Ῥοκίροηπίηρ ἴογ ἴδε ργοϑθηῖ 
[Π6 ςοπδίἀοτγαδίίοη οὗ [6 Ῥαγαῦὶς οὗ [ἢ Ρτοαϊ- 
ΕΑ] ϑοῆ, νγῈ ΤΊΔΥ͂ Θχδτηῖηθ ἱορεῖμογ ἴῃς ἤγϑί ἵννο 
ῬΑΥΔΌΪ65 οὔ ἴΠ6 βοῦίθβ, δ5 ἴπεγε 15 ἃ σοιῃρ]εῖθ 
ΡΑΓΔ 16] 5 Ὀείνγεθη τποπὶι. (εσγίδίη ροϊηίβ ἰῃ 

51. ΚΕ. Χν. [ν. :-ψ.. 

4 ΦΑπμά ἴα δρᾶαῖκε (ἢϊ8 ράᾶγδδὶε 
ππῖο ἴῃ επι, βαγίηρ, 

4 ναι τὔδη οἵ 
Βυπάτγεά βῆςςρ, ἱξ ἢς ἰοβϑε οἠς οὗ [πεπ}, "ἢ 

ἴπεβε ἀεσηδη ἃ ΟἿΤ ἐϑροςῖαὶ ποῖίςθ. Εἰσί, ΠῸῪ 
ΔΙῸ ἃ ἀϊγεςὶ δηϑνγεῦ ἴο ἴῃς οδγν}}5 οὗ [πε δεσῖδε5 
δηὰ Ῥηασίθοοθ. ὍΠΟΥ δογδηκ ἤοστ οοπίδοεξ 
ἢ βίπηοῖα, ποῖ ἰῃ ογάεσ ἴο ἀνοϊά ἴδε σίϑὶς οὗ 
τοτηρίδιίοη ἴο ἐδποτηϑεῖνοβ, Ὀυϊ ἔσοτμι ἃ 3656 
οὗ Ξυρο ΟΣ ΕΥ̓͂ ἀπά [86 ἤδαγ οὗ Ἴοπίδπι ἡδοη. 
ἐϑίαῃά ὈΥ̓͂ [ῸΓ 1 4πὶ ΠΟΙΟΥ͂ (ΠΔη ἴδου " εχ- 

εἰχοὶς οσῃ ρηηςοίρὶο οὗ δεϊίοη, δπὰ ἴδ 
οὗ {μεῖγ αἰδερρεοθαῦοῃ οὗ οὖσ 88ἃ- 

νἱουγ 5 ἴτοα ἰηϊογσοουσγβο ἩΠῚ. δυς} ΡΟΓβοηβ. 
Το [Π|8 οὐῦ ϑανίουγ δηφννεῦβ, ἰῃ εἴεςξ, [Ππδὶ 
Οοὰά ἀοεβ ποῖ βίἰδηὰ αἱοοῦ [ῸΠῚ 5 ΠΏΘΓΒ, ὨΖῪ 
βόες {ΠΕΣ γοοονοσυ, δηὰ (Πδὲ [Π 15 ΚΠ} 185- 
0865 Ηἰβ οὐσῃ οοπάιπιςοϊ. Βοίῇῃ [658 ἰε5 
ἃτῈ ἰηποάυςοα ἰη ἴΠς6 ἰηϊεττοραίϊνα ἔοσῃ ([ἴ 
ἄοεβ ποῖ ἀρρϑᾶσ ἴῃ Μαίί. χυἹἹῇ. 12) ΘΟΙΏΤΏΟΩΪΥ 
υϑοὰ ΌΥ οὖν [,οτὰ ἴῃ δηϑυγεσίηρ οὐδ) οὨ5 
{ΠΡ τ οἷ. ΧΙ. 5, 11; οἷ. χί!. 42). Τῆς 

οΥ̓͂ ΠΡ: ἴῃ ἔϑςΐ, ευγροϑίβ δὴ ὥγχυ- 
ΩΣ ως ῥογμίμοη. ΤΉΏςΘΏ, ἰὴ ΥΟγ56 4) ἴδ6 
νογὰ “ τη" ἰβ εωρῃδίϊο : [ἴ 15 ποῖ ορροϑεά 
ἴο “ποσυδη" πῃ σὑεσϑε 8 (βίπος ἴπ6 ΟΥΙΕΊΠΔΙ 
ποσὰ ἰ8 [ἢ6 ρεηεηῖς, δῃηὰ ποῖ ἴθ ϑεχυδὶ 
ἴτω), δυϊ το Οοά, [{ 5 ἃ5 1 οὐγ [«ογὰ μδά 
8βαϊά, “ Ὑγουϊά ποῖ ἃ "κπκα5 ἀο 4}} (138) Ηον 
ταῦοἷ τῆογε Οοά " δηά ὉΥ βαγίπρ “ ψνμδῖ πιδη 
φ’γοα3" ((οπιραζγε ςἢ. χι. 11) Ηε ἴυστιβ ἴδε 

ὉΡροη Ηἰθ δοσυϑεῖβ. ὙΠεὴ 
γα Ὦδλγα ἴο πλβίε, ὅπ τῆς ἀϊδεγοηςς οὗ δἰψηϊῆ- 
οδίοη, 1 Δηγ, Ὀεϊνγεοη ἴδοϑε ἴνο ραγαῦ εϑ. 
Ι ΤΏΔΥ οὶ ὃς δἰνγαῦβ Ὠδοσββαγ ἴοὸ Ἰοοκ 
ἴογ ἃ ἀϊδογοπος οὗ εἰρηϊδοδύοη ἴῃ 411} βυςἢ 
ἐῆϑετν δπ8 ὙΠ ῸΥ τ Β΄ ΕΣαΙ τεικουο 
Ἰεαδὶ ὀχρεοῖξ ἴο πΠηὰ οἷς ραγαῦὶς ἴο ὃς ἴδε 
Πσοπιρ]ομιεηξ οὗὨ [86 οἴδμεσ. 1ῃ 1}}}5 ᾿οδϑε ἔπε 
ἀϊξιίπηςξίοη ργοῦΌ]Υ 1165 ἰὴ ἴῃς ἀϊδεγεηος δ6- 
ἔχθε ἵνο δβροοῖ οὔ Οοὐ᾽ 5 ἴονε ἰονγαγάβ 
βΒ'πηοΓ8; ΟἹ (86 οε βδηά, Η5 ἰηβηϊίο οοπι- 
Ῥαββίοη, δηὰ οὐ ἴῃς οἴδεσ, (6 Ἵχοθθύϊηρ 
ὐλρς ἀὐνϑυνν ἴο Ηἰἴπὶ οὗ ἐν σΎ δοὺ] ((οάεϊ). 

ἢ15 ἀϊδογοηςς 6 ψοσκοά ουξ ἴῃ ἴδε ἀεῖδ:}5 
οὔ ἴῃ6 ἴψο ραγδῦϊεβ. Εἰγθῖ, γα ἤᾶνα δὴ ἴῃ- 
ϑίδῃος οὗἉ ΠΟΙΟΥ͂ βπονσῃ ἴο ἃ δεητθηϊ δηὰ 5ι- 
ἔεγίηρ Ἵγεδίυσε, ἢοΐ 80 πυςὶ ἔογ ἴδ6 Οὐγη Γ᾿ 8 
βᾶκε (ἔογ ἴδε 1088 οὗ οὔε ββεερ ουΐ οἔ ἃ υη- 
ἀγεὰ 15 ὯὩο0 διιςὶ γγεαὶ γχηδιϊεγ) 45 ἴοσ ἰΐ5 οσχῃ ; 
1 18 ϑοι ες οὐἱ ἢ Ἰονίηρ οὔτε ; δηὰ ἐσηΤ]Υ 
ἰγοαϊθὰ (τοσϑα 5) δηὰ 05 ΓΘΟΟΥΟΓΥ ἰ5 πιδάς ἃ 
Ῥαλλίῖοσ οὗ ϑυιηρδι ποῦς τοὐοϊςσιηρ. ἴῃ ἴῃς 86- 
οοπά μαγδθῖς, ἴἤοσα 18 ΠΟ ΠΊΘΓΟΥ βἤενσι : [Π6 
“ἐρίθος οὗ εἰϊνοσ," οὐ ἀγδοῆπιδ (δυουϊ δαυλὶ ἴο 
[6 ἀδηλτῖυ5 νι ῆϊςοῆ, 85 γα κπον τοπὶ Μαῖ, 
ΧΧ. 2, ΜᾺ5 ἃ [}} ἀΔγ᾽5 νσχαρεθ) οουὰ ἠοῖ δὲ δη 
οδήεςξ οὗ ΡΥ : Ὀυϊ 1 μδὰ ἃ ναϊιθ ; ηὰ [πουξὰ 
ἴῸ5 ἰηυτἹηϑβὶς νά] 6 νγὰβ ἢοΐ ρτεαδῖ, γεὶ 118 υδίυς 
ἴο ἰΐ5 οὐσῇοῦ (δἰποδ ἰϊ νγὰβ οὔο οὐ οὗἁ ΟΠΪῪ ἴθ) 
88 ΥΕΤΥῪ στελῖ, στεδίοσ [ἤδη (Πδί οἵ ἔπε ἰοδὲ 

Πανηρ δπ ἀ Μω αὶ 



γ. 5- 11. 

ἀοίθ ποῖ ἰεᾶνε ἴδε πίπεῖγ ἀπά πὶπε 
ἴῃ τῆς ν]άεγηθββ, δηὰ ρὸ δεν τῆδιὶ 
ὙὮΙΟΘ 18 Ἰοβῖ, υπῈ}} ἢς πὰ τοὶ 

ς Απά ψἤεη ἢς δδῖὴ ἰουπά ἐΐ, ἢς 
ἰδγεῖμ ἐξ οῃ δίβ δβῃουϊάετβ, γε)οϊςίηρ. 

6 Απά νγῆδῃ δε ςογηετῆ ἤοιῃα, ἢς 
Δ ]]θῖἢ τορεῖδοεγῦ λὲς ἐπ π 48 δπὰ πεῖρῃ- 
ὈουΓβ, δαγίηρ υὑπῖο τῆεπι, Ἐε͵οῖςε 
ἢ πα ; ἔογ 1 ἢᾶνε ἰουπα ΠΥ 8ἤεερ 
ὙΠΟ ἢ νγᾶϑ ἰοβῖ. 

7 1 3Δγ υπἴο γου, [παῖ ΠΠκουνίβε ᾿οΥ 
8021} θὲ ἱπ πεᾶνθη ονυδῦ οἠς ϑβἰπηεῦ 
τἢδῖ γερεηῖτοίῃ, ποσὰ τἤδη ον ΠΙΠΕΙΥ 
δηά πίῃς ι8ῖ ρεοΐβοηβϑ, ὙΠ ἢ περὰ 
ὯΟ τερεηΐϊδηςα. 

δῆσοΡ ἴῃ ἴῆς 1.5ὲ Ραγαῦϊθ. ὙπῸ 5π|4}} 5ῃδλεε8 
οὗ αἰβδγεηος δῖε δβρθοὶδγ ἀοδβεγυϊηρ οὗ 
ῃοῖΐοςο. ὙΤΠς τηδη ἰῇ (Π6 ἤγδί ραγδῦ ας “ 0218 
Κορεῖῃον" 58 ἔοηάβ: (06 ττοπηδὴ ἴῃ [Π6 
ϑοοοηδ “ς8118 τοροίποσ ἴο ἢεῦϑεὶ " δοΥ8 
(ἴον 8δὸ ᾿ξ δῃοιυϊὰ Ἷ Δη5]δί 64): [Π6 ἴΌΣΙΠΘΓ 
δΡΟΔΚΒ οὗ (6 “5326 ὃ}Ρ ὑηϊοδ νγὰ8 ἰοϑί:" 
[6 δεοοηὰ οὗ “(ε ῥίοος τῆς 1 Ἰοσῖ. [Ιὴ 
οδεὶ οὗ ἴπεϑε Ἔχργεββίοηβ ἴδ ἵξεϊης οὗ (ἰς 
ΟΥΤΏΟΤ οὗ {πὸ ᾿ἰοαὲ οὐΐεςξ 15 ρυΐϊ τοδὶ Ῥσοση!- 
ὩΟΠΕΥ ἔογυγαγά. Ῥαγθδρ8 Ὑ78 ἸῊΔῪ 5ΔΥ͂, ἰΏ ΞΟΙη6- 
δὶ αἰ βοτεηῖ ττογάβ, (πδλὶ [ῃς ἢχσί Ῥαγδῦ]θ 
δρεῖκβ οὗ Οοὐ᾽ἷβ ΤπεσΟΥ ἴῃ τεβουϊῃρ ΒΙΏΠΕΤΒ, 
ΤΑΔΙΏΪΥ ἴῃ τεχαγὰ ἴο {Π61Γ οὐσῃ βαϊνδίίοῃ; [86 
ϑοοοηά ΓῊΔΙΗΪΥ ἰῃ τερασγὰ ἴο ΗΪ5 οὐ φίοσγ. 
ΤΆ ΓΩΪΥ, ἴδεγοὸ 15 ἃ σοσίδίη διῃουηῖ οἵ αἰ ΒΊ ΕΥ̓ 
ἱῃ (ἢς ῥὑγδοῖοδὶ σοῃοϊυβίοη ἄγαν ἔσοσῃ [ἢ 
ἤχει ραγδῦϊς ποῦ ἀο065 ἢοΐ ἌΡΡΘΔΣ ἴπ (ἢ ς 
ΠΟ βροιάϊηρς ρασζί οἵ ἴδε δοοοη. ((οράγο 
ΨΟΙΒῈ 1 ὙΠῸ συόοσϑο 10.) ἴη (86 ἰδίίοσ, [ἢς 
τεὐοϊοἰην νεἰςἢ 5021] δα ὑΪδοθ ἴῃ ἤδανθῆ ΟΥ̓ΘΤ 
[ἢς τορος ΒΙΠΠΟΥ 18 ΘΙΏΡΙΥ δἰδιοα : ἰη (ῃς 
ἴοττηον ἰξ ἰ8 βαϊ (δὲ ἰξ 58[.8}} εχοθροὰ (δδῖ 
ΜὨΐοδ (ἤοτα 18. “ ΟΥ̓ΟΥ ΠἰΙΠΕΙΥ͂ δὰ ηϊης ζιιδί 
ῬΟΥΒΟΏ5 ὙΏΪΟΝ Ὡδοὰ 0 τερεηΐδησε." [Ι͂ἢ (ἂς 
δβοϊυκίου οὗ {Π|5 ἀ! ΠΠἸ ΌΥ 1168 οὴς οὗ ἴς Κεγε 
ἴ(ο ἴδε πηοδηΐηρ οἵ ἴπ6 ἔτο ραγδῦϊεβ.0 ὙΠΟ 
816 ἴΠ686 “Ἰπεὶ 5" Οὗ οἵ ψἤοτ ο820 
ἰϊ θὲ βαϊὰ [δῖ (ΠΕῚ “πδεᾶὰ πὸ ἴδηςοὶ" 
Οτγ, ἰδϑῖϊγ, ἢονν οδῃ ἴξ Ὀ6 τὰς (1658 τὰ ἅτ 
ἴο τοζασὰ (ἢϊ5 45 ἃ τεσ δοσοιῃηοάδίοῃ δηά 
85 ἃ ΠΥΡΕΤΌΟΪΙΟΔ] ἐχργεϑείοῃ) [πὶ ΟΟὰ τεϊοῖοοβ 
ΤΏΊΟΓΟ ΟΥ̓́ΣΡ ἴἢ6 ΤΕΡΕΠΌΠΙ δίπησεσ, [ΠΔη ΟΥ̓ΟΣ 
{πο56 ψῆο δᾶῦὸ ὯΟ Ὡδοά ἴο τερεηΐ, 1 ΔΩΥ͂ βυςἢ 
ἴδετε θε) ὙὍδεβε αιυσϑιίοηβ, αἴεσ 41], σϑδ]] 
ταη ὉΡ 'ἰπἴο οἣς, δηά (Π6 δῆϑυνοῦ ἴο {πο πὶ εἶ 
1168 ἴῃ ([Π6 τηρδηΐηρ οὗ ἴῃς πογὰ “7υ8ῖ,᾽᾽ σοη- 
κἰδοτεά ἴῃ τεϊδοη ἴο [πε ς4γν1}8 οὗ [86 ϑοσῖθε8 
δηᾶ ῬΠαγίθοθβ, Τῆδί ττογὰ ἢ45 δἰπιοϑβῖ ἃ ἰεςἢ- 
ὨΪΟΔΪ 86ῆ86 : ζοπηρᾶγο [8 056 ἰη (ἢ. ἱ. γεγϑ6 ό, 
ΒΕΓ ἰ 5 ἐχρ αἰηθὰ ὉΥ̓ “ παϊκίηρ ἴῃ 411 ἴῃς 
σοτηπηδηἀπιοηῖβ δηά οσάϊηδηςεβ οὗ ἴῃς 1οτά 
ὈἱΔπη 6655." [ τπλθδῃ8 8 Ἴδγοῖι! οὔϑεγνδηςα 
οὗἉ 411 ἐμαὶ νγὰβ τεηιιϊσγοὰ ΠΌμ 4 δ [Π 1 ἀ6- 
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ἴεῃ ᾿ῥίεςςεββ οἵ βἴνεῖ, 1 δῆς ἰοϑα οἠς 1 δποῖ- 
να, Ὦστα 

Ρίεςα, ἀοιῇ ποῖ ᾿ἰρῇξς ἃ οδπάϊςθ, ΔΠ6 εγαπειαιοά 
βνεερ ἴῃς δΒουϑε, ἀπά βεεῖκ αἰ ρεηογ ἐζκον 
111 ἐῆς δηά εἶ ἢ τῆς εἰχπτῆ 

9 Απά νῆςη 886 μιὰ ἰουπὰ ἐξ, 8[λ6 δαποονῦς, 
οΔ]Ἰθῖι λ6γ ἔπε π8 ἀπά ἀδν πεὶρβθουγβ ΧΡΙῸΝ το 
τορεῖπεν, βαγίηρ, Κο)οίςς υῖτἢ της ; "ενεη- 
ἴογυ 1 δαᾶνςε ἰουπὰ τῆς ρίεςς ψὨϊςῇ Ι βαϊίρεηηγ, 
μιά ]οβῖ. ἈΑΝΤΕ ΝΣ 

10 1 κεννῖβα, 1 88 Υ υπίο γου, ἴἤ γα τὰς οπιαᾶη 
8 ἸΟγ ἰῃ (ἢς ρῥγεβεηςς οὗ ἴῃ δηρεῖὶς δίαις 18. 
οἵ (σοά ονεῦ οἣς βιπηεγ τῃδῖ γερεηϊεῖῃ. ᾿ 

11 ἢ Απὰ ἢε 8414, Α ςεγίδη πλδῃ 
δὰ ἴννο 80η8: 

δοοηάδηϊ οὗ ΑὈγαδατῃ. 80 [Ππ  Ὠἰηοῖν δηά ἢΐη6 
θὲ ρεγβοῆβ, ἀγὲ ἴμοϑε ψγ00 ἃγε τσὶ ρβίεοιβ δ.- 
Γογάϊης ἴο (δε Ἰοχαὶ τη νοι 
ἴδετε 18, πουγενοῦ, βοιιει ΐης ὮΙ ΉΣΥ, ουθῃ 85 
ἴδογο ἰ8 δοιηδί πης τόσα ἰηννασά. Δηά ἰηῖο 
τηἷς πιοῦε ὑ]εβϑοὰ ςοηάϊάοη (δ {Γ}]Υ Ρεηϊίεηΐ 
δ'ΠΠΕΤ 8 (γδηϑἰδίοα (848 [Β6 πον ἰουηά 56 
8 ηοί ἰοῆ ἰῃ [6 τὶ τη θ55 ἢ [6 τοβῖ, δυΐῖ 
τοτηονοα ἴο 86 Βοιι56 οὗ [5 ΟΥ̓ΤΏΟΤ); 80 δα 
δ)158 ΠΟ ΥΘΙΒίΟ. 15 ΤΟΤΕ 8 πιδίζεσ οἵ το]οϊοἰηρ, 
[δὴ [δὲ σαἷοςὶ οὐδεύναπος οὗ ἴπῸ [ῳν ὉΥ͂ 
οἴδοσς. [{ [οἱ οντβ (ἢδὲ ἴῃ 1686 ἔπτο ᾿φφῦμξι 
δηά ἱπάοοά ἰη τὸ Ῥαγαῦϊο οὗ (6 Ῥχγοάϊχαὶ 
δοη το ΓΌ]]οντβ, δοοογάϊην ἴο (πεῖν οτί χίηδὶ 
ἰηϊοπείοη, [86 ἀϊδειίηοοη Ὀεύνοθη [Π6 ηἰποῖγ- 
ὨΪὴ6 βῇεορ, ἴῃ! ηἷπθ ρίεςθβ οὗ 5: νοσ, δηά 
οἰ οσ δοῇ οὔ ἴῃ6 οὔθ δηά, δηά ἴῃς ᾿οϑβί 5ἴ.θορ, 
[δς Ἰοϑῖ ρΡίθος οὗ 51|1νγ, δηὰ [6 γουηρεῦ 530ῆ 
ου ἴδε οἴδιοσ, ἄοθς ηοΐ τοργεβεης (ἢς ἀϊδης- 
ἄοηῃ δεύχοοη (86 ἱπποοοηῖ δηὰ ἴοϑε ψδῸ 
μανα 2]]θη, οὐ Ὀεΐνγθοη [ἐν δηὰ Οεηίϊε ; θυ 
Ὀεΐνγθθη 16 σαγοῖ! οὔθογυουβ οὗ ἴπ6 [,2Ψ 
δοοοχάϊης ἴο (16 [ἀεὶ οὗ [πε ϑ8.γτῖδε5 δηὰ 
ῬὨδτὶ δῃᾶ (Π6 ουϊολϑία δηὰ οἴξτηάετβ οὗ 
ΕΥΕΣῪ βοσΐ, ὑσλοϑο ΓΔ ]}12Γ Γεοο ρου ΕΥ̓͂ ΟἾτῖβὲ 
νγ88 ἃ στουηά οὗ οἴτηςςε ἴο [Π6ῃλ. 

ἐπὶ δε αυδίάδογηπει:.}1 866 οἢ οἷ, ἱ. 80. 

μη] δὲ μά 7 Ματκ (δε ἀϊίφζεηοε οὗ 1.6 
ΒΟΔΤΟΝ : 90 ἴῃ γΟΊβ6 8. 

8. ρίδεεε φ εἰνεν.} 
ψΕΥ56 4. 

α εαπά 9 “Α 18}. ΤΈς Βουδ65 ἰη [06 
Εδϑί ἃγα σουησηοη!ῦ τ βουΐ νϊηάον. 

Θ. εαλειδ᾽. .. ἑοφείδεγ Α ἀἰβετγεηος οὗ 
τεδάϊηρ, δβεςϊηρ (δε δεηβδε δυΐ ΒΡ ΠΌΥ, ἰα 
ἔουπά τὴ ἴδε δεϑῖ Μ98 ; ἰδαϊ ξο]οννοά ΕΥ̓ ἴδ 6 
Α. Ν. διοιϊά Ὀ6 τεπάεγεά “οδ11οῖ}Β ο- 
ΒοῖΟΥ ὑπο ΒΟΣδΟ0]2. 

11. “πώ δὲ «αἰ4 ΚΜ, σοπιὶο ἴο {πῸ Ῥαγαθὶς 
οὗ ἴῃς Ῥτγοάϊΐραὶ) ϑοη, [πε Ἴσσουγῃ οὗ {π6 ῬαγΔΌ]65 
πΒ ἢ τὸ τοδά ἰη [18 ομαρίοτ, ᾿ἔ ποῖ οὗ δῇ 

2 ῈἙΕἙ 2 

“Ὁ ΣΔΟΒτ δ." 966 Οἡ 
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12 Απά τῆς γουηροῖ οὗ τῃδπὶ 8βαἰά 
ἴο δὲς ἐλίμογ, Βδιίδοῦ, ρῖνε τὰς τῆς 
ρογτίοη οἵ ροοάβϑ (παῖ (Δ]]6ῖ ἢ} ἐσ γέ. 
Απά δε αϊν!4εἀ ππῖο τποπὶ λὲς ᾿ἰνίηρ. 

11 Απά ποῖ ΠΔΠΥ͂ ἀδγς δίζεσ τῆς 
γουηρεγ βοὴ ρδπογεα 4}} τορθίδογ, δηά 
τοοῖς ἢἰ8 ἸΟ ΓΠΟΥ ἰηΐο ἃ ἔδλγ σουῃίγγ, 
δηὰ {ποτὰ τγδϑίεα ἢ 8 ϑιιδβίδηςς στ 
τὶοΐοιιβ ᾿ν] Πρ. 

5ῚΤ, {0ὙΚ8Ε,͵| Χν. [ν. 12--αὖό. 

14 Απὰ ψἤῆθη ἢς δδά βρεης 8ἃ]], 
(Πεγε ἅγοβϑα ἃ τη ὶρῃ ἐλπιίης ἴῃ τηδῖ 
ἰλπὰ ; δηά ἢς ἴο δα ἰῃ νγαηΐ. 

Ις Απά ἢς νγεηῖ δπὰ ἰοἰης πἰηι- 
86] τὸ 4 οἰἴζεη οὗ τδὶ Τσουπί ; 
δηὰ ἢς βεηὶ ἢΐηπὶ ἱπῖο 88 δεἰάβ. ἴο 
δεἀ β8υν]π6. 

16 Απὰ πε ψου]ά ἐλίῃ μανε Ἀ]1εὰ 
ἢἷ5 δΕΙγ στὰ τῆς ἢυϑκ8 τπλὲ τῆς 

ῬΑΓΔΌΪ65. [{58 ζοηΟΓΑὶ τηθδηΐηρ, ἰπ 115 ΟΥ̓ρΊ Πα] 
Δρρ!!οδιίοη, νυ] ἀρρθᾶῦ ἔγοπι συμαῖ 88 Ὀθθῃ 
8δίά ἴῃ (δε οἰοβίηρ ρασί οὗ [ἢ ἢγβί ποΐς οἢ 
γοῖβ6 4. ΤῸ ἰηΐεγργεῖ ἰἴ, 858 18 ϑοιηθί ΠΊ69 
ἄοπο, οὗ ἴδε οδ]ης οὗ [6 Οοηι 65, 18 ἴοο 
ΠΑΤΤΟΥ ; ἴο ἰηΐογρτοῖ 1 (45 νν6, 'ῃ οὐσ ῥγαςξςδὶ 
ΔΡΡΙΙοΔ ἢ Β οὗ ᾿ΐ, ΠΛΑΥ͂ ὙΘΓΥ͂ γνο}} ἀ0) 5᾿ΠΊΡῚῪ 
οἵ Οοὐδ νι]ϊηρηεββ ἴο τεςεῖνθ ρεηϊθηίϑ, 
ἤἢπάβ πῸ ΤΟΟΙ ἢ ἴπ6 οχρίδηδίοη ἔὸσ (ἢ6 
ἡεαϊουϑῦ οὗ [6 δἰοσ ϑοη. Ἐχρίδίη ἴὶ οὗ ἴῃ 6 
τοϊαιίοη Ὀοΐνγθεη βϑισὶςξ οὔϑογνουβ οὔ (Πο 1 ἂν, 
δηὰ 186 5658 δηὰ οιϊςαβίβ ἔγοπὶ δος ειΥ 
ὙΠῸ οϑπὶα ἴο Ϊδθϑι8 (τεγβο 1), δηὰ 84]} ἰ5 
Ὠδίυγαὶ δηὰ θᾶβϑῦ. [{ Ἴοῃϑιϑίβ οὗ ἵἴτο ἀ15- 
τίηςΐ ροτγίίοηβ: ἰῇ [6 ἔοστῃοσῦ ἴῃ 6 δἰ βίοτγ οὗ 
[Π6 ρῥγοάϊραὶ 5 (γδβοθδα (νθῦβθβ 111-24): ἰη [86 
Ἰαϊξοῦ γα 866 ἴδε εεςϊ ργοάιςεά ΌὉΥ δὶ8 τε - 
σορίοη οἡ ἴμ6 δἰ άεσ Ὀγοῖθοῦ (τεῦβοδ 225-32): 
[186 ΌΓΙΏΘΥ 8 ἴδε υβεϊβοσίίοη οὗ οὖἦ 1οτὰ 
ον οοπαυςῖΐ, ἴδ ἰδΔϊίοΓ ἃ σδηθυσα ὕροη ἴΠ6 
οδ)εςιοβ οὗ Η!5 ορροῃθηίβ. 

12. 1δὲ γοωμπρογ ΤῊς γχεαυοϑέ οΥ͂ ἴδ6 
γοιηροΥ 80ὴ ροϊηΐβ ἴο ἴΒε σοοῖ οὗ 41] ἰπ, 
ΟΥΟΓ δῖποθα ΟἿὟῪ ἢγϑθὶ Ῥδγθοηῖβ ἀδβίγο ἴο ὃδ 
48 σοάβ Κηονίης ροοά δηὰ ονἹ]." [Ιἐ ἰ8 
[86 ἀδϑῖγα ἴο δ6 ἰπἀεροηάεοηϊ οὗ Οοά, δηὰ ἴο 
Ὀ6, 80 ἴο 5ρεδίς, οὔθ᾿ 8 ΟΥΏ πιαϑίοσῦ. [ἰ νγλ8 
Ὡοΐῖ σογοίουϑη6538 ΟΥἩ ἴΠ6 Ἰονε οὗ 5ἰηξι] ρἰθαβισγε 
ψοἢ Τσοηϑεςκυϊεα (πε πιδίη τοιηρίδιίοη ἰὸ 
{Π6 γουηροῦ 800: ἴΐ νγὰ8 86 ἀοϑβῖγε οὗ ἰηάἀ6- 

ηάδηςο, [ιἷ58 δηχίοιΥ ἴο Ὀ6 ἔγοο δηὰ ἴἷνὸ 48 
6 Ρἰοαθθά, Τμθη, ἴΠ 6 ἀοβίγε τσᾶβ στδηϊοά, 
Οοά 1εἴ8 πιο [811] δινδὺ ἔγοπιὶ Ηΐηι ἰδ {867 
Ψ0}}1}: ἱπάφοά, νὰ τεδά ἴῃ [6 ραγδῦὶς ἴπδὶ [86 
ἔΔΒΟΓ “ ἀϊν!ἀοα υηΐο {πεπὶ" (ἴλ6 ἴννο 50η5) 
“ἢ15 Ἰνίηρ Ὁ 50 Οοά δεβίονβ ὕροῇ δυθ Υ πιδη 
[86 τηγϑίοσιουβ Ἰῶ οὔ ἔγεε στ}, τῃ6 ῬΟΥΤΟΣ 
οἵ «Ποοίης οΥ οἵ τεξιβίην Η 5 βοσυῖοθ. ΤῊΘ 
ἴνο 8300η8 ποησείογί σεργοβοηΐ ἴννο οἶδ5568, 
Ὀαΐζ, ὈΥΠΙΔΓΙΥ δὲ ᾿θαβδί, ἔἴνγο οἶδ5968 δ ΟῸΣ 
[ῃΏο86 ψῆὺ ψεγε τ [Π6 οονοηδηΐ, [86 
δῖπςϊ δηὰ σλγεῆιὶ οὔϑεγνοῦβ οὗ ἴδ 1 ἂνν, δηὰ 
[Πο56 νγῆο διδά, 80 [0 βρεακ, Ὀσοκδεὴ σῇ ἴῃς 
[δ δῃά το ἸΙνθὰ ἴῃ ἃ [δαί οὗἩ υἱΐοσ 56}}- 
αἰ αθυολ ῤινθο Ἢ ἐν βίαϊς οὗὨ {πε ἰδοῦ ἰ5 τε - 
Ῥγεϑοηϊθα ὈΥ̓͂ {86 “ αἀἰδίδηϊ ΘΟΌΠΌΥ " (Πἰῖογα]} 
“ΟΠ δίδσ οἵδ") (γνεγβα ΤῊΣ εὐλῳ “πε: 
βεραγαῖθαά ἔτοπὶ ἔπεοῖγ Ὠοαυθη ΕδΙΠΟΣ, δηά 
ἔγοιῃ 411 ιδαὶ Ὀθοϊοηχεὰ ἴο Η η),---“ νυἱουῖ 
Οοὰ ἴη ἴδε ψοτὶά," 

18. «υαείεά.} 1, 1π6 ΓΑ] “ δοαίτετοά δδγοδά." 

14. Μηπ4 «υὐδὲπ δὲ} ὙΤΒῈ ννεδγηθβθ διὰ 
ἀϊοσυπε ν δῖοι 18 (ἢ6 παίαγαὶ ἔγυϊς οὗ ἃ βἰπδιὶ 
οουγδο, δηὰ ν ΠΟ ἰ8 πιοϑί ὨΕΑΥΪΥ ξεὶ ὑπ ογ 
{π6 ῥγδββϑυσο οὗ ουὐϊυναγά οαἰγουπιοίλης68--- ΠΕ 
ἐἐγη ΒΥ ἴδπίηο" οὗ (Πὸ ρδάγδῦὶς (Οοάεῖ). 
ΤἼΟ νοῦ “ Π6 δεραη " τηδγῖκϑ ἃ οτ 5185 (ΜἽγεῦ). 
ΤὮς “ναηῖ" τηᾶγκ8 “ἴῃς δϑβοϊυαϊε επρΡΌ- 
Ὧ6898 Οὗ ἃ ποατξ Ἡ Βοἢ δ45 γίνε τ10 ονευυ την 
ἴο ρἰοάϑυγο, ἀηὰ ἔογ ψὶμοἢ ἴδετα 8 ποίην 
Ιεῖ δυῖϊ ἴο 8υῖεν " (Οοἀεῦ). 

16. ἡοὶγιεα ῥίνμισε 7 ὍΈο ὄχργοββίοη ἴῃ ἴ86 
ΟΥ̓ ΙΩΔ] 18 ἃ ὙΘΤΥ 5βίγοησς οὔθ. “ΗδἜς οἷἶανε 
υηΐο :᾽ ἐς. Βα νγὰβ ᾿ς 8ἃ 5ίαδῖθ οἰ οὐρα 
ἀδρεράεηος ὑροὸῦ [Π]|8 ρεΐβϑοῃ, δεῖίηρ, ἴῃ 
εδξςξ, ἃ 8ίανε; ἃ ἀερτδάϊηρ πο ΐμοα ἐν 8 
[ἐνν, 85 ψὰ πιυϑῖ βιρροβε ἴπ6 “οἰἸΖεη οὗ 
(μαῖ σουηογ" ἴο δὲ 4 Οεμεϊο, δηὰ πδὰς 
ἀου}) ἀερταάϊΐηνς ὈΥ (πε ρατγιίουϊα οςσου» 
Ῥαϊΐζοη ἰῃ ψὨϊοῖ ΒῈ νψγχὰβ ἰοσοεὰ ἴο ἰδδουγ, . 
ὨΔΙΛΕΙΥ ἴπαϊ οὗ ἔεεάϊησ υποΐϊεδῃ Δη 1 π|ι2]5. 
ΤΕΣ “οἰθζεη οὗ [πδὶ σουη ἢ ΤῈΔῪ 5ἰδηὰ 
88 ἴῃ6 ρογβοηϊδοδίίοη οὗ 5ἴη, τερξαγάθὰ ἃ5 ἃ 
τγτδπηϊοδὶ αὐ ΟΥ̓ΟΙΤΟΪ ης (6 ἔτες μἱ}} 
([μδῖ συϑσγ οἵη οὗ δοῦοη ἴογ ψηϊοῦ [86 
ΟὐΏΡΟΙ 8οη, δηὰ ἰποϑὲ σχεργεβεηίοα Ὁ 

ἔην, αν ἰοηγοὰ 50 μαϑϑοηδίοὶγ) ; δηὰ ἱπ 
(μδΐ ολϑὲ τῆς ἤδοάδϊηρ σης νν1}} γοργεϑοπξ 
ἴδει ὌΝ πὸ προ ἀπά σαν τ υὰ ἼῚ 15 'τ- 
Ροββίῦ]ς δῖ (ἢ ς ἰηπίη ἃ 5ϊπ|Ὁ] ςΟΌΓΒΟ, 
δηὰ ἴο ΟΝ ὁ πάη ἢ αἱ ἐεπ ζογοεὰ, 
8ἃ5 ἃ τόσο, δραϊηϑὲ ἢἷ5 τὰ}. ὙὍΤῆδ υὑπ85[}5- 
Βοὰ ἀεβῖτε ἴο ἔδοά οὔ ἴδε δίς 5 ἕοοά 
ΞΕ 16) τιᾶτκβ (ἢ Δ: 5ίαψε οὗ [819 πλοσαὶ 
εὐτδάδιίίοη ἰῃ υπίοη στὰ [π6 πλοϑὲ ΒΟρε ε99 

ΤΩΪΞΕΙ͂Υ. 

16. 26 δι.5.70 “Νοῖ (δς δυβῖς5 δηὲ ροὰξ 
οὗ βϑοὴς οἵδοσ τυἱτ, Ὀυϊ 1Ὠεγϑοῖνεβ ἴῃς ἔτι 
οὗ [πε σαγοῦ [τε6... .ὄ [ππᾶγς 5εθὴ δηά ἰδϑϊοὰ 
ποτὰ ἴῃ (ΔἸ τα, τνῆετε [ΠΟΥ ἃγὰ Ὑ ΤΥ ἀδυη- 
ἀδηΐῖ, δαηὰ Ὀείηρ 5ο]ά δἵ 8 ὙΘΥΥ͂ ἰονν ὑσίος ἅσὰ 
δοιηῃοίπηο8 δαίθη ὈΥ 136 ῬοΌσεσ Ρεορὶς, δυῖ 
ΓΘ ΓΩΔΙΏΪΝ υϑεὰ ἔογ ἐξεάϊηρ ἀοϊηοβιὶς δηϊπι2]5. 
ὙὝΒΟΥ ἃτὸ α'ϑὸ οοιησηοη ἰῇ ϑρδίῃ, δηὰ 581] 
ρα 80 Οὐ ἴΠ6 ΠοΟΙΠΟΤΏ ἔρ οὗ Αἴσιςδ, δά 
ἴῃ [6 [ενδηῖϊ. ὙΠΟΥ ἅ7Ὸ ἢ 5!ᾶρε 50 ἱ 
|κ6 ἃ Ὀεδη-ροά ἐπὰν Ἰάγρεσ, ΕῚ 
ΤΆΟΓΣΟ ἱπῖο (Π6 ἕοττῃ οὗ ἃ 5ΞίοκὶἊ, ἴδοηςθ οδἱἹοὰ 
“Ἰπῶς Πογ , ̓ βυςδ ἰ5 ἴῃς τηρδηίης οὗ τῇς 



Υ. 17---26.] 

δυγης ἀϊὰ εἰ : δηά πὸ τηδῃ ρᾶνε 
πηῖο ἢ ΙΠη. 

17 Απά ψῆεη ἢδ οάπι6 ἴο ἢΙ 186], 
ἣς 54.4. Ηονν πιδῃῦ Ὠϊγεά βεγνδηῖβ οὗ 
ΓὮΥ [δι μοῦβ ἤᾶνα Ὀγθδά δποιρῇ πὰ 
ἴο ϑρᾶγε, δηά 1 ρευ 8} ψἢ Ὠυηροτγ! 

18 1 ν}} ἅγῖϑε δηά ρὸ ἴο ΠΥ ἔ8- 
ἰποτ, δηά νν}}} 81 Υ ἀπο ἢίπὶ, Εδίδεσ, 
Ι μᾶνς βἰππεὰ δραϊηϑὲ ἤδάᾶνεῃ, δηὰ 
δείογε τἢες, 

19 Απὰ ΔΠ| ΠΟ πῆοῦε ϑνΟγὮΥ ἴο ὃ6 
Δ] δὰ ἘῊΥ 8οη : πηᾶία π6 48 οπβ οὗ 
(ὮΥ Πίγεά βεγνδηΐβ. 

20 Απά ἢς δγοβδ, δηὰ Ἵδπ|ε ἴο ἢ]8 
ἔλῖῃεῦ. Βυῖνδμεη δα νν88 γεῖ ἃ ργεαδῖ 
ὙΑἍΥ ΟΥ̓ 8. ἐΔῖΠεΓ 8αὺν Ὠΐπι, δηὰ ἢδά 
ςοιῃραϑϑίοῃ, ἃπὰ τη, δηά ἔε]} οῃ ἢ 8 
πεςκ, δηά Κι ββεὰ ἢΐηη. 

21 Απὰ (δὰ 8οὴ βδδίά υπῖο πηι, 
ΒΔιΒοῦ, 1 πᾶνε βἰπηεά δραϊπϑί ἤεάνεη, 

5Τ. ΧΥὔΚΕ. Χν. 

δηἀ ἴῃ (ὨΥ 8ἰψῆξς, δηὰ δπὶ πὸ πιοῖα 
ΟΓΓΉΥ τὸ ὃς οΔ]16ἀ τῇγ 80η. 

22 Βυῖ (πε ἔλίΠ ΠΟΥ 8414 ἴο ἢΪ8 86 - 
γνδηῖβ, Βτίηρ, ἕο τῆς ᾿εδῖ τοῦς, δηά 
Ρυζ ἐξ οῃ Πίπι; δηά ρυῖζ ἃ τίηρ; οῃ ἢ]8 
Βδπά, δπηά 8ῆοςϑβ οἡ δίς ἔδεϊ: 

22 Απα δγίηρ ἈΠ ΠμοΓ της ἔδιίεα 
ΟἹ], ἀπά ΚΙ} “; δηά ἰδὲ ακ8 δὲ, δηά 
Ὅδ6 ΠΊΘΙΓΥ : 

24 ἔστ τἢϊ8 ΤΥ 80ηὴ νγᾶβ ἀεδά, δηὰ 
18 Αἰῖΐνα ἀρδίῃ; Π6 νγᾶϑ ἰοϑῖ, δηά ἰ3 
ἰουπά. ΔΑηὰ {τπεὰὺ Ῥερᾶπ ἴο δε 
ΓΔΟΓΓΥ. 

2Ζς Νον ἢ8 εἰάδὺ δοὴ νγἂϑ ἱπ (ἴῃς 
Βε]ὰ : δῃά 28 ἢε σοᾶπιεὲ δῃηά ἄγεν ηἰρὴ 
ἴο (Π6 ἤουβο, ς Πολγά σηυϑίοῖς δηὰ 
ἀδηςίηρ. 

26 Απά δε οἈ]]εἀ οπς οὗἉ (ἢς 8εῖ- 
νδηῖβ, Θηἀ δεκοὰ νγῆδὶ ἴπ686 {ΠῚ Πρ8 
τηθλῆϊ. 

οὐαὶ ντοσγὰ : ἢ Ἴστε ὁ Οη ἴπο Ῥάγδθ]ς68,᾽ 
χχίχ, ηοΐεξ. 
απ πὸ νηῶν βαυε.} ΟΥ “Απὰ 0 τ)δι 

που]Ἱὰ αἰνο," 1.2. ουθὴ οὗ [πδῖ Ἴοῦσγβο ἔοοάα. 
τ νγἂβ ἴογ ἴδε βσίηθ, δηὰ (πογείοτε ἴοο ροοὰ 
ἴον ἴῃς ϑν ομογὰ ; (818 τηδγκ5 ἴθ 6 σοηίετηρί 
ἷη ψ πο ονε ἴΠ6 ποῦ ἃ πο] [πΠ6 υἱήετ!ν 
δοδηδοηδά βἰηποῦ, δηὰ ῬγΟΌΔΟΙΪΥ σοηίαϊῃ8 8Δῃ 
Δ] υδίοη ἴο ἴῃς αἰ5}:κ6 δηὰ ςοηῃίετηρί τηδηϊ- 
οβιοά ΟΥ̓ ἴπ6 ϑογῖθεαβ δηὰ ῬΒδυβο68 (ΥΈγ86 
2). 

17. εα»ιὸ 0 ῥίμεαεἶ 1 861 τεςο] οι 18 
τῆ ἢγεῖ βίερ ἰη ἴῃς ννΑΥ ἴονναγ8 γθοουογ. 

Ηοαυ »ιαρν δίγεάδ “εγυαη.] ΟΥ “ΟΝ 
ἸΔῈ ἰΣΟΙ 58 ΟΥ̓ ΔΊΟΥ Βδνὸ ΔΌσ ἢ" 
ἄδηοο οὗ Ὀσοδᾶ, ἩΔῚ19 1 (ερ δι] 0) δὶ 
Ῥοτίδδίηρ τὶ Βαυ 801.) ὙὍΠδ ΠΙγΟΙΡ 5 
ΔΙ τῆοτῈ ἀδγεϊδθοῦΓοσβ, ποῖ ἰππλδίοβ οὗ [Πς 
Ὠουδ6 ἴἰκὸ τὴς ““βοσυδηῖβ," 2.5. βἴανοβ, τῃθῦ- 
Ἐοπρά νεῦϑεβ 22-26. ΤΏ6 δοὴ ΘΏΥ68 ΘὐΘἢ 
ἴποθο πιοῦν ᾿εἷ58 ἕδί ποτ 5 ἀεροηάδηϊβ 0 
πᾶνε ἴδε Ἰονγεδὲ ρυν εκεβ δηὰ γε ἴδε ἕασί πεβὶ 
τοιηονοα ΤΌΤ ἢ15 ΡΕΓΞΟΏ. 

18, 1 δαυες εἰππεά} ΟΥ 1 εἰπποᾶ," 1.2. 
“ἴῃ ἰοανίηρ ἴΠ6 6: Φ0 ΨΕΙΒ6 21, 

4Ο. ἃ κσγεέασὲ αὐα.») 070.) ἴνονε ͵ἴ8 αιΐοκ- 
δἰσῃιο, δηἀ ννὲ ΠΊΔΥ τ δ, [πὶ (Π6 δῖ ΠοΥ 
βαὰ θεθῃ ἀδιν νναϊομίηρν ἴοσ (ΠῸ ῥγοάϊρα] 8 
τεῖυσ. ΤΠ ἰονς οὗ Οοά τοναγάβ 5ἰπδιὶ 
ΤΆΘῇ 8 ([ἢ6 τηονΐηρ ουδὲ οὗ [Π6ῚΡ σεΐυσῃ ἴο 
Ηϊπι. 

41. Ἑαΐδεν, 1 δαυε εἰππεά.} ΤῊΣ 
θείης Ὀγηὰ 48 ἴο ἢἰ5 Γεςορίου, [28 συ ΠΥ 

ἢἰ8 σοηξεβείοη οἵ βίη. Τῆς ἐδ μου Β 
οτὰ δηξείραῖϊες ἴῃς Τοηξεοβδίοη, θυῖ ἀο65 Ὠοῖ 

ΡῬγονυθηΐ 15 θείης υἱἱζογτεά, Τῆι σοηϑοῖϊοι8- 
[.688 οὗ ἢἰ8 [Δ Πογ᾽5 ἴον ἀο68 ποῖ ἱξ τῆς 
οἤξηάοσ ἴο ἔογρεῖ [ἢ 64] η658 οὗ (Πε οἴξηοσε, 
ΤὨΪ5 τρλλσκϑ {ἰδ Β᾽ΏΠΟΓΠΥ δηά ἀθρίἢ οὗ ἢ]5 
τοροηΐδηοθ. Νονουί 6688 ᾿ς 8 βοῃβίϊε οὗ 
15 δ᾽ που 8 ἴουσε δηὰ ν]]ΠἸζηθ 88. ἴο σεσοῖνα 
Ἦῖγὰ Ὁδοκ ἱπίο ἕδνοιγ δηὰ ἴο ἰγοαὶ ἢ 45 8 
8Βοῃ, 1ποχοῖοσο 106 σψόοσάβ " πιΆκο ΠὴΘ6 88 ΟἿΘ 
οὗ (Ὦγ Ὠἰγοὰ βογυδηΐβ" ἅζθ, [8 {{π|6, 5 βῃ]- 
ΒΟΔΠΕΥ ομἰεὰ. Οοιηρᾶγο Οι. ἷν. 7. 

4. “αἱ 1ο δὶ: ξεγυαη 7 ὙὍῃὸ ἔδίποσ ἴῃ 
[Π6 ΘΑ ΓΏ685 ΟΥ̓ ἢ 58 ἰΟγ, ἀ065 ηοΐ δῆϑινεῦ ἢ15 
δοῃ, δυῖ Δἴ οποθ ψίνοβ ογάδγβ ἴο οεϊεῦγαίς ἢἰ5 
τοῖυγη, ΤΠθ ἔουρίνθηθϑθ δηὰ γοβϑίογδίοη οὗ 
τῆ Ρεηϊζεηϊ ἀγα σοι οΐε. 

ἐδὲ δε: γοδε ΟΥ, ἃ τοῦθ, ἐ8ο Ὀοδέ Ο16: 
80 [6 Ὀεβὲ Μ85 δηά ἰδΐε Ἵσςδ] εὐϊθοηβ. 
ΎΤΠΟ γοῦο νγᾶ8 ποῖ στῆοσα οἰοιίηρς, δυΐϊ ἃ Ἰοηξ 
ἃπά ΣΟΙ ελ τοϊἀογεὰ νϑβίπηθηΐ, βυς ἢ 845 ἃΓΘ 
Κορί ἴῃ δίοτε ἰη 16 δεῖ, δηὰ δγὸ ρῥγεβεηϊεά 
ἴο Ββοηουγοὰ συσδίΒβ. ΤΕ τίς δηὰ ἴῃε 5}.068 
(ϑἴηοε 8ἰανοβ νγεηξς Ὀαγείοοϊθ) ννεσε βίξῃβ οὗ 
ἃ ἴγδαθ ζῃδῇ. 

48. δὲ Κεἰ εαἰ.}] Ὑπαῖ τοι, 85. 15 
ι8118] ἰη δὴ Εδβϑίοσῃ ποιησβίοδα, τνν8 ἑδί(εποά 
δηά τοβεγυθά ἔοσ βοπῖα σγεδῖ οσζδβίοῃ. 

94. “πώ δὲ δερα". ΤὨ8 Ὀγίηρ8 ὕ5 ἴο 
ἴδε ϑοςοηά ρογὕοη οὗ [ἢς ραγδῦϊο, [πδὶ τ Βιοἷ 
ὈδΔΥ5 τηοϑὶ Ἔβρες Δ }Π} οἡ ἴδε 5ἰτιιδίίοη, δηά 
ςοηίαίη5 (ἢ6 τοργοοῦ ἴο ἴα ϑογίθεβ δηὰ Ρ})δ- 
τἶβοοβ : ΜῈ ἃΓῸ ΠΟΥ, 85 ἰΐ ψεσγο, ρἰδοθὰ ἢ [Π6 
Ροΐηξ οὗ νἱενν δῸπι Ποῖ (ΠΟΥ γαϊϑοὰ ἴῃς 
οδ᾽εςοη τεοοσάθα νεῦθα 2. Τῆς ἀϊδοοηΐεηϊ 
οὗ 16 οἰορ δοῦ, οὗ Ἵοουγϑο, σοργοβοηΐβ (Π6 
ξεοϊϊηρ ουξ οὗ νιῃϊςὰ (δὲ οὐὐεςοη Ξργδηρ. 

421 



422 51. 0{ΚΕ. 

27 Απά ἢς 5αά υπῖο δίπι, ΤῊ 
Ὀτγοίθογ ἰ8 σοῖς ; ἃηἀ (ΠΥ ἐΔΈΠοΥ δαιὰ 
[δὰ τῆς ἐΔιτοὰ ολ]έ, θεσδιβα πε ἤδιῆῃ 
τεςεϊνοα Ὠΐπιὶ 8ιἴε δπὰ βουηά. 

28 Απά ἢε νγᾶϑ8 ἌΠΡΤΥ, δπά νγου Ἱὰ 
ποῖ ρὸ ἴῃ : [Πεγείογε οδπια ἢ 8 ἔτι μεγ 
ουξ, ἀπά ἱπεγεδῖεά Πίπι. 

29 Απὰ δε δηβυνεγίὶπρ βδἱά ἴο ἦ:: 
ΔΊ πεῖ, [,ο, τῆε86 ΠΊΔΠΥ γεδῖβ ὅο 
δεῖνε ἴῆες, πεῖ οΓ ἘΓΔηβρΙοβδοά [αἵ 
ΔΩ τἰπιε (ΠΥ σοπμηηδηπάπιεης : δηὰ 
εἴ τ[ἢου! πεν  ρανεϑὲ πῆς Δ ἰκ]4, τΠδῖ 
ἷ τηῖρῃς πηλίςε ΠΊΕΥΤΥ ἸΠ ΠῚῪ ἔτ Π65: 

ο Βιῖ 48 ϑοοῃ 85 (ἢ]5 ΤῊΥ 80 νγ7ῶ8 
οοιης, νυ Ὡς ἢ παῖ ἀενουγεά τ᾽ γ ̓ἰνὶπρ; 
νυ Ὠλιϊοῖϑ, τῆου ἢαβὶ [(}}|ςἀ ἔογ ἢϊπὶ 
τἢε ἐλεϊεά ςΔ| 

4. 1» ὀγοίδεγ ἐξ οορηθ] ΟΥ̓, “θδοδι 80" 
(ἐ.5. ἰξ ἰ5 θεςδυ56) ἘὮΥ ὉΤΟΙΒΟΣ 85 Θ01|9." 
ΤΏὨδ βεσυδηΐῖ, δὲ [με εἶοϑθε οὗ ἢϊ5 βρεθεῖ, ἰγδη9- 
ἰλῖεβ ἰηΐο αὑγγ τπδῖϊεσ οἵ ἔδλεϊ ἰδῆρυδρο, ἴῃ6 
εηἰπυκίαδις δηὰ εὐεη ροείϊοδὶ υἱἱεγδηςεὰ οὗἁ 
[Πς δι Ποσ (τ σϑῈ8 24, 32). “ ϑδίο δηά κουηά,᾽ 
ἀν χό “ἴῃ οοᾶ 860411{},᾽ 18 (ΟΓΙΔΙΠΙΥ ἴο 

(κε ἴῃ 15 ᾿ἰΐοτγαὶ δηὰ πδίυσγαὶ ϑεῆϑε. 

28. ἐπίγεαλεύ δπ) Ας Οοά ἴπ ΟἸ τὶ 
Ὧονν ἱπτγεαϊοα (Πς ῬΏΔΣΙ 56. 8. 

40. δεῖς »ιῶρῇ γεηγ2.7 ῬΤΟΡΕΙ,, “80 
ἸΔΔῺΥ ὙΟΔΙΒΊΙ ΔΎΟ 60. δΒΟΥΥΐΩ [800. 
ΤὨο νοτῦ, ἰῃ [6 οτἱρίηδὶ, 15 ὑγροὶ ἀρ] ]οᾶ- 
δε ἴο ἃ δἰανεβ νοτζ. Τϑε Ῥμδγίβοοβ᾽ 1όεὰ οὗ 
δεινὴ Οοὐά ννῶϑ [δαὶ οὗ θοηά-δἰλνεβ. Τῆς 
εἰάογ δοῃ, ἴοο, ζεοκοῦδ ὑΡ ἴππ γελγβ οὗ 5εσνῖοδ, 
Ἰοοϊκίης ἴοσ ἃ γτεναγά, οὐ [6 ρεπεῖρὶς οὗ δὸ 
Του ΡΑῪ [ὉΓ 80 πος ποῦ. Απὰ ἴδε βϑεσυῖοε 
ἴον Ὡς ἢ ἢς οἰδίπις 4 τεινασά, ἰ5, δὲ Ὀεδβῖ, ΟὨΪΥ͂ 
οὗ ἃ πεχδίίνο δοτῖ (" πο πεῦ ὑσδηβρτοϑβο 1 αἵ 
ΔΩΥ ὕπο (ὮΥ Τοιμπιδπάήπηρηϊ," ἀβνα μοϑ Κοπι. 
Χ. 5). ΎὙετα ἰβ ποῖ ἃ βρασῖκ οὗ ἰουε ἴῃ ἃ]} 
[}15, δηὰ {Π|5 ςοἷά, 5ἰαν ἢ ορθά!θηςδ '8 ΒΒΑΓΡΙΥ 
ςοηϊγαοῖεά τ ἢ τῆς Ἰονίηρς οοπἤάςφηςςε οὗ [ἂς 
γουηροῦ 30η, εὐδῆ 25 (Π6 παλρὶρ ἘΝ οἔ ρετέεοεί 
οδεάϊδπος ἰδ οοηϊΓαοῖοα ὙΠῸ ἢ15 Ὠυπη ]δλθην 
οοηΐξεβϑείοῃ. ((οιιρασζο ςἢ. ΧΥΪ. Σἱ, 132.) 

90. ἐδ 487) “οη2ὼ Νοῖὶ “πιῦ Ὀγοίδοσ," 
Ὀυΐϊ “(ὮΥ 590η," Ὀοοδυδε 6 οἰάοῦ Ὀγοῖδον 
Βδὰ Ὧο ἴονε ἔοσγ δἰπι : ποῖ ΟἿΪΥ (διδῖ--ἰΐ 15 
“ἐδὲα (ὨΥ 50," (δε ἀειποηείγαῖίνε ργουουῃ, ἴῃ 
(με οτἱφιηδὶ, πιλγκίηρ οοπίετηρί. 

«οἱ δαγίἢ Α Αγδὴ εἰμἰοηοηῖ, ὑαῖ 
ποῖ αἰ Πετίηρ δὺ ἘΔ}}γ ἴτοιη ἴπαΐ ἴῃ [ἢς 
πλιγδλίνο, νοῖϑα 13. 

δασὲ Αἰ1|64.] Οτ, “Κ1110 41." 

81. δοη, ἡδοιι αγί ουεγ.] ΟΥ̓́, “ἸΔΥ οδὲ]1ἃ, 
8ο8 δεῖ ουοσ," ΤΗῈ δὐάγοθβ “ΤΥ 

ΧΥΝ. ΧΥΙ. 

21 Απά ἢς 5114 υπῖο Βίπι, ὅϑοη, 
ἴπου ἀγῖ Ἔνοῦ Ὁ} πιο, δηὰ 41} τᾶ 
Ιἢᾶνε ἰβ 1Ὠϊπε. 

22 ἴτ νγῶϑ πιεεῖ (παῖ νγεὲ βπουϊά 
τηδλίςες ΠΊΘΙΓΥ, ἀπά δὲ ρἷλά: ἔογ {ἢ ]15 
(ὮΥ Ὀτοῖμεῦ νγὰ8 ἀεδά, δπά ἰ8 αἱϊνε 
ἀρλὶῃ ; Δα νγ8 ἰοθῖ, δηὰ 15 ἰουηά. 

[ν. 27---ἰ. 

ΓΗΑΡΤῈΚΝΚ ΧΥΙ. 

: 78: ῥαγαδέίε 97 ἐΔε πργεσέ τέγισαγά, 14. ΟΥνγέεί 
“χοῤγουεία ἀε ἀγῤοζγέεν ὁ7 ἐάέ εουείσς ῬάΆα- 
γα. 1ῖ9 714 γᾶ ρμξν, σαπα ζαεκαγες 
δε ὀέρραγ. 

ΝὨ δος βαϊὰ αἷἰϑο υπῖο ἢ15 ἀϊΐ5- 
οἰρῖεβ, ποῖα νγὰ8 ἃ οεγίδιη 

τςἢ τδη. ννῆϊοἢ ἢλά ἃ δενναγά ; διά 

οἰ ]ἃ ̓  [5 τῆογε ἴσπάοσ ουδ (ΠἸ8ῃ “' 9ϑοὴ." Τῆς 
Ργοηουη, “του, 15 ετηρηδῆς : [ἴ δίδληάς ἴῃ 
ορροδβίοῃ ἴο ἴμε γουπξεγ ϑοῃ. ὙΒετῖε ἰδ ἃ 
δἰτρ ας ἸΛΟΩΥ ἰη ἴδ δά άγοβα, τηϊηροὰ 1 πλυ οὶ 
τοηάοσῃοϑθ. ὙΠΟ Ὑ28 πὸ ηξοά, (ἢ βίον 
ἱπη Ρ}165, ῸΣ ΔΗΥ βρεςΐδὶ τεϊοϊείηρ οὐοσ ἐδ οἰάεν 
8οῦ, Ὀδοδιιθα Ὦς ἰδὲ αἰνγαγα ἴδε δαρρὶ οὗ 
δοίης ψἱἢ Βὶ5 ποτ. Το δοῦ Φροίεο 
οὗ [Πϊ]8 ἃ5 ἃ θοηάδλρε (νεῦϑε 29): (ἰς ἔδεμιος 
ΔΏΣΜΕΙΒ, [δὲ 1ἴ νταϑ, ἰῃ συ, ἃ μεν εξε. 

82. δὲς ἐδγ ὀγοίδεν. ἢ ταὶ 15 ἴδε εοδο οἵ 
“1ἢῃ]5 [ΠΥ 8οὴ " (566 Οἡ γεῦϑὲ 30). Ὑε οἰ άετ 
ἷς τετηϊπἀ δὰ {πδὲ {6 γουηρετῦ δοη, [ΒουρὮ ἔοτ- 
ΤΏΘΤΙΥ, ἰξ πιῖρῆς ὃς, δὴ οδ)εςῖ οὗ οοπίεπιρί, ἰ5 
που τ 6685 ἢϊ5 Ὀγοίποσ. [ἢ εἰοβίης ΟἿΣ οοτ- 
τηεηϊβ οἡ [15 ψΟΠαοΤΙ ἶε, τυ οὶ οδὴ 

7 δ οοπιρίεἴεὶγ ἰἀεπῆεβ Η πηβεῖ στὰ Οοά 
ἢ ἴπεϑε ἴπγος ραγδῦϊεβ. [{ 15 Οοά το δεὲκς 
δηὰ Ὧ0 γϑοεῖνεβ δίηποετς: ὃυϊ ἴδ6 ἀοοίσίηδὶ 
ἱπηρογίδηος οὗ (οθε ραγδῦϊες ἀδρεηὰς ὕροῦ 
(5 Ὀείης ἴδε ποῖκ οἵ Ηϊπι Ὁ σθοτι ἴδ 67 
ὙΕ͵Ὲ δροόΐοη, Ὅν αὶ Οοἀά ἀοεβ, [6805 ἀος8; 
δηά (Ππ δοϊίοη οὗ θοξδ ἰδ ἰγεαλϊοὰ ἃ5 οὔε δηὰ 
{πε δλπιο. 

σΞΗΑΡ. ΧΥΝ].--ττ-1ῈΔ. ῬΑΒΑΒΙΕ ΟΣ ΤῊΞ 
Ὄνσυτ ΤΕ ΑΒΌ. 

1, “ἱκά δὲ ταἰά “0.31 ΤὮς τοῖς οὗ (μὲς 
εἶδ ἰ8 οοσυρίοεά ὉΥ ἴνο ραγδαδὶεβ (οὶ 

τ ἴο ϑ8ῖ, 1[κ6ὺ «πὰ οετίδίη ἱ 
ἴὯΖ οὐ ἴπεοὶγ οομηπίοη διυδ)]οςῖ. 

διιδ]εςϊ ἰ8Β [6 τίρῃξ υδὲ οὗ τὶ ἴῃ τἰὶ 
ποτὰ, ἢ τεχζαγὰ ἰοὸ ἴπ6 ρῥγοθροςῖ οὗ 
οἴδεῦ νοῦ. ΤὙΠ6 οεπίσγαὶ ἰοθθοῦ οὗ ἴδε 
Ῥαγαδῦδὶς ἰ5 κίνεῃ ἴῃ νεῖϑὲ 9φ. ἴη (πε οἰδεῖ, 
τοίϑυϑε οὗ ψεἢ 5 τεργεδιπιὰ 85 
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5Τ 6 ΚΕ. ΧΥ!. 

Ῥυηϊϑῃεὰ ἴῃ τὰς ψοτὶὰ ἴο οοθ. Ὑδεῖδ σδη 
6 πὸ ἀουδὲ τῇδλίῖ 115 ψβοὶς ἀΐδοουγδε βδηρϑ 
τοφεοῖμου, δηὰ [ἢδὲ 1ἴ νγᾶβ ἀεἰνεγεὰ οἡ [ἢς ϑλπὶς 
οςοδϑίοη. Τα ἀουδέ 15, ννΒΕΊ ΒΒ Υ ἴ Βᾶ5 ΔΥ 
ςοηποχίοη τ [86 ογοζοίηρ 9616 5 οὗ ραγᾶ- 
65, ὙΠε πγϑῖ Ἰτγοσάβ οἵ νεῦβο σ ΨΟΙ]ὰ σεγς 
(ΔΙΏΙΥ ἰεαὰ 5 ἴο σῃρροβε ἴμδι ἰξ νσὰβ ἀεἸϊνεγτεά 
Οὐ ἴδ6 β8ᾶπη6 οςοδϑίοη, δηὰ ἰπ [δ6 Ὀγόϑεηοδ 
οὗ ἴῃς 54π|6 εἰγεοὶς οὗἨ ὨΘΔΓΟΙΒ (σΟΤΊρΑΓς σοῦϑα 
14), 8ἃ5 [πδὶ ψιΐϊοὶ ῥγεοεεβ ἴ. ΤῊ ἰδ 
δονοὰ ΌὉΥῚ Μεγεῦ, ΟἸκεδαυϑεη, Οοβίεσζεε, 
δηὰ Οοὐεῖ. ᾿Απϑουπιίηρ ἃ ςοηπεχίου οὗἉ {ἰπηο, 
Ρίαος, ἀπά ρειβοῃβ, ἱξ 18 5{}}} δὴ ρθῶ 4υ69- 
το ὙΠΕΙΠΟΣ ΔΩΥ αὔραν ςοπηῃοχίοῃ οὗ ἐὸν τ 
ἡεςῖβ εχὶξῖβι Ἂν) ε δδβου)]Ἱὰ ρεσγῆδρβ 547, ννὶ 
Μέεγεν, ἴδὲ δἰιδουσὰ ἴμογὲ ἰ πὸ ἀϊγεςῖ δηά 
ἱπητηοάϊδίο οοπποχίοῃ δεϊνεεῃ ἴΠ6 δυδ)εςῖ οὗ 
οἰ. χνυ. δηὰ οἷ. χυΐ. γεβρεστνυοιυ, ἰξ νσὰβ πδίυγσαὶ 
[δῖ οὖγ 1 ογὰ δῃου]ὰ δροὰκ οὗ [ῃς τρπί δηὰ 
ὉΤΟΏΡ 0568 οὗ τίοδ68 ἴῃ γαϊδίου Ὀοίἢ ἴο ἴῃς 
ῬΠλγίβοοβ “0 ψεγα οογείοιυ᾽ (νοῦδο 14), 
δηᾷ ἴο [Ὡς Ῥυδ]ολη5 το δηλδβϑοὰ 1] οϊζζοη 
τελ. Νονεγίμεῖεββ (ἢ ῬὨλσίϑθοος διἰδηά ἰη 
τῆς Ὀαςκρτουηά δὲ ργοϑεηῖ, ἴδ 6 ἰο μανίην 
Ὀδθ 5ρόκθϑῃ ἀἰγοςγ ἴο ἴπ6 ἀΐδεῖρὶοβ. ((οπ- 
ερὸ ΟΙΞΕ 1 ΜΠ Ὑογϑα 14.) Νὸὼὸ μετ οὗ [6 
ἐν Τοκίδιηοηξ [895 Ὀδθῃ τόσα ἰβοσγου ΚΕ ΪΥ 

ἀϊδοιποεά, ΟΥ δΔ5 τοοοϊνοὰ ἃ ΟΣ νδιϊεῖν οὗ 
ἱηςογργεϊδοηβ ἤδη [ἢς ἷἰε οὗ (ἃς ]ηγυκί 
ϑιενασά, [158 ἀϊδῆςυ 65 κ τὴ] ΠΡΙΥ τδῖβον ἤδη 
αἰβαρρθᾶγ, ἴς οἴοϑεσ ἘπΠ6 ρδγάδδὶθ ἰ5 δοδλγοδεά 
ἱπῖο." (τεῆς, -- Οἡ ἴπ6 ΡΑΓΆΌ]68,᾽ χχυ.,-- ἰη 
ο86 ΟΟΙΠΣΩΘΏΪΔΤΥ 8 (ΤΟἸἸοςοα οὗὨ νδγΐοιδ 
ἐχρ  δηδίϊοῃϑ νν}}} Ὀς ουπά.) [Ιὲἐ ἰ5 
βγξὶ ἴο 866 Ὄχδοῖ τ μδὲ ἴΠ6 5Ξ(ΟἿἹ ἰ5β. Τῆς 
ΤΊ ἢ τΔἢ 18 ΡΙΔΙΩΪΥ ἃ ΘΙ ὮΥ ἰδηάονγηεσ. Ηθ 
Αἰροδεν τι ΝΣ ἘΙδΕΣ [Ὠγουρὴ 8 ρἐδμέσρλει δῃ- 
{υϑῖοά νὴ ἰάγρο ἀϊβοτεῖο ὝΟΤ5, [ΠΕΓῸ 5 
ἔοτε ποῖ ἃ 5 πἰαπθε πο ΤῊ ἡπκ τ 
πιδὰ ποῖ δηγοῃθα Ηἰπη56} δὲ ἢι͵59 τηδϑίοτβ οχ- 
Ῥδηβο, δυῖϊ Πδἀ ϑαυδηάδεοτοά μἷ5 ροοάβ, Τῆς 
τηλϑῖοσ, Ὠοδσίης Δη 6Ὁ]}} τεροσγῖ οὗ [ῃς Ξἴοινασγά, 
ῬΓΟΠΟΊΠΟΘΘ ἃ ϑ8εηΐεηςε οὗ αἰΞπ)552. ὍΤὨ]8 
δθηίθηςο 8 ΟἸΡΑΥΙΥ Δρϑοϊυΐο, οἵ 8 πλοῦ (πγοδῖ, 
ΤὨς 5ἰενναγὰ [48 τόοουσβα ἴο 80 ἰῃρεηίϊοιδ 

ἰεηῖ. Ης «8115 τοχεῖβεῦ ἢἷβ σηλϑίεγ᾽ 5 
ἀοδῖοτβ: ἔνο ΟὨΪΥ͂ ἅτε πιεηθοποά, Ὀυΐ {ΠΕΥ 
ὍΤΕ ξἰνθ 85 βρεςϊπηθηβ. ((οπηρατα οἰ. Χίχ, 
11, 16, 18, 20.) Νον, ψνῆαῖ ψέγα ἴδεβο 
ἀεβίοτθὶ ψνετε ἱβεὺ ἱδηδηΐβ, οσ ἔγϑάοιβ ἢ 
ΤῈ ΓΌΙΏΟΓ 58 πηδιπίδίποὰ Οοϑίεγζεα 
δηὰ ϑιεὶῃ ; {πὸ ἀςδὲ ἴῃ (ἰδ σ896 Ὀείης ποῖ 
ἴδε δηηυδ] γοηΐ, δῖ [ΠῸ ἀεῆοϊ ἰῃ ΠΟΤΤΠΟΣ ΡΔγ- 
τηθηΐδ; (6 Ἰαϊζοῦ ὉΥῪ Μογοσ (ο οὔϑεγνοβ 
ἐδδὲ τῆς οτίπδὶ ἔδστι ἰ8 Ἔβρθο δ} ῦ υδοὰ οὗ 
ὈοΙτοννο15) δπὰ ὮΥ Ττοηςοῖὶ δηὰ Οοάεῖ, ψῆο 
τεξατὰ τΠπεπὶ 85 οὗ ργοάυσς ἔτοπι 
(86 στἱοἢ πδη 8 δϑίδίοβ, σῦο πλὰ ἠοῖ Ραϊά, 
Αςοοτγάϊηρ ἴο [ἢ!5 νἱενν [Π6 Ὁ1115 ἀτὸ ΟὈ]χαϊοης, 
ποῖεβ οὗ παπά (85 νγὲ ββοι)Ἱά 5Ξδγ) ἰείξ ἴῃ (6 
μδηάς οὗ ἴΠ6 δἴοναγαά 28 8 βοοῦΣΠΥ ἴοσ Ρᾶγ- 
τοεπί. Τῆς πἰενατὰ πιδηᾶς οΟὐὰσ ἴο οδοὴ 
ἀενδίῖοσ ἷ5 ὅρα ἐών, διδάϊησ δίπι (ο ]ζετ 
δε δπὶ ἰο ἃ ἴονεῦ ἤριγο δηὰ ἴο τείυγῃ ἴο 

---- -- ---- -- ----- ἈΝ ξνν πελθεξι θὲ πὶ ϑιαενος δι σαν, ᾧ ἘΝ ὑτερτωρ δίμκρῖν ὅδε εν, μβρδιςεὶ ᾧ 

Ηἰπι (ἢ6 ἀοοσυπιο, ὙΜνμδὶ (πε ἰ6 τὴς 
τηθδηΐης οὗ ἴῃς ραγαθίο αβϑοίηρ ΌΥ͂ οετγίδίη 
᾿ηξεηϊουβ ἱπίογργείδιίοης τυ γα ἤᾶνθ ὯῸ 
δρᾶςε ἴο ποῖίςε Βεῖο, δῃά τηοβὶ οὗ σοὶ ν}}} 
δε ἑουπὰ ἴῃ ΤΙΕΠΟὮ, τγὸ 5121] (πὰ (ἢδΐ (ἢ6 δεβὶ 
δχροδιίοσβ ὑγδοῖοδ ῦγ ἄρτεο ἴῃ (ἢς τηδίη ροϊπί 
οὗ 186 ἱπίεγργείϊδοη. Α5 δος βἰενγασγαὰ ὄχοῖ- 
οἰβεὰ 5Κ}}} δηὰ ἰυάστηθπὶς ἴῃ ἴδε υϑὲ οὗ (6 
τοοδῃβ ὙὙΠΙςἢ μδα Ὀδεη ρἰδοθά ἰη ᾿ιἰ5 δηάς, δὸ 
ἃ49 ἴο 5ΘΕοΓα ἃ σεῆιρε  ῃοη δ 8βουὰ Ὀ6 
ἀπίνοη ἔγοπι ᾿εἶ8 ὑγοϑεηῖΐ ροϑβιτοη,---8ὸ ἴἢ6 ἀϊδ- 
εἰρὶς οἵ Ομ τὶβὲ βῃου!ὰ στηλο δυςὶ ἃ ι.86 οὗ [Π6 
ἰὰ5 οὗ ξογίυης νἱὰ ψςὰ Οοὐα ἢδ5 Ὀϊοπϑρὰ 
τ, ἃ58 ἴο δοοῦυγο, βοη Β6 “ [2115 " (2.2. ἀ165) 

8δη οἴεσγηδὶ ρἷδος ἰῇ Οοὐδβ Ββοδυθη γ Κη ά ΟΠ, 
Ηε 5 Ὀϊἀάεδῃ ἴο εταιϊδίο ἴδο ρσγυάδηϊ ἔοσεϑίρῃῖ 
οὔ ἴδε υηὐυκῖ δἰενναγτὰ (τεῦδα 8), Ἔβρεοίδ!ῦ ἰῃ 
[Πε ἀϊδροβαὶ οὗ δἷβ ψου  ἱγ σοοάβ (γεσδε 9). 
Ὗνε τυδῖ ηον σοηβίογ ϑοόπιο ἀείδι}8 οὗ (6 

ἴΠ6 σἰενγαγὰ σεδρεςνεὶγ ἡ 
Ιῃ 186 παιταῖϊΐΐνε [ΠΟῪ τηυβὶ θῈ υπάεγείοοά ἴῃ 
{86 Ἰἰΐογαὶ βοηϑα, Ὀαξ ἰῃ ἴμ6 δρρ]ςδίίοη (ἢ 6 
ἴοσππεν υηάουδίςα! Υ γορτεβϑοηῖβ [6 ῬΟΒΘΟΙΒΟΣ 
οὗ δ}1 «πίηρσε; 80 1ξ 153 ἐχρ διπεὰ ὉΥ Ὑτθηςξ, 
Οοϑῖοσζοο, Οοάεὶ δὰ Αἰΐζοσά : υδόσολς [6 
δἰενγαγὰ ἀεδηοῖοβ ἃ]} [Ποϑς σοῖσι Ηδς ρυΐβ ἴῃ 
ΔΩΥ͂ ροδίὕοη οἵ σεβϑροῃβιθ! ! } νἢ ἴῃ 
[ΕΙΏΡΟΓΑΙ ΟΥΓ ἴῃ βρί γζυ] ΘΟΏΟΘΓΏΒ, ΠΌΤ 
Θϑρθοία !ἱγ 86 αἰδεῖρὶς οὗ Ομγιϑῖ. νῸ ΠΙΔΥ͂ 
Ἐπ ν᾿ τ ιζν δ οὐδ ον ιυύροι τῷ δυτὸν 
(ΔἸ ὁ (ΟΠ γοῖβ 9) ψΒο 
ἐδ Γςοτητηϊτοά Ἰὼ ογς Ὑ011] ρᾶ58 

ἴογ ονοῦ ΔΥΑΥ͂ Ὸπὶ 08. Βεγομπά [ἢ]5, Ψε 
Ὠρρὰ ποῖ ριεβ8 ἴπεϑε ἀεί! ]8, ἰξ στὸ 8εὲ6 ἴῃ 
[6 τοϊδίίοῃ οὗ [πε δίενναγά ἴο ἢ15 πηδϑίοσ 
ἴα οὗ πδὴ ἴο Οοά, [6 Τοπλρασίϑοη (48 
ἢ ΜΝνεῖίε δηὰ οἴδοῖβ ροϊηξ οὐ) 4115, ἰῃ τδὶ 
(Ππ βἰονναγὰ, νχο 158 οοιηπιεηαεδά, 15 υηδιτζι] 
ἰη ἴῃς ολτὰ οὗ δὶ5 Ἰογὰ 8 ξοοάβ8β. Βιυΐ, 85 
Ττεποἢ ψ}ῸῈ}} οὔδεῖνοβϑ (αυοίίϊης ἃ ψεϊ ΒΓ 
ραβϑβᾶσο ἕγοῃ Ἡ αριολαἢ ἴ '8. ΟἿΪ ἰῃ [᾿ς 
(486 οὗ Οοἀὐ «πὰ Ηἰ8 ἴσγυε βεγυδηῖβ ἴῤιδί 
[Ποῖα οἢ ὑὃὉ6 ἃ ροεγίεςξ ὈΠΙΓ οὗ ἱπίογεβξι 
θοϊνγθθη τηλϑίοῦ δηὰ οἰεναγά. Οπὸ ἔσο σ 
Ῥοϊηξ οὗ ἀείδ!] πηυδὶ ὕε οοῃοιἀεγοὰ ἢογα. 
ὟΝ ΒΟ δῖε ἴδ ἀευίοτβ το γε ἴο δὲ οὈὶροὰ 
δηά της Π]εηάβ οὗ, ηὰ δοῦν ἃγὲ ἴδεν αὐὶἊς 
ἴο τερεῖνο ᾿ηῖο νου δϑιης μδοϊδϊομδ" ΒΟΥ, 
ἰἴξϊ ουδὲ Ὀὲ οὐϑεσυεδ παὶ δεῖ οχὶσίβ ἃ 
ἐὐλα κῆν ῬΑΓΔ εἰσι, Ὀεϊννοθ ἴπ6 οἱοκίησ 
ΨΟΓΣαβ οὗ τοῦϑὲ 4 ἐηὰ ἴποδε οὗ νοῦϑδὸ 9. Αο- 
ςοχαάϊηκὶγ, νὰ ἙἽδηποῖ ὃς οοπίεῃς ἴο χτεζασγὰ 
[δε “ἘΒΕΥ͂ ΠΙΔΥ γεοεῖνε " οὗ γεσδὲ 9 88 ἱπηρετῖ- 
8ΟΠΔ)], ΟΥ ἴο Ιηἰεγρτεῖ τὸ (ἢ Μεγεῦ, νῦο 
ΠΟΙΊΡΑΙῸ5 ΥΟΥ86 2), οὗ 186 δηρεῖβ, βίδα [8686 
εδπηοῖ ὃς πιδάς ἔπ εη 5 ΟΥ̓ ΔΠΥ δςῖ οὗ Ὀεποῆ- 
οοηοα τονγαγάβ ἴθ]. ΤΊΠΟΤΕ οδῃ ὃ6 πο ἀουδῖ 
(δα: ἴᾷς ἔτίοεμάβ τ βοπὶ τὸ ἀγε ἐχῃοχίο ἴο 
οοποϊἰαΐο Ὁ ἃ Ῥχγυάεηϊ υδὲ οὗ {μ “ τηδιησηοη 
οὗ υπσῃϊδοιδβηο5β," 4.6 ἴῃ Ῥοοσ, δηὰ Ἃ4]]} 
80 δἰδηὰ ἰῃ ποεὰ οἵ δϑεςίδηοα. Βυῖ (ἢς 
αυεπίοη Γοπιαὶπθ πον ἴπεθε οδὴ ὃδ δεϊὰ ἴο 
τοοεῖνα ἰηΐο ουογ αϑιης Βα Δύο ἴμδοθε το 

423 



424 

ἴῃς 84πι6 νγὰ8 δοουβεά υπίοὸ ἢΐπὶ τπδὶ 
ἢε Πλα ννλβϑιεά ἢ 5 ροοίβ. 

2 Απάῆε οΔ]]εὰ Ὠΐηι, αηά 84 υηΐο 
Ηἰπι, Εονν ἰ5 ἰε τῆλ 1 ἤεασ (ἢ 8 οὔζδες Ὶ 
Εἶνε 8λη δοςουηῖ οὗ ΤΥ 8{δυγδγάϑῃ!Ὀ αὶ 
ὉΓΊδου πιάγεϑί δ6 ΠΟ ἰοΠροΓ βίενγασά. 
4 ἼΠεη τῆς βἴονναγα 8:4 σι η 

᾿ἰπι8ε1 ἢ, Πηας 8.41} 1 ἀοὺ [ὉΓ τὴν 
Ἰοτά τακειῃ ΑΥΑῪ ἴτοτα τὴς [ἢ 8ἴεν- 
Διάβῃϊρ : 1 σᾶπηοι ἀϊρ ; ἴο δερ 1 4πὶ 
Δϑῃδπιεά, 

4 1 ἴα τεϑοϊνεά ψῇῆδι ἴο ἀο, {δδῖ, 
Ψ Ώοη 1 δηλ ρυὲ ουὔξ οὗἩ ἴδε βιεννατά- 
810. ΤΟΥ ΠΊΔΥ τεςσεῖνα πῖθ ἰηῖο {ΠΕῚΓ 
Πουϑ68. 

αν βιόονσῃ ἴδε Κιηάηοδθοα δηὰ σοϊϊονοα 
(Ποῖ σ Ὡδοδδαῖο5 δόοῖ Οὐ οαγῖδ. Ὑτοηοὶ 
οὔϑοσυθβ ἴπδὶ (86 ΚΟΥ ἴο {Πἰ5 οἰ Πς Ὑ ἰ8 
ἔουμά ἰῃ Μαῖί. χχν. 1ς-40, ογα οὖν 1 ογὰ 
αἰϊοχείμεν ἰάεηβε8 Ηἰπλβοῖ δ τὰ ἴ(ποδο ἴο 
ὙΠοΙᾺ Ὁ Ηἰ5 βᾶκὸ κιπάποβϑβ οὗ δΔῃγ Κί πὰ ἢδ9 
Ὀδοῦ δίνόνσῃ οὐ δατί. 

ωρΐο δὲ: ἀμ εὶρίο. Νοῖ ἴο (ἢς με ὐρρϑιῖρ ΟὨΪΥ, 
Ὀυϊ ἴο ἴπ6 φμεοπογαϊ εἰγοὶς οὗ Ηἰ5 ογαάϊπασῦ 
ὨΘΆΓΟΙΒ, ΟΥ ΤΔΙΠΟΓ ῬΕΓΠΔΡΘ, 88 ἐὐαΝ ςοῦ- 
5ἰάοτβ, ἴο “τὴς Ψ ΒοΙΪο Ὀοάγ ὈΡΊδοθα ψῆο πὰ 
δἰδομοά τβεπιβεῖνεβ ἴο δὲ ἰδυρῃϊ οἵ Η πὶ, 
ἡ Βοπὶ Ηἰ5 νοτὰ μδὰ ἑουῃὰ οι ἴῃ [με ἄἀεερ 
οὗ {βεὶγ βρίτῖβ, δὰ ψῆο βανίηρ ἰεβὶ (15 
τυ τ] 5 βεσνυϊοθ, ἢδα ἀεοϊοα]γ ραϑϑθὰ οὐεσ ἰηἴο 
(ες ταηκβ8 οἵ ΗἰΪ8 ρβοορὶθὲ. Τὸ τδοπὶ, ἴο (ἢς 
. ἀἰοοὶρ 65 δο υηδεγοιοοά, {Π6 ρασγαῦϊε νψ25 δά - 
ἀγοβϑοὰ δηὰ ἔν {ποτ τηεδηί." Νονυου 6688, 
ἴϊ ἀρρεᾶγβ ἔτοπὶ υεγβε 14 [δὲ ἴΠῸ ῬΑγΆ]Ὲ νγὰ8 
ϑροΐκδη ἰη ἴπ6 ργεϑοῆςο οἵ ἴ[ἢε Ῥῃδσίβοοβ, ἀουδῖ- 
1688 ἴ[οϑ Ὀεοΐοσε ψνἤοσα ἴπ6 ἴῆγος ἕοτοξοίπρ 
Οῆ65 Μετε ἀεϊνετοά. Οὐγ ϑδανυίουσ οὔ οἴδμεν 
οσοδϑβίοῃϑβ ἰἢ βϑρϑακίης Ὀεΐοσο ἃ τηϊχοα Δ5561" 
δίασε τὐτποὰ ἤγβὶ ἰο οης δηὰ (Ἃδθὴ ἴο 
ΔηΟΓΒΟΥ οἾ258 λον Η18 Ποᾶγοσβ. ((ορδῖο 
Οἢ. ΧΙΐ, 1, 16, 22, 54.) 

σεα εὐ. ὌὍΒῈ οτχίηαὶ ποσὰ 5 Ἵοπὶ- 
ΤΩΟΗΪΥ͂ τεπάεγεά “ 8ἰδηάεν," Ὀυΐ ἴἃ ἀοεβ ποῖ 
ΠΕΟΘΒΘΑΓΙΪΥ ΘΟὨΥΕΥ͂ (ἢ τηεδηΐηρ οὗἉ ἔ1]3ε δου" 
δΔΌοη. 

«υασίε.}] 10 1πογΑ 7, “' δοδίζεγεά ̓  ογ 
“ἰ βϑηυδηάετεα," ἃ5 ἴἢ οἢ. ΧΥ. 13, ΒΕσΤΕ {86 
βᾶϊηθ ᾿οσὰ 15 υδεὰ ἰη (6 ΟΠ ΡΙηΔΙ. 

Ὡ. Ἡσαυ ἡ ἐ, 7 Οτ, “πνδαδῖὶ ἰδ τὶς 
8δὲ 1 Βοδὲ οὗ {800} “ὙΠΟ Το πιδη 
ΒΡΕΔΚΒ 88 οὗ βοῃπηεί βίης ὙΒΙοΝ 6 δὰ ὨΟΥΟΣ 
οχρεοῖθά, Οοά {γυδῖβ πιδη." (Βεϑηρεὶ.) 

ξίνε απ ἀεεοιρι!.) ΟΥ̓, θη ον 186 80» 
ΟΠ 1," 

»ιαγε.1.} ΟΥὦ, “οδηδὶ:" (Π6 τὨΐης ͵8 ἰπὶ- 
ροϑβϑιῦ]ς 

51. {0ΚΕ. ΧΥΙΙ. [ν. α--ὃ 
ς 80 ἢς ολἰἰοά ενειῦ οης οὗ δς 

Ἰογά 8 ἀεδίοτβ πέσ λΐμι, διὰ βιὰ ὑπο 
τῇς διβῖ, ον πὰς οννεβὶ ἴδου 
απο ΠΥ Ἰοτά ἢ 

6 Απά ἢς 5114, Απ Βυηάγεά ᾿πιεᾶ- ἐτμντ 
διγεϑ οὐ οἱ, Απὰ ἢε βαϊά ὑπίο ἢΐπι, ὧδε εν 
Τακε τὰν 0111, ἀπά οἷὲ ἀόυγῃ αυΐςοΚίγ, ες: 
δηὰ νντίῖς ΔΑ͂Υ. Ξε 

 ΤὨεδη βαιά ἢς ἴο Δποῖποσ, Απὰ φι, 
ἢονν πιυςἢ οὐγεβῖ τποιυ ἡ Δῃὰ ἢς 5216, 
Απ δυπάγεοα ᾿πηεάβιγεβ οὐ ὑδελί. ἐΤΙεντ. 
Απά δε βαἰὰ υπῖο Ηΐπι, Τᾶκε τὮγ μὰ μα, 
ὉΠ], δηὰ νυγίτε ἐουγβοοῦς. 

αὶ Απά «πε ἰοτά οοπιπιεπάεά {δὲ βείᾳ 
απ] ι5ῖ βίενγαγά, Ὀεςδιιϑε ἢς δά ἄοῃε ἐὐναί, 

8. ἐαλειὁ αεὺ τ ο, Οτ, “ἰὶς ἰδ κί δνδ7," 
ἷ8 ἱπηπηοάϊδίοὶγ δϑουΐ ἴο ἀο δο. 

1 εαπποὶ ἀν. ἘἈλίποσ, 1 8δῪὸ βοὶ 
δίγοη δ ἴο ἀΐᾳ." 

4, 1." γεοἰυεά, ἢ ΟΥ, “1 Κοὸν 
ὙΒΔΕΣ π| ἢ}}} ἀο." Ης [8 ὉῥρΟΙ ἃ ἀευνίϊος 
δῖ οὔοσε. 

δ. εὐεν ονβ.)]ὺ ἘἈδίδον, "θδο8} 0560." 

6, »ιεασιγ.} ΟΥ, “068 8" δὲεὲ [οδβὲ- 
ΡΒυ5, “Απε’ χυιὶ!, 6, 3. Τθε δπιουηῖ, ἴκο [μαὶ 
ἐράξου μον πολ τῆς ᾿ἰμιονήπε τς γΕ56, 15 ὙῈῚ 
Ἰλῦξε, δῇ ἄγτεοβ τὰ 86 συ ρροαϊίου 
[δὲ ἴ[ς ἀεδῖοτβ οσὸ δάοτβ νὸ ᾿ιδὰά πιδύθ 
Ῥυγοθδ565 ἔγοπι [πε τςἢ πιλη 8 οβίδίεβ. 

Ταῖε "π᾿ δ ὌὝΒαε ποίε οὗ βαπὰ νυν πο ἴἢε 
εἰεννασὰ δὰ διμλοηξ 15 ράροΓδ, δηὰ ΠΟΥ 
τοΐυγῃβ ἴο ἴῃς ἀεδίον ἴο Ὀ6 δἰϊεγοά, 

φυξελ. ὙΤῖδβ βθοπβ ἴο ϑδεν ἴδδῖ ἴδε 
᾿δηβαοου νγᾶ5 δεοζεῖ, δπὰ [86 εχργεβϑίου 
θα ἴῃ γοῦβῈ 5 (" δυθγγοηΘ,᾿ ΟΥ “ ΘΔ. ἢ οὔς," 
ἴῃ (6 οτψιηδὶ ἰξ 15 80 ποτα ἀθοἀδὰὶ] ΠΈΡΡΤΩΣ 
(0 διονν (μαὶ (6 ἀεθῖοσβ τεγα ε νἱὦ 
ΒΕρΡΑΓΔΙΕΙΥ δηὰ ῥγνδίοϊγ. 

7. »ιφασωγ.. Οτ, "ΟοΣα" 866 1 Κίηρ 
ἵν. 32. 

8. δε ἰογά. Νοῖ Εἰς 1 οτὰ [ς6βυ5, δυΐῖ [86 
Ἰογὰ οὗ [ῃς εἰενγασὰ, ψῆοδε Τοεηπιοηάλαοι 
ἴογτηβ ρατί οἵ ἴβε ραγαῦϊβ. 80 ἱξ 5 υϑεὰ οἱ. 
χὶϊ, 42; χὶν. 23: Δ τοξεγεηος ἴῃ δαοῖ ολϑε 
ἴο δῇ ΘΑΤΊΗΙΥ πιλδίετ πτθο ἱ ἴῃ ΘΟ ἢ ολϑα ἰ5 πιδάς 
ἴο γοργοϑοηΐ ΟἿΓ ΒΟΑΥΘΉΪΥ τηδλϑῖοσ. 

εογγ»οηεα {δὲ ὠπλιαὐ “εαυαγά.}1 ἸἿ λςΕΓΑ ἔγ, 
“ ροπμηπηεηάἀεα (ἢ6 5ἰενγαγαὰ οὗ υηγρ ΐοουϑ- 
Ὧ685, ἠοῖ “ΓῸΓ διὶ5 υητρδουδηεββ᾽ (28 
ϑΒ]εἰθστωδοῃοτ), δυΐ ἃ Η εὐγαϊ βίης ρει ρ ιγδεὶβ 
οὗ ψϑϊοῖ οἷυ Νεγβίοη φίνεβ με ἔδίγ εαυϊνα- 
ἰΙεπί. (80 “18ε πιδπιπῖοη οὗἉ υπγὶρμἰέουδηεδ5," 
ΥΕΓΒΕ 9, ἰάοηςίολὶ νι “186 υηγὶν ΘΟ πιλπ|- 
ΤΟΙ, γεῦβε τας “(6 υη͵ὐυϑὲ ἡπάξς͵," {ςεγα ν 



51. ὙΥΚΕ. ΧΥ͂Ι. λὲν 
9 Απά 1 98Υ υηΐο γου, Μακε ἴο ἔξεα ὕει» 

: εἰς διιὰ ἃ 
γουγβεῖνεβ ἔπεπάς οὐὗἁ [ἢς ᾿ π]ΔΠιπιοη ροῖίς. 
οὗ υπηρβεεουβηςθθ; τῃδῖ, ἤθη γα νίαν. 

ν. 9. 

νυ 86}: ἔογ τῆς οἸ] άγεη οὐ τιι8 νου] ὰ 
ΔΓ6 ἰη {πε ῖγ σε πογδοη νυ 86 ἐπᾶπ (ἢ 6 
Ομ] άγεη οὗ Ἰρ 

- ΄τὰὁὀὟἮ νυ τὸῊυ .- -- -- -- 

. δηὰ ΤΗΔΥ͂ 

“ἢς Ἰυάσε οὗ υπτὶῃίοοιυησ85,᾽" οἷ, χυϊϊ!. 6 : 
δηὰ εἰβουσῆοσα ἰὴ (ἢ Νὸν Τοβίδιεηῖ,) Μιοὴ 
αἰ βου γ 885 θθθη τγαϊϑοὰ δϑουῖ ἴ815 σοϊηπιθη- 
ἀαδίίοῃ οὗ {86 υη͵π8ὲ 5βἴοενχαγά, το, (Πουρ ἢ 
ςοιηπιοη θὰ ὉΥ δὶς (ποῖ ἐδε) Ἰἰογά, 5 8}}}} 5εῖ 
ὋΡ 8438 8Δῃ δχδηρὶς ἔογ Οἢ γι δ8 ἴο ἴθ ον; 
δηᾷ γδζίουβ Ἄχρϑάϊθηςβ μάνα Ὀεοη τοϑοτίεα ἴο 
ἷῃ ογοσῦ ἴο κεῖ τὰ οὗ {5 ἀἰβῆου γ. ἴ,εὲ 
ἴξ δ6 οὐϑεγνβὰ ἰῃ ἴδε ἢἤγδὶ ρίδοε ἴμαὶ [Π|5 15 
ῃοῖ (ἢς ΟἿΪΥ ἰηδίδηος ἴῃ δ ἢ οὐγ [κοτὰ [85 
τηδάθ σγοηρ δοῦοη (Πς πιεάϊυπι οὗ οσοηνογίης 
δρίσιτυὶ ἀραλέος (ῆς Ῥασγαῦὶςε οὗ (δες ὕη)υσὶ 
" οἰ. ΧΥἹ, 1.8) 18 ἃ “496 ἰη Ροίηῖΐ: 80, 
᾿ δι 8 ἴηδι οὗ με τη ῆο Πη65 [ἢ6 
ἸΓοΑΒΌΤΕ ἰῃ ἃ δεϊά, δηὰ Ἴοηςθδ]8 [6 ἴςεῖ, 
Ὀεΐοτε ριγομδϑοίης ἴῃς δε] (Με, χιϑ, 44). 
[1 15 ουάθης ἴπδὶ (6 ῥγαῖϑθ 18 ἤδσο ὃ6- 
δἴοννοα ὕροη ἴῃς 5ἰονναγά, ποῖ ΤῸΓ ἢ 18 ἐ15- 
ΒΟΠΟΒΙΥ, δυΐ ἔογ 15 φυῖςκ ᾿πιο]Πσοῆσα. “Ὑεῖ 
αἱ ἴῃε βᾶπ|6 {ἰπ6, ἔδνγ νν1}} ἀθὴγ τῆδὲ [6 ῥΓΑ186 
[45 Βοιηε Πρ ρεγρίεχίηρ ἴῃ 11--(πουρῇ ταῖμογ 
ἔἴτοτλ (ἢς ἸἰΔΌΙ Ὑ οὗ τς ἔθ ἴο δυο, 
υπρυδγάοα 45 αἴ ἢγϑῖ βἰσῃξ ἢ ἀρρεᾶῦβ ((Που ἢ 
ἴξ 18 ηοῖ ΓΤΟΔΙΪΥ 50, ἴῸΓ 866 Ὑ6Γ56 11, ΜΏΙΟΣΒ 
δῃοιϊα Ὡσνοῦ Ὀκ ἀϊδοοηηοεοϊοά ἔτοτῃ [Π6 ρᾶσδ- 
016), (ἴλη πὶ [5 ηοῖ θείης σλραῦὶο οἔ ἃ [δ ἱγ 
οχρίδηδιίίοῃ. Τῇο ἘΧρΔη ΔΌΣ 18 οἰθΑσὶ Υ (ἢ 15: 
[πε τηδληὴ 8 ἀεοὰ [245 ἴνχο 5465 οὔ ψἢϊς ἢ ἰΐ 
ΤΑΥ͂ 06 ἼἯοοπίορΙεϊςά--οηο, (ἢ 546 οὗἨ ἰ[8 
ἀἰβῃοποϑῖῦ, ὕὑροὴ ΜΟΙ ἰξ 56 πιοδῖ ὑΪδιπθ- 
ψ Σίν ; (ἢ οἵδε, [86 δἰάς οἵ 118 ργυάεησα, 
115 ἐογεϑισῃς, Ὀροὴ ὑψοῖ, ἢ θὲ ποῖ ρᾶγ- 
ἘυΪΑΓΥ Ῥγαβευγοσίδυ, γεῖ ἴ ΘῸΡΡΪ 65 ἃ 5υῖ- 
βΒείθηξ απαίοσοπ ἴο ἃ ΟἸ τ βδη νυἱγίι6---Οὴδ 
νυ ς ἢ κυμαξο δε δουμάδπεγ, Ὀυζ 5 ΟΠΪΥ ἴοο 
ΨΟΆΚΙΥ, ἔουπά ἴῃ ποσὶ [Ὁ] ον ῦβ οὗ (ἢ γιϑι-- 
ἴο τβᾶκο ἰξ ἴπ6 στουπὰ οὗ δηὴ εἐχῃογίδίοη δηὰ 
τεθυϊκο ἴο ἴΠ656, 7158 85 ΔΥ οὗ ἴῃς ἀεεάς οὗ 
δοϊά δαὰ πιο δᾶτνε ἃ βἰάο, ἴῃδὲ 15 ἴπε βἰάθ οὗ 
(Πεῖγ Ὀοϊάπο85 δηὰ ἀδςϊβίοπ, ὕρόη τνϑϊοἢ {ΠΟΥ 
σεῦυκο (ἢ6 ἀοΐηρβ οὗ {πΠ6 ννοακ δηὰ νδο ]ΔΌης 
ξοοά, .... 'νε πιὰ ἀϊδεηίληρὶε ἃ δὰ τλδῃ 8 
ΘΏΟΘΓΡΥ ἔτοσῃ ἢἷ5 δηλ! ἴοη, 50 ἔδσ, αἵ ἰθδβῖ, ἃ5 
ἴο Ἑςοπίετηρ[αῖοε [Ποπὶ ἀραγί ἔγοι οὐδ δποίδου, 

Ῥγαῖϑα ἴπ 6 ομα δηᾶ ἽἼοπάρχηηῃ 
(ὃς οἴδετ,. Ενθῃ 80, οὐγ 1 ογὰ ἴῃ ἴῃς Ῥγεβεηῖ 
ολϑεὲ ἐἰϑεηίδηρ]εβ ἴπΠῸ δίονναγα 8 ἀἰβῃοῃεϑίῦ 
ἴτοτὰ δὶ5 ῥγυάεηςο: ἴΠ6 οης, οὗ σουγβο, σδῃ 
ΟἿΪΥ πᾶν Ηἰ5 εαγησϑδῖ τεῦυκο, (ἢ ΟἿΒΟΙ ΠΊΔΥ 
δὲ υϑεξ ΠΥ εχίο θά ἕοσ ἴῃς ρυτροβε οὗ ῥτο- 
νοκίης Η!5 ρϑορὶς ΟΥ̓ επλυϊδίίοη ἴο ἃ ἰἰκα 

υάδηςο, τ Ὠὶοἢ γεῖ σμουϊὰ ὑὈ6 δὲ οὔοὲ ἃ 
ΟἿΥ Ῥὑγτυάξδηοςς, δπὰ ἃ ργυάθηοσε υὐλὰ Ἀή τλα. 

δῦουϊ (ΐπρβ οὗ ἔἕδγ Πρ θΟΥ δηὰ πῆοσὸ ἰδϑτ 
το ϑϑον (Ὑσεποὶ Οη ἴπ6 Ῥάγδθ 65, ὃ 
ΧΧΥ. 

αυἱοῦ ἢ ΟΥ, “ρτυδοι ῖγ." ΤὍΤΠῈ πογὰ 
δ δροοῖδ!ν υϑεά οὗὨ δΑξβοῖν ἴῃ τεΐδγεηος ἴο 

(6 οδοΐοα ΟΥ͂ ΤΩ 2:5, ἩΔΊΕΥΕΣ ΤΏΔΥ δ {ἰ6 
οὐὔ͵οοξ οοπίετηραίοα, [118 τηοΥ Δ} γ ἀσοροηςβ 
ΡΟ [Π6 παίυγε οὗ {π81 οὐδ͵εςῖ. (Οοπραγε 
γε 118 σοπητηεηάείίοη οὗ ἃ [21{{Π|1655 Ξἰενσασγὰ 
ὉΥ ἃ ψΟΥ ΑΙΥ πιδϑῖοσ ἐπαὶ νος ἢ οὐ 1 οτγὰ 
Ὀοβίονγβ ΡΟ ἃ βίεννασα νῆο δῃουϊὰ δὲ δἱ 
οὔοῦ ἐδ (δέυ} δηά ὑγυάεηϊ, οἢ. χί!, 42, τυθογα 
[ἢ βαῃθὸ ψοσὰ ἰ5 υδεά, 

εδέϊάγεη 97 ἐδὶς «υογἰ.1 Οομραγε οἶ. χχ. 
44:1 ἴἴοβο ποβα ᾿που ἴδ, Πορεβ, δη ἃ ὑσϊῃ- 
Οἶρ]68 οὗ δοϊίοῃ ἃζὲ ᾿ἰμ θα το ἴδ (Ὠΐης5 οὗ 
οδτἢ. 

«υἱπέγ' ἱῃ ἐδεὶγ ὩΠ05.} ΟΥ̓ “ἼΔΟΤΟ ὉΣῸ- 
ἀοπξ ἐδ τοϊδίΐου ἴο ᾿ΔΟΙΣ ΟὟΒ ϑθῃοσδ- 
1108" (οΥ “ Κιπάγεα "). 1.4. ΝΟΥ ΟΙΥ͂ τηθῃ 
ΓΘ ΙΏΟΓΘ ἀφθηῖ δηὰ ἕδι-ϑεείῃρ ἰῃ {Πεὶγ 
ἀλη τ (Π6Γ οὐ φοπογαοη (στ 
(ἴοϑὲ ψῆο ἃτὸ ᾿κο- τη οα ἢ [Ὠοηιδεῖν 65) 
τδη Οοὐ᾽ξ δβεσυδηῖϊϑ ἃγὰ ὙΠ τοραγά ἴο τον 
ἔπ} ]ονν-βεσυδηίβ. [1,εἰ ἴ[Π|ό86 δϑεθῖκ δὸ ἴο δεῖ ἴῃ 
411 τηοῖγ τοϊδίίουβ στ ομδ δηοῖποσ 85 ἴο 
ΒΟΟΌΓΟ ῸΓ {ΠΟΠΊ561γ65 8η Εἴς ΓΔ] Το ναγα, 

εὐδάγεν ς᾽ [δε Οοιρασε ἰοδη χὶϊ. 36: 
Ἐρῆ. τ. 8:1 Τερα, νυ. ς. 

9. “πα 1 447 ὠπίο 701.} ΒοΙδ ἴθ ὑσὸ- 
Ὠουη8 ἃ16 οιηρῃαδῖίς; “1 ἴῃ Ἦρροβιίίοῃ ἴο 
“ἢς Ιοτὰ," δηὰ “γοιυ " ἴῃ ορροβίοη ἴο “186 
βίεννατά " (Μεγεῦ). 

» "αὔθ 0 γομγιοίυε; οπ..} ΤὍΤῆς ἐτἰοηάϑ 
ἅΣ6 {ΠπῸ Ῥοοσ, δηὰ ἃ]} ψγῆο δἰδηά ἴῃ ποοὰ: 566 
ΟἹ ὙΟΙ86 1, ΏΟΓΟ {ἢ]8 γεῦβα ἰ5 ἰαϊηθά, 
Τ)ο68 1Π]8 Ἄἐχῃποσγίδεοη οἰδβῃ ἢ [6 Ῥαι]ηδ 
ἀοοιπο οὗ [δ δορδίϊοη ἡ Νο πιοσὸ 850 [ἤδη 
Μαῖϊί. χχν. 11-46, οΓ, ἰη ἕδεῖ, {π2Π ΔΥ οἵδοῦ 
Ῥαββᾶρε ἴῃ σοῦ Οοά ἰ5 βροκεη οὗ 45 δροιῖ 
ἴο τουναγὰ σῆδη δοζοσαϊης ἴο {πεὶγ τ σ5. 
Οη ἴδ6 οἵποῦ πδηᾶ, “πο [πουρῆϊ τη ὃ 
Ὀδεῖίες πιο τπδη τΠδἱ οὗ [Πὶ5 Ῥαγδῦϊθ, οὐ {Π6 
ομδ δδηά ἴο ονογίηγον (ἢ 1ἀδ8 οὗ 8ΔηΥ Κιπὰ 
οὗ τηοσὶϊ αἰδοίην ἴο αἰπηθρίν εν, (ῸΓ τυ μδῖ 
τοοῦϊξ οδ ἴδοστα 6 ἴῃ γίνη οἵ ἰδὲ ψὩοἢ 
18 Δηοί 6 Γ᾽ 5: δηὰ οἡ ἴῆε οἴποσ ἴο Θῃ οοΌΓΑΘΟ 
5 ἴο ἴπ6 ῥγδεῖΐοα οὗ ἴπδὶ Ὄὀχοθ!]θησοο τυ] ἢ 
Ἀ58:γῈ8 15 οὗ [Ἰοηά8 δηὰ ῥτγοϊθοϊζοσϑ, Ὁ 30 
ΕτΆΥΟ ἃ ΟΓ815 45 [πδῖ οὗ οὐῦ δηΐσγδηςο ἱπῖο [Π6 
ννογὶ ἃ (ο οουλθ." Βεβϑιάδβ, οἵ ἤθηαβ, 85 
Οοδβίογζοα οὔϑεσυεϑ, ΟὨΪΥ σεοοῖνα 08 ἰηΐο, δηὰ 
ἀο ποίὶ εξῖνε υ8, ἐνεσ ϑδίης παυὶϊδιοῃβ. 

97 εδὸ παρ ΡΝ 07 μπιγὰὴρ δίεομαηε:5.} ἈΔΙΠΟΥ 
ἐραΐξ οἷ᾽ (ὦ. 6. “ ΌΥ͂ πιεδηβ οὗ "89 τοδιο- 
ἸΔΟῺ Οὗ πλτίρδίθου θη 988," ΟΥ ((ΟΙΡΑΓΟ 
δηά 866 Οἡ γεῖβο ὃ; δηὰ ΘΟΙΏΡΑΓΟ ΥΟΓ56 11) 
Δ) 9 ὈΣνὶίθοι δ Δ ΔΙΏ8Ο0:." ΜαδηπΊΟη 
ἰ5 ἃ Αγαπηδὶς νοσὰ δ ρηϊ γίηρς πολιτὰ (ηοΐ, 
8ἃ8 858 οἴδῃ Ὀδοθη 5δ1:, 4 κοὰ οἵ ̓ νε} 1}), οὗ 
ΨΜὨϊοὮ, ΕΥ̓͂ ἃ Κίηᾳ οὗ ρεγβοηιβολίίοῃ, 1 ἰ5 υϑεά 
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[41]. ἸΠΕΥ͂ ΠΊΔΥ τερεῖνε γοὺ ἰῃΐο ἐγετγ- 
ἰδϑείης καδι  θρμν, 

10 Ηε τδδῖ 5 (δι ἴῃ τῆλε το ἢ 
8 ἰεδλϑί ἰ5 ἔδι{Π ] 4180 ἰῃ πλυςἢ : δηά 
ε τῃδς ἰ8 απ͵]υϑὲ ἰῃ τῆς ἰεᾶδβὲ ἰ8 υπ͵ υ3ῖ 
Αἰβο 'π πιυςῇ. 

11 1 τΒεγείογε χὰ ἴᾶνε ποῖ ὃεεπ 
ἔμ} ἴῃ τ[ἢ6 υηπφῃΐεοιιβ ᾿πληηπΊοη, 

γΕΥ56 11 δΔηὰ Μεῖϊξ, νἱ. 24 (Ὑδετο δοο οἕθ). 
Το ᾳυσϑίίοη τ868, ΨΥ ὙΘΔΙΓὮ [5 ἰεττηθά 
[86 υητγρῃΐϊοουβ τπιληιπιοη. “ἼὙΤἢ ορὶπεὶ 
4“ υητ Ἀςοουδηεβ5᾽ ᾿Ου]ὰ δἰ ΠΥ τλοτεῖν, δος 
οογάϊης ἴο βευογαὶ ἴῃ [πε δοηυ» 
δἰοη οὗ ἔοσίζιηθ ͵5 τηοϑῖ ΟΠ ΠΊΟΠΙΥ͂ δίδιηθά 
τὴ δὴ." δοοοσάϊηρς ἴο ΒΙΘθκ δηά οἴδοχεα, 
(παῖ βίη δδϑγ αἰίδοπεθ ἴο {πὸ δάπηηἰβέγα- 
ὕοη οὗ [π686 σοοάς. Βυῖ ἰη {πὶ8 ς296 [Π656 δ:ὸ 
ΤΆΘΓΕΙΪΥ δος ἀθηΐδὶ οεἰγουπιδίδησοδδ: [(ἢ6 οΘο"- 
(οχὶ ἰοδὰβ 05 ἴο 8ἃ ποῖα δα  ϑβοῖοσυ οχρὶδ- 
Ὠδαϊοη. Τα δᾶ οὕ Ϊ|6ϑὺ89 Πηιδῖ ἤδνδ 
Ὀεεη Υ “ποικεὰ ὉΥ ἴἱῸ κιηὰ οἵ 
ΤΑβῆπο88 ὉΥ͂ ὙΓὮΙΟὮ ΤΏΡ βροὰκ πίϊπουΐ Ποεὶ- 
τατίοῶ οὗ "» ἰοσίυηο,, "»η Ἰδηᾶ,᾿ “»»} Ὠουϑο.᾿ 
Ἡε, ννῆο ες ΚοοηΪγ ἴδ ἀορεηάδηοσε οὗὨ πηδη 
ρου Οοά, ρεγοεϊνοα (μδῖὶ ποτε νγὰβ ἴῃ (Π15 
ἔοεϊϊης οὗ ῬΓΟΡΟΙΠῪ ἃ δοῖῖ οὗ υϑυγραίίοῃ, 
ἃ ἴογροιδιϊηοθ οὗ [6 τεὰὶ ονῆσεγ: ἴἰη 
μεαγίηρ ϑυςἢ Ἰἰαησυαρε Ης δεεπηεὰ (0 8ὲὲ 

Ι1ι ἰδ τὸ τοῦς ἴο0 δ8ὲὲ δεῖο, ὑἱἢ 
Ὡς Ννεῖϊε, [δὲ Τυδίηγεη ϑεδοοὶ, Ἀδηδη, 
ἄς, ἃ Ἄοοῃδεπηηδίοη οἵ Ῥγορεγγ 4“: “με. 
ΤΠ δἰ οοηϑιϑῖ5, οί ἰῃ δοίης ἴδς διἰοτναζά οὗ 
Οοά, ὃυῖ ἰῃ ἔογγει(ἰης ᾿ἰἴ : 866. [86 ΓΟ] ονσίης 
Ῥαγαῦϊε" (Οοάεῖ). ΟἸδΥΣ μᾶνς ϑεθ ἰῇ “(86 
Ὀησ ΐοουβ πιδιηπηοῦ " ἴ8μ6 ἀξοοϊιϊηεσα δηὰ 
τγδηβιςοσ 655 οὗ [Π}5 του] 5 ξοοάϑβ, 85 ορροϑεά 
ἴο ἴῃς “(Τὺ σσδ 65" (0 δε δη)ογεὰ ἴῃ ἐνουδεῖ- 
ἴῃς δαδιδίίοηβ. Οἡ {86 τυβοῖς, ννὲ ἅγὸ ὑγοῦα- 
ὈΪΥ ἴο υπάεγδίδληά ὈΥ [86 υησίγϊοοιδηεβα οὗ 
Τολιηποη, ἴΠ6 61} ἩΠΙΓὮ ἴῃ δ0 ΤΊΔΩΥ ἩΨΆΥΣ 
αἰίδοβοβ ἴο ννϑδ] 1, εἰζμεῦ ἴο 115 δοᾳυϊδίου, 
ΟΥ ἴῃ ἴπ6 ΜΥΑΥ οὗ {πε πηδη!ο]ά ἐεπιρίδιϊοηβ ἴο 
τ ἢ 1 πη!δῖο 5 (οοπὶ 1: Τίπι. Υἱ. 9, 10) 
δηὰ ὙΒ]οἢ τᾶκὸ ἃ αἰ βΊς ἴῸΓ ἃ στίςϊι πιδη 
ἴο εηΐοσ ἰηΐο [6 κίπράοπι οὗ Οοά (εἰ. χνιὶ. 
24) 25): 
,1ἢ 1.6.“ ἀϊο." 
ευεγία πη δαῤῥ!α!ία.. 1 ΔΟΥΑΪΥ “189 

ονουϊδδιΐηκ ᾿ΔΌΘΥΠ 8010," οΥὁἁ ἰοηίβ. ΤΠς 
τεηΐ 5 οὗ ἰἴ5 οὐ πδίῃυ γα ἃ (ΡΟ ΣΑΣΥ ΒδὈϊ(2"» 
ὕοη (ςοιηρᾶσε 2 Οὐχ. Υ. ᾿, γπογα ᾿ξ ἰδ σο- 
{γδϑϊοα νι ἃ “οι 56.᾽ὴ Ὑδοτγοείοσε {86 νογὰ 
“ὁ ρνοσ δαί " δἰδηὰβ ΠοΥΟ ἴῃ πηλγκοάὰ ςοῦ" 
ἰταϑὲ ἴο ἴἢ6 ψογὰ “λῦθογηδοῖοδ," ΟΥ̓ἈΆ(ο.» 
ῬΟΓΑΓΥῪ ὈΔΟϊΔΙΙΟΏΒ, ἀρΡΡΑΓΟΠΕΥ τ ΠᾺ [μ6 οὐ]οςὶ 

5Τ. ΓΌΚΒ. ΧΥ.Ἱ. ν. 1ο --ἰξ. 

ὟΠο Ὑν}}} σοῖς ἴοὸ γοὺγ ἔγιβὲ τῆς 
ἴπος γίελο ἢ 

12 Απά [Γ γε ἢᾶνε ποῖ θεεη Δ: ἢ- 
ἔμ} ἱπ παῖ ννῆῖς ἢ 8 Δποῖδθεσ πηδηΐ 8, 
ψΠο "ΩΣ ξἰνεα γου τὲ ἢ ς ἢ ἰ5 γους 
οὔσῃ 

11 4Νο δβεινδηϊ οδῃ 8εῖνε [τον ς 
ὨλΆϑΟΙΘ : ἴογ οἴπμοῦ ἢ6 ψ0}} Παῖς τῆς" 

οὗ ςοπίγαρης [ἰς λοις οἰαγαοῖοσ οὗ ἴδο 
ΒΟΔΥΘΏΪΥ τηδηβίοῃς ἢ {16 ἴοπὶ τεῦξε 
ψ ΠΟ 1Π6 δἴενγαγὰ ἴῃ 1ῃ6 δὰ Ὀεεα 
ϑεουγης ἴοσ δ᾽ πιϑο} (Τ τεῆς). 

10. Ηρ ἐδαὶ ἐη, 7 Ὑπὶδ τέσϑὲ στ ΔΙ 
ΒΟΙΟΣ ἴ0 ἱπηϊΐ δηὰ οὀχρίδίη ἴμε τιοδηΐηρ οὗ 
[Ὁ ἀτόμῳ, 8. χυϊρόνςι [τ διονγε (δῖ δὶ- 
(δου (6 ἀἰδποηεσθὶ ἃςῖ οὗ (6 Ξἰεναγὰ ἰξ 
(85 τεξασαθά οπιὶ οπθ ροϊηϊ οὗ Υἱενν) δεῖ Ὁρ 
85 ἃ τηοῦεϊ ἔογ υ8, γεῖ Π 5 ΠάεἸ ΕΥ̓ δηὰ ποῖ 
υηΐδι Βἤ}] 658 ἴοὸ οὖγ Μαβῖεσ ψἢΐς 15 σοι» 
τποηἀρὰ : 866 ηοΐα ἃῦονθ οὔ νοῦδο 3, δηὰ Ὀοῖονν 
ΟἿ νοζβϑό 11. Απιοὴρ Οοὐ δ βεγυδηῖβ Βς δεῖ 
Ιηοαῖ ὈΓυΘΘΠΓΥ ἴογ 5 οὐγῇ ἱπίετεσῖ, τσῦο 
Ὀεδὶ ϑεγθεβ [15 τηδδῖεσ. ΤῊ ςοηίγαϑὲ ὃ6- 
νοοη (6 “1οδϑὶ ἢ δηά ἴδε “ της " ἰῃ τὴ 
γεῖβο ἰ6 ἰἀοηζςα! τυ ἴἰμ6 ςοπίγαϑῖς δεϊζυσόθη 
86 πη σμίεουβ πγατηπλοη " δηὰ “παῖ Ἡν]οἢ 
'β ΔΏΟΙΠΟΙ Π1ΔΠη᾿5" ΟἹ [86 Οη6 Παηά, δηᾶ “186 
ἔσιις τίς με" δηά “τμδί ψηϊςἢ 15 γοῦν οὐστὰ ἢ 
ἴῃ γΟΙΘ65 11, 12. Οομπρατο ΟὮ. χΙχ, 17. 

11. ἐδὲ ἐγ γίοδε:. ῬΤΟΡΕΤΙ͂Υ “150 ἔσο "» 
τηλιηήοη, Οομραᾶγο Μδῖ. νΥἱ. 20. 

14. αποΐδεογ »ιαπὉὉ.} ἘἈλδίδοσ, δ οῖΒ οΣ ἢ 
τοπιΐηρ 0.5 (Δί νγὲ ἃσε ΟἿΪγ δίεινναγάς οὗ 
Οοάνς εἶδε, 

18. Νὸ ἀάρωε ϑυ δ Δ. ΕΔ} ἴδε 54π| 
ὙΠ ἃ δαγίηρν πο ΟσουΓ5 ἰη (86 δοστθοῦ οἱ 
[ὃς Μουπὶ (Μαῖϊ. νἱ. 24, σσβοσε δὲὲ. ποίε). 
τ 15 ργοῦδδὶς (δαὶ ἴΠ6 βαγίῃρ, νοοῖ [μᾶς 
βοιιονγηδί οὗ ἃ Ῥσγουεγῦ!δὶ οδϑῖ, νγᾶβ σερεδιεὰ 
ἴοσο ἴπδη οηςθ. ΟΕγΊΔηΥ ἰἰ αἰδοδος [{56} 
τ ΠΥ 0 ΠΕΥ ΕΑ ἰς οὗ ἴῆς ὕ]ηϊαςὶ 
διενναγά, ὉΥ [6 πιοηιίοη οὗ “ πιδσθσου," 
δηὰ ὉΥ͂ πιδιηρ υ8ὲ οὗ ἴῃ ἱπηᾶρο οὗὨ δεν ἃ 
Τηλϑῖοσ. “ἴῃ υοσϑε 11 Ηδ διγί Ποῦ δίδίεος τυὰδὶ 
ἴῃς βαο! 15, Ὡς ἢ ἰη [15 αἰεννγαγϑῃρ [5 
τοαυϊγοά : 1 5 ἃ σβοοδίης οὗ Οοὰ ᾿πϑοδὰ οὗ 
ΤΑΔΙΏΙΏΟη ἴοσ οὖἵν ἰοστὰ. Εοσ ἱπ [πὶ ποεϊά 
το 416 ἴῃ ἴδ6 οοῃάϊιίοη οὗ δβεγνδηξβ ἔσγοασι 
νοῦ ΤΟ Ππιδϑίεῦβ ἅγὸ οἰαἰπιίηρ 4] ρίδηςο.-- 
ΟἿΘ ἰ5 Οοά, τπηδλη᾿Ξ τἰχδίυϊ Ἰογὰ ; τ86 οἴδον 8 
118 υηγὶ δου πιδιηπιοῦ, τυ ς ἢ ννᾶ8 δὶ 
ἴο Ὅς ΟΌΥ δογναηΐ, ἴο Ὀ6 ννἱοϊάδαὰ ὉΥ τς ἴῃ 
Οοάϊξ ᾿ηἰογοϑίς, ἀπά, ἰδοῦ ἴο Ὀ6 οοηδιἀοτοά 
ΌΥ 08 45 ϑοιποι ηρ 5|1χἢϊ, ἰγδηβίοπί, δικὲ 
δηοίπογ 8---ουΐ τοῦ δδ5, ἰῃ 4 5ἰηδι} υεοχά, 
ογοοϊοα {βο  ᾿ηΐο ἃ ἰογά, δηὰ ποὺν ἀσοτηδηάθ 
οδεάϊεπςε ἤγοπι ὑ5. τυ οἢ [ἢ τὸ γΥἱοκῖ, νὰ ὧδ 
δ ὯΟ ἰοηροΣ (ΔΙ (δι βογυδηῖ δηὰ βιουγαγά οὗ 



Υ. 14--18.} 51. 0ΚΕ. ΧΥῚΙ. 

οης, δηά ἴἷονε τῆς οἵδε; οἵ εἶδε ἢς 
Ψ}}}} Βοϊά το τῆε οῆς, δηά ἀεβρίϑε {πε 
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16 Τε ἰἴλϑγ δηὰ τς ρῥγορβεῖβ ὁ Μαῖιι. σς. 

τὐόγς ἈΠ|}] ἤοθη : 8ίηςς τῆλε τἰπια τῃ 6 
οἴδεσ, Ὗε οσδηποῖ βεῦνε (ὐοά δηά 
ΠῚΔΠΊΠΊΟΗ. 

Ι4 Απά τε ῬΠαγίϑεαεβ 4͵᾽3ο, ψῆο 
Μεῖς Τςονεῖοιι8, Πελγὰ ἃ}} {πε86 τΠϊηρϑ: 
Δηἀ τῆ 6} ἀετγίἀςἀ Πίη,. 

'Ις Απὰ ἢς 5844 υηῖο {δε, Ὗς 
ἅτε [ΠΟΥ νΠΙΓἢ 7051} γουγβεῖνεϑ ὃ6- 
ἔοτες τπεη; δυῖ Οοἂ Κπονγεῖῃ γουγ 
Πεδγῖβ : ἔογ τδδλῖ νυ ἢ 18. ΠΙρΉΪΝΥ 68- 
τεεπχεά διηοῦρ, θη ἰ8 Δθοηλϊηλίοῃ 
ἴῃ τῃε εἰρῃϊ οὗ Οοά, 

Οοά..... Τδοτγείοτο, [656 ἔο ἰοτὰ5 μβανΐησ 
οδδλγδοΐουβ 50 ἀἰδεγεηΐ, δηὰ σινπρ σοπητδηάϑ 
80 ορροϑὶϊο, "ὶ ψν}} Ὅς ᾿τηροβϑῖδὶο ἴο γοοοηςῖ δ 
τυοὶγ ϑοσνῖςο ([41265 'ν. 4): οὔς πιυδὲ ὑὈ6 ἀ6- 
βρίϑεὰ 15 (ἢ6 ΟἴΠΕΓΣ 15 Βεϊά ἴο; (86 ΟἿΪγ ζ.11}:- 
ἔυ] 658 ἴο [86 οὔθ 158 ἴο Ὀγδαῖκ τὰ [δ οἴδιοῦ: 
4 7ε εαηηοὶ “εγυε Οοάὐ από »πωρρμνον. ϑςἢ 
ΔΡΡΟΆΓΒ ἴο τὴς ἴο ὃδ ἴδε οοπηοχίοη δεϊννθθῃ 
γΕῖΒ6 13 δηά {πΠ6 ῥγεοδαϊηρ τὑεσβοϑ, δηὰ δ6- 
ἔνοεη ἴ6 τοῖς οὗ (Πε86 στεῦϑος δηὰ 1ῃς 
ῬάγΔΌΪ6 οὗἩἉ ὙΠ ΠΟΥ͂ δυγεὶν ἄγε ἱηϊεπάθαά ἴο 
ξῖνε [6 πιογαδὶ " (ΤτεηςΒ). 

“γε. 1. ΤΟΙ “80 (86 414 γὸ8 οὗ" 
ἃ τεπάεγιηγ, τδῖο δ ξίνες πλυοὶν σγεδίεσ ἸΟΣῸΒ 
ἴο ἴδε ΠΙ2ΧΊΠ,. 

14, Μπά δὲ Ῥῥαγί.εε2.1 ὙΠῸ βδοτγὶ ἀϊ5- 
οοῦτϑο Ὡς ἢ ἱηϊγοάποε8 ἴδε Ῥαγῦϊο οὗ ἴῃς 
ἈΠΟ Μδῃ ἄρρεϑῦβ ἴο σοηϑίδὶ οἵ ἀοίδοβοά κᾶγ- 
ἴῃ 8 ἱτἢ πὸ ἰπίοσηδὶ Ὀοπὰ οὗ υπίοη. Τ 
ἕαλςῖ 15, [δὶ {π6 σοπηποχίοῃ ἀοοθβ ποῖ ᾿ἰ6 οὐ ἴδ 6 
δυγίλςε, ἀρὰ τὸ ἃγα ὈΓΟΌΔΟΪΥ ἴο τορασὰ {Π656 
ΔΡΡΑΓΕΠΕΥ ἀεἰδομιοα βαγίηρ8 45 Ὀχίοῖ ποΐςδ ΟΣ 
πεοδά5 οὗ ἃ σοῃί οι} ἐ ξβρ ειμεύν 80 Οοάει, 
ὙΠῸ βεννβ [δαὶ (86 4 ψγαπῖ οὗ οοὔ» 
ὩὨσΧΙΟΠ 5 8η ἐνϊάθηςς οἵ {μεὶσ δυϊῃθηςς γ : 
ἃ ἔἴογσξεσ νουϊὰ ἢδνδ ἴδκθη ραὶῃϑ ἴο δ᾽οηὰ ἢἰ5 
πλλίοτδ]β ἰηϊο ἃ δαγποηΐοι ψδοϊ, Τα 
τοΔΪ σοηποχίου ἄρρθᾶσβ ἴο ὃς οὗ ἴδε (Ο]]ονὶ 
κιηὰ, ὙΤῆὸ Ῥδαγίθεοβ ῥτεϊεηἀεά ἴο 4 δἰν 
βιδηἀαγὰ οἵ ἰεχαὶ Βοϊ 655, δηα αν ὯΟ ἰῃοοη- 
δίς που δεϊνγοε {118 ρὑγοίοξείοῃ διὰ {βεὶγ 
δνδγιοίουβ ὑγαςίίςθ. Ουγσ [,ογὰ 5 [οδοδίηρ οὐ 
[86 υδὲ οὗ ψοΙ] αΪζ χοράβ, τ ΐς τῦὰ8 αἵ 
γατίδηος ψ8 {πεῖ οὐ ἡοῦουκσ, ἀἰὰ ηοὶ 
ἀἰδίυγ τπεὶγ σοῃβοίδηςεβ, ᾿ξ 5 ΡῚῚ δοοτηοὰ 
ἴο [ποτ δυϑυγά, δηἃ ΓΠΕῪ κάνε τος ἴο [818 
ἔξε ηρ ἴῃ ΠΠΟΟΚΕΙῪ (γεσβα 14). Ουσ [τὰ 
(6 βοε8 οὐ ἴο ἀἸ5Επρυ 88: ὈδΕνγΘοΏ ΤΩ ΤΕΙΥ 
ουϊννατά δηὰ ἰοραὶ σἰχίοουβηθϑα, δηὰ ἴσυὸ 
ἱππγαγὰ τ ϊοουδηθβα, ἡ οἷ ἄρργουοβ ἰΐβοὶ 
ἴο Οοὰ (νεῖβε 1 5) Ἡς ἀοοῖίασες (πὶ (πῸ 
τεῖση οὗ ουϊναταὰ ἰεραὶ τ ιθουβηο685 ἰ5 αἴ δῇ 

δίπος (ἢ Ῥγοοϊατηδίίοῃ οὗ ἴδε βρί γίζυδὶ 
κίηγάοιμι οὗ Οοὐά ὃὉγ [οδη ἴδε Βαρ(ἰ5ὲ (γεῦϑ6 
16). Νεγεγίδεϊεβϑ, (πουσῃ ἴδ6 ουϊινατὰ δοδἔ» 

ἰπηράοιῃ οὗ (ὐοά ἰ8 ργεδοῆςά, δηά 
ΘΥΘΙῪ πηδη ρῥγοϑϑοῖἢ ἰηῖο ἴζ. 

17 “Απὰ ἰξζ ἰ8 δδβϑίε (ὉΓ ἤδάᾶνθῃ “ Μδει. 5. 
ἃ ελγι ἴὸ ρ838, [ἢΔη οὔβ εἰς οὐ ἢ 
(δε ἰανν το 121]. 

18 4 Ὑοβοανοῦ ρυζέειςἢ ΑΥΤΔΥ 8 4 Μαῖι. 5. 
να, δηά τηλιτίεῖ Δποίδμεῖ, οοῦη- ἢ 
ταϊτο.ἢ Δα! ]τεΓ : δἀηά Ὁ όβοανοῦ 
τΑλιτίεῖῆ ΠῈΙ (δῖ 18 ρυξΐ νὰ 
ἔγοπλ δεῖ Ἀυθθαπα ςοτηητειῃ αὐ δ 
[ΕΓ 

δηά ἰδ οὐθη ἸΏΟΤΕ δἰγίοϊ ἴπδη ἴδε 1,δ'ν οὗ 
Μοβοβ, νοῦ νγῶδ 118 ουϊνγασὰ οχ οη 
ῬΟΙ͂ΒΟ 18: ζομραο Μαῖίῖ, ν᾿ 17-48). Ουγ 

τὰ τΒεη ἴο ἴῃς Ραγαδὶς οὗ ἴῃς ΕΘΝ 
Μδῃ, ἴθ πεβίκα, 85 ἐπ {88 οὗ ἐμ Πηϊυδὲ 
ϑίονασα, Ης ἴεδοῖθα ἴπ6 στρ ι.56 οὗἉ ΓΟΒ 
στ ἃ Υἱοῦ ἴο ΟἿΓΤ οὗ οἰ ΘΓ ΪΥ, δἢ 
δὲ ἰῃε εἷοδε οὗ νος 6 σενεγίβ ἴὸ ψῆδλὶ Ης 
845 δαϊἃ οοῃοεγηίῃρ ἴ86 ὈΠΙΆΠηρ ΟὈἸϊγαῦοι 
οὔ τδο ἴἀνν. 

17. “4π4.1] ἘἈδΐδεν, νει" θὕΤΒε ματος 
δ ἀφο οα]γ δἀνογδδίνε : δ βου ἢ (ἂς [κίηρ- 
ἄοπι οὗ Οοὰ ἰδ πον ῥγεδομεά ἰηϑιεδὰ οἵ (ἢ ς 
[ὦ δῃὰ ἴπε Ῥγορδοῖβ, γεῖ ἴῃς 1ἃ,ἂνν 584}} ηοῖ 
11. Οοπιρατῖο Μαῖϊ. νυ. 17, 1:8, δηὰ (Ὡς 111|υ5- 
τδοηϑ οὗ ἴῃς ἀϊξεγοηςε Ὀεΐνεοθη (᾿ς οἷά 1ἃϑανν 
δηά ΟἿΓ 1ογὰ 5 βρίγίτυδὶ ἱπιογργοϊδίιου οἵ ἰξ 
ἴῃ Μαῖίϊ, νυ. 21-.48. 

εἰμ Οομίραστο δηά δο6 ηοΐο οἡ Μαῖί. τ. 
18. ἴῃ ἢ ]5 τ ς Μαγσείοῃ βηδϑιτυϊοά 
“ΤΥ ψογάβ᾽" “(Π6 ἰανὺν :ἢ δ τεδαϊηρ οΥἱσ 
ἀςης]γ ἀείεττιίηεα ΌΥ͂ ἢ]5 ρΘΟΌ ΑΓ ἀοςίτ 5, 
δυῖ ἴξ μᾶς Ὀδοη δάοριοὰ ὈΥ ΗἸ οη οἰ (ἢ. ε. 
ῬΡ. 556 δηὰ ς74, ποίε 1) οὔ ἴδε ζ»τουπὰ τδδξ 

Γοοοϊνεα τγοδάϊηρ ἰ8 κε τῆς ὁ ἰβονορθυ το αὶ 
ψὶῖδ τς οοπίεχι; δυῖ δεὲ ἴδε ἑοϊονίης ποία. 

18. Ἡοτοευεν. ὌΒοτε οδη δὲ [Ππ||6 ἀουδί 
[δαὶ τι15 νεῦϑε ἰ5 ἴδ οοπάεηβαξίοη οὗ ἃ ἰοῆϑοῦ 
αἴδοουγθο, ἰῃ τυ ἰςῖ οὐ [οτὰ γανὸ Δἢ οχδσηρ]α 
οὗ ἴῃς Ἄοοηΐϊγαδε Ὀεΐνγοδη ἴπ6 εἴογηδὶ [,8ὺν οὗ 
ΤΠΟΥΔΙΜΥ δηά ἴδ οχίεγηδὶ 1ἃαὺν, ΟΥ̓ ΤΥ ἢ τἴ 
μδὰ Βοθη δὲ Βοτῖο ἰδυςξῆί ἴο [δῈ ἰενγθ. Τἢο 
σοηίγαϑὲ 15 διδῖεα ΤΟΣ ΟἰοαΥΥ ἰη Μαῖξ, Υ. 31, 
12 ἐν υϑ τυ ὍΓ56 οὔ ἴδε οα οὗ 
[6 1,ανν), 25 ννοὶ] 45 ἴῃ Μαῖ. ΧΊΧ. 9, ἰῇ δῆϑυγον 
ἴο ἴδε Ῥμαγίϑοοβ. Οἰδιιδύδεῃ (ςοπηρατὶ 
Ἀοτλ. τῇ. 1-.4) 8665 ἴῃ [8158 γεῦβε δὴ δα ΠΟ} 8] 
διϑυγαηος οὔ [με ρεττηδηεθοβ οὗ ἴδε 1ἃ,ἂνν, ἰῃ.- 
τεγργεϊίης ἴς δ] ρου δ! οὗἁ δρίγίτυδὶ δάιυ}"- 
[εῖγ.. ᾿ 
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1:9 ΦΎὙΒεῖε νγᾶβ ἃ οεγίδλίηῃ τς 
πῖδλῃ., ὙηϊοΝ νγᾶβ οἰοιπεὰ ἴθ ρυτρὶς 
ἀπά ἤἥης Ἰἴηεη, Δηἀ ἔλγεά διιπιριιιοιϑγ 
ΘΥΕΙΥ ἀΔγ: 

20 Απὰ τδεῖα νγᾶ8 ἃ ςεγίδίη 
παπιεὰ Ϊ,λΖϑτγιιβ, ν ϊς ἢ ννδ8 ἰδ δὲ 
βαῖε, [.}] οὐ 8ογεβ, 

21 Απά ἀεβίτίηρ ἴο δε ἐξά ψ| 
τῆς ογαπλθ8 νος ἢ [611 το τῆς πςἢ 
ΤλΔΠ᾽8 1Δ0]ς : πιούευνεῦ (ἢς ἀορ8 σϑης 
δηὰ ἰἰοκεά 8 βογεβ. 

5Ὶ. ΕΥΚΕ,. ΧΥῚ. ἵν. 19---24. 

22 Απά ἰξ σϑπιε (ὁ ρμᾶ58, (πδλῖ ἴδε 
αἀἰςὰ, δηά νγὰ8 Ἴλγγίεά 

της Δηρεῖ8 ἱπίο ΑὈτγδῃδηι)5 Ὀοϑοῖα: 
τε τοἢ τπηδη αἰϑ8οὸ ἀϊοά, δῃά νγᾶς 
δυπςεά; 

23 Ἀπὰ ἰη 861} ἢε ΠΑ ὉΡ ἢ]5 Ἔγεβ, 
νείπῃ 'η τοιπηεηῖβ, δηά 9εεῖ ΑὈγδ- 
ἢδλπι δίαγ οἵ, πὰ 1,Ἀζατὰς ἰη Πβ 
Βοϑοιῃ. 

24 Απά ἢε οτεά δπά αἰά, Εδίδες 
ΑΒγδῆδῃι, ἤἢᾶνε ΠΊΕΙΟΥ οὔ πιο, ἀπά 

190-}1. ΤῊΗΕ ΡΑΒΑΒΙΕ ΟΥ' [ΑΖΑΚΌΒ. 

10. Τδεγε «ὐαἹ, δ. ΤΙ ραγδῦ]α αἷδὸ ἰ5 
0112 ἴο δ8ῖ, {υκ6. [{ [2118 ἠδίυγΑ!Υ ἱπίο 

δ ῥίδοθ πεοσο. [ἢ ἴΐ, οὖν [ογὰ δάνδησοϑ ἃ 
βίερ δεγοπά ἴπε [εδοπίης οὗ [με Ῥάγδῦϊε οὗ 
(δὲ ὕη)υδὶ διονναγά, ἴῃ 80 ἴ2Γ 85 ἰξ σοῃά θη 
ποῖ πηετεῖὶγ ἴπ6 ροξίνο τηίΐίβυϑε, θυϊ αἷϑοὸ ἴδ6 

658 δῃά {που ρῃ[[6558 υ56, οὗ 115 ψψοΥ 5 
ἐοσάε.. Ι{ 18 ποῖ ἢ ἴο 866 ἰη ἰἴ (πὰ 
Ὡς Μνεῖϊο) δὴ ἽἼχρβϑηβίοῃ οἱ ἴδε 1δουρῆϊ, 
“ Ὀϊεδβεὰ ἃγε ἴμε ροοσ, δηά “νος ἴο ἴδε 

ἱ τι 5 ἘΠΕ ΕΜ ἘΆΖΕΓΙΣ ΕἸ ΘΕ ΟΤΣ 
ΤΏΘΓΕΙΥ ἃ8 ἃ ΤΆΔ, μοί ἰ5 
δὰ οὗ δΐ8 "ρθη ΤΏ15, Βοννενοσ, τηυβὶ 
δε ἰηξεττεὰ ἤοπι μἷ5 τευγασά. Τῆς ἈΠῸ Μδὴ 
6 [τς ἴγὰς σερίσε οὗ {86 ρἰςίυγε, δηὰ ἴῃ 6 ΡΓο" 
τηϊποηῖ σοπί δβῖ ἰ5 [μδὲ Ὀεΐνεεη [εἰ5 961Η5}} δηὰ 
(μου !εβθ υὑϑὲ οὗἩ 8 δϑυπάδησε, οουρ]οὰ 
ΜΓ 15 ποραῖίνε σγ ΕἸ Υ ἰονναγάβ [Π6 Ὀε ΕΑΓ 
ὙΠΟ ἸΔΥ ἂὲ με ξαῖς, ἀη )15 ΤΙ 9ΕΓΔΌΪΕ ἀοοηλ. 
ΤΒο πρίν Ροἰπίβ ἰδυρμξ Ὀγ {πε ράγαῦ]ε ἅγε, τδῖ. 
ΤἼο υποεγίλίη ἰΥΔΗΞΙ ΟΥΏ658 ᾿δοιν ΘαγΊΙΪν 
δἰεβείηψε; 2ηάΐγ. ΤῊΝ τεβροηβί 1 ΠΥ οὗ τὶςοἢ 
τ ΘΟ Ὠοΐ ΟὨΪΥ͂ ἴον ΕΝ {πεΥ ὅο, δα ἔοΓ τὰ 
ΠΟΥ ἀο ποῖ ἀο, ἢ τΠεῖν τοδὶ ; δηὰ 1τα] 
ΤΠΟ δυρτειλδου οὗ ἴῃς [0 οἵ Οοά ἀδαρυὶ 
ἴο οἴοεγηδὶ ᾿ἰἴ6. 'ῆε πιυδὲ δ5ὸ τεσιασε [ἢ ς 
Ἰδὲ μος ἢ ἰ5 ἱγουσῃ ὑροὴ ἴμε Τοοπαϊοη οὗ 
ἀεραγίοά δρίγὶ8 ἰῃ [ἢ ἰηἰοττηεάϊδις δίδίε. 

ϑωγρὶο απά ἥμο μεπμ) ὙὍ8Ὲ οὐζεν ραιτηεπί 
οὗ ἀγεὰ ψοοὶ, τ 6 ἘΓΕΡ Ος {πε ΜΠ πα 
ἔγοπι Επγρί. ᾽ΤΒε δρίεη ἡογουβ ἊΣ 
ΠΝ ἈΙοΝ Μη ἐὰ ὑυἠεῆγ βκείοποά ἰῃ 
γΕΙΒ6. 

4Ο. “1π4 ἐδέγε «υα:.} ΟΥ, 45 ψὰ οὐυρξῖ 
ΔΡΡΑΓΘΏΓΥ ἴο τοδά, “"Ῥπαέδ οογξαΐιῃ Ὀοσ(ΔΣ, 
ἘΣ ὯΔΙ126 Ιακασαν, 127 δἱ μἷς φαδῖο," ΟΥΓ 
“ ΡοΥΌΝ.ἢ 

Σακαγ. Οτ, “ ΕἸεδδΖαγ, ὁ.ω. Οοὐά-ἤεὶρ, 
ἃ 57π|ῦ0] οὗὨ ἢί8 ἈυπιδηὶΥ͂ δρεακίηρ) ἀε5Ε- 
τὰς ςοπάϊοη. [{ 5 ΠΕΓΟ ἃ βυτθο 2] ΠδπΊο, 
δυ 1016 ἴο ἃ Ραγαδὶθ; ὃυὲ 1 σοπηοὶ υυῖ δᾶνό 
οσουττοὰ ἴο ΟὔΓ Ἰμοτάδβ μοάγειβ ἔμαξ [86 
ΠΑΠῚ6 νν85 ὈΌΓΠΕ ΟΥ̓ οη6 Μῇοπὶ [ἐδὰ5 Ἰονεά, 
ΤΏΟΤΕ Ἔβρθοΐδ νυ ἰῃ οοπποχίοη ἢ Γαϊ βίην 
οὗ [δαὶ Ἰονοὰ οὔθ, ψϑοἢ πλυδὲ μᾶνο τΔΚοΏ 
Ρίδος δϑουΐξ τι]8 {{π|6, ποδὶ ῬγοῦδὈγ, 848 

ἈΈρΟμ δεεπιβ (0 ῥσούξ, ἃ ΨΕΣῪ 5βογί ἔπιε 
ῬΓΕΥΪΟΌΔΙΥ : 866 ηοῖε Οὐ οἷ. ἰχ. 51. 

Ὡ1. “κά ἀεειγῖηρ. ΟἸοϑεῖγ ςοηποοϊεά τῖἢ 
“6}}} οὗ δογεβ8." ὍὙπὲ ὕνο ραγςίρ εβ, ἴῃ {8 
γέ ἀβρε: εἶνε ἴδ6 ΤΕΔΒΟΠΒ ἴοσ ἰδγίης 1.,3Ζατιχδ 
ἂὲ ἴδε γαῖο, 

ἐδε ἐγερηδι εὐδοῦ 7:1}. 
ἴον αἰπιδ δὲ [6 Εἰς Μδη᾿β βδηΐβ, πῆεσεῖῦ 
ἴδῃς οἄϑυδὶ ονεσπονίηρ οὗ ἢἰ5 αϑυηάδηοσ. 

"πογΟΌῊ ἐδ ἄορ. ΟΥ̓́ ἽΕΙ Ἰῶμᾳ 189 
ἀομε." ΤΙ ἔς 80. Ἀπορὶ ἘΣῚ Δ 4116- 
νἱδλιίίοη οὗ διϊ8 ταὶ πὐϑα δὰ τὴν ΟΥΓ 88 Ἂς τ ον τὴ [ 
Ρίδος ἴπε οσυς! οὗ [πε ΕἰοΒ Μᾶπ ἴῃ δἴσους 
το ΟΣ ὉΥ σοηϊΓαβίηρ ἢ ἢ τθ6 ΝΥ ἴῃ ἩνΒοδ 
ἴδε γΕΥΥ ἀορβ (γεδίοἀ ἴδε δερραν ()ε ὙΡ εἄε, 
ΒΙ66Κ): ὃυῖ [ἴ 5ο618 Ταῖβοῦ στηεαπὶ ἴο σηῶσκ 
[6 υἱἴεῦ ὐϑδηάδοησηθηΐῖ δηὰ μοὶ ρίθβθηδσς οὗ 
[,Ζᾶγυδ, ΤΟ νῶδ (ἄγου ἀονσῃ Ὀείοσο 86 
ἈΠῸ Μδη᾿ 5 χαῖθ ἴῃ βδυςὶ ἃ ἔδβεῦϊς οοηθοη 
(δλῖ δυο ἴῃς ψναπάσγίης ἀορε δὶς ἰηΐεσέ 
δῃ Ἐλβίεσῃ οἵ ᾿ἰςκεὰ ἢϊ5 ϑοσεβ τπουΐ θείης 
ἀγίνεη ἌΥΤΑΥ. 

22. “πώ ἐξ εανκπε, ἢ ὙΠῸ ϑοδῆσ βϑυδ- 
ἀδη]γ ομδηρεβ ἴο ἴδε οἴβεῦ του. ὙΤδε 
ὈυγίΔ] οὗ 1, δζάσγυδ ἱβ ποῖ τηεηιἰοηδά: 1 τ28 
ὨΟῖ ΨΟΣΊΩΥ οὗ τεοοσὰ ἰῃ ἰἴϑεϊξ, κὸ [Βς δρίεη- 

Ἠδς ἀἱά ποῖ δεοοῖκ 
ἔοι 

δ ἐ οδϑουΐεα οὗ [6 ΕἸοὰ Μδῃ. 
απο «ὐα: εαγγίεἑ δ ἐδὲ ὐεμ α ΤΙ 

οὔῆοε πετὲ δβδοίρῃθαὰ ἴο δηροὶβ δοοοσὰβ τῆ 
41} οἴμεῦ ποίίοεβ οὗὨ {πεῖγ πιηἰβιδξοηβ ἴο 
Βεῖγε οὗ βαϊνδίοῃ: οἵ, Μαῖί. χχίν. 11; Μετὰ 
ΧΗΣ, 27; ΗΘ. ὶ. 14. 

«διαδα»", δοομἢ Ὅς ΘΒ ΔΙ οὨπάγοη 
οὗ Αργδιδηὴ ἂ΄ὸ τορασγάθὰ 85 ραϊδβεγεὰ υὑρ, 
δῆεσ ἀεδλῖμ, ἱπῖο {μεῖγ γεδὶ ἔδίδμεγ᾽βὶ ἌΓΩΝ. 
(οπραῖε 4 Μδος. χιϊ, 16.) 

28. δε[.} “Ἐέεδο5ς;" --- “ 58:0], οΥ᾽ ἴδε 
Ρίδος οὗ ἀερατίεα ερὶγ[5, σοοά δηὰ δαὲ ἰϊκςο, 
ὙἘΟἢ 5. πονγονεσ ἀἰνίἀρ τ ἰηἴο ἔνχο ρουτουδ 
ὉΥ ἃ στεδὶ δηὰ ἱπηραβδλῦὶε συ ῆ 
φαγο Ου, κἔσοιι αἴκτ;» ἑ. ὁ. ἔτοτῃ ἴδε 

οΟἵδοΥ 8ὶ ε οὗ (ἰδ στεαλῖ φυῇ, 

24. εγίε4.}] “Οεὶοὰ δἹουᾶ," Ὀεΐηρ δὲ ἃ 
ἀϊκίδηςε. 1 

Ἑαεδεν «Αὀγαδω".) Τα ΕἸοδ Μδῃ τεδιοὰ 



5Τ 0ΚΕ. 

ϑεηα [,ἈΖάΆγι, [δὲ ἢς πιᾶγ ἀΐρ τῆς εἰρ 
οὗ δὶ5 ἤπροι ἰῃ ννδῖοσ, δῃά ςοοὶ ΤΑΥ͂ 
τοηριια ; ἔογ 1 δῃχ ἰογιιεηϊθά ἱπ {Π18 
βδπιε. 

25 Βυῖ Αδηγδῆδπι 84, ὅϑοῃ, τὸ- 
τπορεῦ πὶ τποι ἰῃ (ΠΥ [{ετπὶς 
τεςείνδαβε τγ φοοά τὨίηρϑ, ἀπά [ἴϊκε- 
ννῖϑε [,ΔΖᾶτιιβ εν] τῆϊηρβ: δῖ ΠΟΥ 
δα 5 σοηχίοτιεά, Δηὰ ἴδοι ἀγί ἴοτ- 
τηδηῖεα, , 

26 Αμπά βεβἰάε 41] μι, δεῖτσεεη υ8 
Δηά γου {Πεγε ἰ8 ἃ στεδὶ ρυ] ἤχεὰ: 
80 (πδῖ {6 ψνὩΐο ἢ πγου]ὰ ρ488 ἔτοηι 
ἤδησε ἴο γοι οδπηοῖ ; πεῖθοῦ οδη 
ΠΟΥ Ρᾶ38 ἴο υ., τπ2ὲ τυσωδά εοηις ἔτοτι 
τἤεξηςε. 

27 ΤΉςη ἢ 8814. 1 ΡΓΔΥῪ ἴῃες [Πετε- 
ἴογα, ἔδιδε, (δὲ τῆου. νχουϊάεϑε βεηὰ 
᾽ΐπι το ΤΥ ἐλιΠοτ᾿ 8 ἤουθα : 

28 ογ 1 ἤανε ἔνε Ὀτεϊῆγεη ; τἢδὶ 
ἢ ΤΏΔΥ τΕεβα  ὑπίο {Π6πὶ, ἰεϑὲ {ΠῸῪ 

ν. 25---. ΧΥΙ. ΧΥῚΙΙ. 

αἶδϑο οσοὴς ἱπίο {ἢ]18 ρίδλος οὐ ἴοΐ- 
πχοηῖ. 

29 ΑΡγδῆδῃι ϑΆ1(ἢ υηΐο ἢΐπι, ΤΕΥ 
ἢανς Μόοβεβ δῃά (ῃ6 ργορῃεῖβ; ἰεῖ 
(δηλ πεαγ Γἤδηϊ. 

20 Αμπὰά ἢς 8414, ΝΑγ, ἔδίμεγ Αδγα- 
ἤδιι : δυῖ 1 οὴς ψεηΐ ὑπο τῃεδηὶ 
ἔτοπι τῆς ἀεδά, ΠΟῪ νν}}} τερεηῖ. 

21 Απάὰ ἢε β8λἰά υηΐο δίπι, [ἢ ΠῈῪ 
ἤδᾶγ ποῖ Μόοϑεβ δηά (ες ριορδεῖβ, 
πεῖτπον νν}}} {ΠΕῪ δ6 ρεγβυλάςά, τπΠουρἢ 
οης τΌ86 ἔτοηι [Π6 ἀελά. 

ΟΗΑΡΤΕΚ ΧΥΠ. 
: Οἀνγέέ ἐεραεῤείλ ἐο αυοέά σερασίοη: οὗ οδέμες. 
4 Ομε ἔ ,ογρένε σποίλεγ. 6 7244 ῥοισέν οὗ 
͵7,αὐλ. ἡ 2ἴοιυ τοὸ αγε δομμα ἐο Οοά, απα κποὲ 
ἀείοσ. τι 412 ἀεαξοίλ ἐόκ ἄῤεγ. 1240 
ἐλε δἰηράονε ο77 Οσαά, ανα ἐάε οονεῖη οὗ 
.59; Ο7Ὑ νεα». 

ΗῈΝ καἰά ἢς υπίο (ἢε ἀ8ς!ρ]ς8, 
41 8 ἱπιροβϑὶδ]ς δῖ μιαῖ “ Μαῖε :8. 

81]5 δορεδ οὔ δἷ5 ἀδϑοεηΐ οπὶ ΑΌγΑθαπι, 80 
δοκηονιοάχόβ [ἢ τοϊδὶ ο 5}}Ρ ἰπῃ 15 ΓΕΡΙΥ 
(νεσϑε 25). Οοπιραγα οἷ, 111. 8; Ἰοδη Υἱῖ!, 33. 

Ὧδ. γεοοξυεαῖε! ἐξ 7 κοοάῖ ἐδίπρ!.) 1. 6. “ ἀϊὰ σὲ 
τεςεῖνα ἴο ἴῃ }} [ὮΥ χοοά ἔλιπε; (ΠΟΓΑΙΥ 
“δε χοοὰ {Πϊηρ8᾽ ν ϊοδ τεῦς ἴο οοτῃς ἴο 
περ, οὐ, το δἷοης ἰδοὺ οαγεάδὲ ἴοτ). 
Οοιιράγο οἢ. Υἱ. 24. 

ευὶἱ ἐδίὶπρ ἈἘἈδῖπον, “πὲς οΥδἹ ἐπ 1568. 
ἼΒΟΓΕ ἰ5 ἃ σοιηρ]εῖα ῬΑΓΆ]1εὶ δε (δ δ΄5- 
ἴοτγ οὗ (ἢς ΑἸΟ Μδη δηὰ [παῖ οὗ 1,4ζατυβ. 
ΒΑ ΒΒ 845 σοι εἰ εἰν οχπαυδίοα δ ἷ5 «ἰϊοι(εα 
δἴιδγο οὗ Ὀϊοβαίηρβ οὐ οὗ 5 θγίηρδ ἴῃ [815 116. 
ἦνε ζῖὸ ποῖ, πονγουοῦ, ἴο ΒΌΡΡοθε (48 ἰΐ ἢδ5 
θεοῦ ϑβυρροθεὰ ὈΥ οοτηπιεηϊδίοιβ ΠΟ ὃσα 
Δηχίουβ ἴο 5εό ἱπιρεγίδοϊ πηογαὶ ἰθδοδίηρ ἴῃ 186 
Οὐοβρεῖ) ἴπδὶ ἴἢς ΕἸο Μδη 15 ςοοηδετηησα οἡ 
δοοουηῖ οὗ δὶ5Β ΘΔ, οὐ ἴἶπε δανθὰ 
Ὀδοδυδε οὗ Ηἷβ δαυτἷν βυθβοτίησα. ΤῸ υηάοτῖ- 
διδηὰ (6 ρᾶγαδὶς τῆ 15 (0 πτηΐϑ8 15 ἤῃς 
Ροϊηϊ. ϑ8εὲ ποῖε ΟἹ ὑεῦϑα 27. 

46. σε} ΟΥ “ςι45π|. 

“κε. Ἠαῖι Ὀδθη ΠΤ ἤχοά, δὸ ἴπδὶ ἰξ 
ἰδ ἸΓΓΕ ΟΥ̓Δ ΌΪ6 85 Ὑγ6}} 85 ἱπι ρα 5526. 

:ο ἐδα!.) “Ἰπ οτᾶον [Βδὲ 80. ἮΒΟ πνου]ἃ 
Ῥδ5η5 ΤΟΙ ΒΟ6:0Θ 0 γὙ0οῦ ἸΩ.ΔΥῪ δΒοί ὃ0 8ΔὉ]9, 
διοὰ ἰΒδῖ [ΟῚ ἮΒΟ δῖ [ὮΘΤΘ ἸΩΔΥῪ ποῖ 
ὉΓΟΒΒ ΟΥ̓́Θ πο ὃς ΤΟΙ [89106. Τδς 
“τοδί συ 1 15 ἀοδιζηθα ἃ5 ἃ ὈΑΙΤΊΟΓ, 

27. Τργαν 1δεε.} Ὅμα ΑἸςὰ Μδὴ βυδπι 
ἴο ἴδε ἀδεϊδίοη : αϊ ΒΘ ῬΓΔγ59 ἰδὲ ἃ βρθοὶαὶ 
ὙΓΑΣΠΪΏΡ ΤΩΔΥ ὃδδ 9θηξ ἴο 5 ἔνα ὑτγείῆσγοῃ 
Ὧο ἅτε "νη. ὍΤῆα υδδὲ ΠΟΙῸ 
ϑοσθεοὰ το ἴῃς ΑΪςἢ Μδη ἰ5 ῥδίη!γ ἱῃοου- 

δἰϑίοηξ ἢ ἴδ δυρροϑὕοη ἔπδὲ [6 ραγαδ]ςἊ 
ἰ8 ἰηιοηάδα ἴο ἰεδοῖ {86 Ἄσοπάοιηηδθοη οὗ 
τὶςδοβ Ἐποιλϑοῖνοβ, ποῖ οὗ ἴδ 6 τηΐβιι86 οὗ σοἢ 68 : 
(δὲ ἔνε Ὀγοίδγοη ἃτὸ ἴῃ ἀδηρενῦ οὗὨ δείηρ 
ςοηάδοπιηοάᾶ, ποῖ ἴογ ὑείην τίς, δυῖϊ [ὉΓΣ 
ἱτηρεηϊοηςα. ΤῊΪβ ρατί οὗ [πε ραγαῦϊε ᾿Ἂβδή8 
8 Ὀδοῖ ἴο [86 5: ΡΓΟΙΊΔΟΥ δηὰ ροιτηδῆθηοο οὗ 
[Π6 1,νν, ἰηϑ85ῖοὰ οἡ ἰῃ υεῦβα 17. ΤΏοκο νῆο 
δανο δηὰ ι.ϑ6ὲ ἴῃς νυϊάδηοο τνῦϊς Οοὐ δᾶ9 
εἴνθη ἴμοπι, ἀο ποῖ περὰ ΔΩΥ βίδγι ! ηρ ἀἸ5ρεη" 
βαϊίοῃ ἔγοπι Ηἰπιὶ ἴο σοηνίηος [μθπὶ οὗ 5ἰη οσ 
ἴο ἰορὰ ἴδ ἴο τορεπίδηςσθ. [5 ἴπογὸ ἤοΓῸ 
ΔΏΥ Δ᾽] υϑίοη ἴο ἴπ6 Ἀςβυττοοϊίζοη οὗ Ογίϑι Ὶ 
Το ννοσχὰϑ ἅγὸ Ὧ0 ἀουδῖ δἰ] ΑΥΪΥ ἀρ Δ Ὁ ]6 
ἴο 186 ποτά} 1  οὗἩ ἴ6 [ἐνγ8. Βυΐ Ηδ νγὰ8 
ὭΘΥΘΥ τηδηὶ (ο ἴδεπὶ δεν Ηἰἶ8 Ἀσϑυγ- 
ΓΕσΌοη, 850 ἴδ ψγὰ ἅγε ἢοΐῖ ἴο δΌΡροβε ΔΥ 
ἀϊγοςῖ τοΐοσεηος ἴο ἱξ (Οοὐδῦῦ. πἔνεῃ ὃς 
νεῖϊε βαγβ {π8ὶ οὔθ Ἵσδηποῖ μοῖρ δάπιϊγίης 
[(ῃ6 ΡυΓ οὗ ἴδς ἰγδάϊοη Ο]]οννοὰ ὈΥ ἴπ6 
Ἐνδηρο δῖ, 48 5ιοννῃ ὉΥ͂ 115 80 ΠΟΑΥΙΥ τουοἢ- 
ἴηρ, δηὰ γεῖ Κεορίης εἶδαν οὗ ἴδε  σδυττεςου 
οἵ Ομ γῖϑι. 866 {86 ΓΟ] ονσης ποία. 

81, πεὶέδεν" «υἱ]!, ἢ “ἘᾺΟΥ ψ|11] ποί 
Ὅο Ῥοτδυδὰοὰ, οὐοὰῦβ ἰΐ ομϑ σἰδοὸ ἔσο: 
ἘΜ)90 ἀοδὰ,." Ὑπὸ οοηάυςΐ οὗἩ [ἢς ῬΠατγίθοοβ 
δου 106 γταϊδίηρ οὗ 1, ἈΖΆΤΙ5 5110 165 (6 θεβὲ 
ΠΟΙΙΠΘΩΪΔΙῪ ὕροη [ἢ]8 στοαὶ δαγίηρ. Τὴδ 
οοηποχίοῃ Ὀεΐννεθη ἰπδλὶ ὄνοπί δηάὰ 6 στ ο]ςα 
ραγαῦϊο 15 ΒἰΓΟΏΡΙΥ πιδἰηϊδίηθα ὈΥ βοὴ δὺϊς 
οὐςβ, δηὰ ἱπάθδοὰ ἔογοεθβ ἰἴβε] ἢ ὑροῦ οὐΓγ 
ταϊη 5. 

ΟΗΑΡ. ΧΥ]Π]).---τττο. ΝΑΆΝΙΝΟΒ ΤῸ ΤῊΝ 
ὈΊΒΟΙΡΙΕ 5. 

1. Τρὲπ «αἰά δὲ.18 Οτ, “πὶ 86 δεὲὰ." 

4:9. 



ὃ δῖι. 18. 
2Σ. 

“Μαει. 17. 
20. 

430 

οἤξεποσεβ "7}}} σοπῖε : ὃδυῖ γος “ιπέο 
λίνι, τὰγουρῃ τνῆοσι ΤΠΕΥ Τοοπις ] 

2 εεῖα δεῖζοεῦ ἔογ ἢιπὶ {ΠΔῖ ἃ π1}}}- 
ϑίοπε νοῦ δηροά δῦοις ἰδ ἡςοϊς, δηά 
ἢς οδϑῖ ἱπῖο τῆς 864. ἴλη τῆαξ ἢε 
βϑῃουϊὰ οἴδεπά οπε οἵ ἴπεϑε {|| ὁπ εϑ. 

4 Δ Τλϊε πος ἴο γουγϑεῖνες : ὅ1 
(ἢ δτοῖδμοι τγεβραβ8 ἀρδίπδὶ (ἴδε, ΓΕ- 
δυΐκε δίηι; δηά ἰξ δα γερεηῖ, ἰογρῖὶνε 
ἢϊπ|. 

4. Απά Ι΄ ἢς ἔγεϑρᾶββ δραίπβε ἴῃς 
βΒον ῇ {{π|68 ἰῃ ἃ ἋΔγ, ΔΠα ϑένεῃ {{Π|68 
ἴῃ ἃ ἀδγ ἴυγη ἀραίη ἴο (Πες, ϑαγίηρ, 1 
τερθηῖ ; δου 8841 ἰογρῖνε ἢϊπι. 

ς Απά τἢς Δλροβι[εβ βαϊά υὑπίο [6 
Ι,οτά, [πογεδβς οὐὖῦ ἔῃ. 

6 “Απά τδε [νοτὰ βαἱά, [ξ γε μιδά 
(Δ 48 ἃ ργαίη οὗ πιιϑίαγά θεά, γε 
ΓΑΙΡἢς 8ΔΥ υηΐο [ἢ]8 βγοδιγίης ἴγεα, 
Βε τῆου ρῥ᾽υςκεά υρ ὃγ ᾿ς τοοῖ, δηὰ 
Ὀς του ρ]αηπιεὰ ἴῃ εἶς 868; ἀπά [ἴ 
βῃοι! α οὔαΥ γσιι. 

ΤῊ5 τρλγκ [86 ἰΥδηϑιίοη ἔγοτῃ ἴδε δ ἄγεβθ 
ἴο ἴ!6 ῬΒαγίβοοθ ἴο ἃ δ8ε768 οὗ βαγίῃρβ 
ΘΡΟΚοη ἴο [δε ἀϊϑοῖρ᾽.5, ΤΏοδα πο ἱπὶ- 
Το δορὶ ζΌΠΙονν (νεσβῈ 8 1-.4} ὅἋζὰὲ ἴῃς Ἴςοῆ- 
ἀεηΞξαῦοῃ οὗ ἃ ἀΐβοουγβε κίνθη ΠΥ ἴῃ Μαίί. 
ΧΙ. 6-3ς, τ ΕΓΟ 566 ἢοῖςδ. [{ 16 ΠΟΥΔΙΗΪΥ 
ἴῃ [18 στ ρῥἶδοο ἴῃ ἴ86 τοχίὶ, μανίην Ὀδοη οοη- 
Ὠοςῖϊοά νὰ (Ὡς τῃηρηποη οὗἉὨ [86 11{{|6 οἢ]]ά 
Ρἰδοεά ἱπ {πε πιϊάβὲ (σοπηραγο ἊΝ. ἰχ. ,46-.8) 
1ῃ ἴδε δοοουηῖϑ οὗ ϑῖ, Μαῖζμενν δηὰ 51, Μαγσκ 
(α. 36-.48). 

οὔεμεε:.} ΤὍΒΟ βαγίης 5 ζϑησγαὶ, θυ, ᾿ἰΚὸ 
τοδί υἱζοσγαηςεβ οὗ οὐγ [μοσὰ, ννᾶδ Ῥγο Ὁ] 
εἰϊεϊϊοὰ ΌὈΥ ἀοἴυδὶ οἰγουτηδίδηςοβ ; ἴῃ [815 σΆ536 
τοοβὲ ὑΡγΟΌΔΟΙΥ ΟΥ̓ τἰῃς Ὀομδνίου οὗ ἴπε ῬΠΔτὶ- 
5668 ((ἔ «ἢ. χνὶ. 14), ψ ς ἢ δά σίνοη οοσδϑίοη 
ἴο {πε ργεοδάϊηρς ἀΐδοουσθε. ὟΝ δηΐ οἵ ἌσβασΥ 
8 (ἢ6ς εοἷη ἀρδιποῖ το (ἢ αἰϑοῖρο8 δτὸ 
ἜΟΙ γνΑγηοά ἴῃ ἴΒ6 ψογβ βδροκϑη ἱπλπ,ὸ- 
ἰΔίογ αἴεγιναγάβ. 866 ποίε οὔ Μαζκ ἰχ. ξο. 

8. αγαΐ» ἐδεο.} ἼΤΠεδε νοχγάβ ἀτὰ ογηϊο 
Βετο ΟΥ τι6 Ὀεδὲ Μ55 δηὰ ἰδλῖίΐς Εάϊζοσβ. 
ὙΠΟΥ͂ ΤΔΔΥ ἤάγε Ὀδεη ἰάκεη ποτ δῖ, Μαῖῖ, 
ΧΥΙ. 16, ΟΥ̓ Τοπιὶ {86 σεσβα ζοοννίηρ. [Ιῃ 
[8 ἔοττωοῦ οᾶϑε {ΠῈ 7 του]ά βυρρογί ἴδε τὸ - 
ςεἰνεὰ ἴεχὲ ἴῃ 81, Μαίπον. 

δ. Ἱπεγεασε οἱ" 73.112.}]} [1{,κ|εταῖγ, “δὰἂὰὰ 
Ὀδίο ὃ6 ἔδὲ{.. ὙὍὙΠι6 ἤσυτγαῖδνο ἐχδοτίδ» 
ἔοη ἴο ἢ ΟσΟΌΓΒ ἴῃ ἃ ϑοιιενβαὶ ἀἰβογεηξϊ 
ἴοστῃ ἵσῖςε ἰη 81. Μαδαιίμεν 5 Οοβρεὶ (χνὶϊ. 2ο; 
ΧΧΙ͂, 21, ὙΏΘΙΕ 866 ηοῖ65) Δηὰ ΟηςΘ ἴῃ ϑῖ, Μασ Β 
(ΧΙ. 22, 23). 

6. ας 4 ρκγαΐπ 97 »εσαγαά “εε4.} 1. ε. ἴδε 
5:18 16βϑὲ αἸἸΔΠΕΪΥ : οοτρατε Μαίί. σι. 32. 

51. ΚΕ. ΧΥΙΙ. [ν. 2--τἼΣ. 

7 Βυις νηοῦ οὗ γου, Πανίπηρ ἃ 5ετ- 
νηΐ ρἰονσγίῃρ οὗ ἐξεάϊηρ ολεῖΐς, υν}}} 
ΒΑΥ πίο ἢἰπὶ ὉΥ͂ δΔηά Ὀγ, ψβδη ἢς [5 
οοηϊα ἔτοπι (ἢς βεϊά, (ὐο «απά ε8ἰὲ 
ον ἴο πιεδὶ 

8 Απά ΜΙ] ποῖ γαῖμεγ 387 υπῖἴο 
᾿1π|, Μλκε τελὰγ ὑυπεγενσ ἢ 1 ΠΙΔΥ 
δι 0, ἀηὰ ροἰγὰ {λγϑεῖῦ, δά βεγνε πης, 
111 μάνα δδίδῃ δηά ἀγυηκοη; δηά 
αἰζεγυναγὰ τῆου 5}Π4]1 εαὶ δλπὰ ἀσηκ 

9 δοιὰ ἢς τῃδηΐϊς πδῖ βεγνδηῖ θ6-- 
οάυ86 ἢς ἀϊά τἢς ΓὨΐηρβ τῃδὲ ᾿χεσς 
ςοιητηδηάοά πὶ ἡ [γοῦν ποῖ. 

10 ὅο ΠΠἰκεννίϑε γε, ὑγῆεη γε 581] 
ἢανα ἀοης 8}} ἐοθε τῆϊηρβ ψνἢϊςἢ ἀγα 
ςοπηηδηάθα γοιι, 841Υ, Ὗνγε ἅτε υἢ- 
ΡΓΟδίΔΌ]ε βονδηῖβ: 'ψχὲ ἢᾶνῈ ἀοης 
τ δὲ νγῃ ἢ νγᾶ8 οὐγ ἀυ ἴο ἀο. 

11 4 Απά ἰετ ̓ σλπιῈὲ ἴο ρᾷ838, 48 ἢς 
ψγεπῖ το ετιβδῖεη), τπλὲ με ραβϑεὰᾶ 
τῆγουρἢ! (ἢ6 πάθε οΥ̓ δαπιαγία δηὰ 
Ομ] εε. 

“γεαρηῆε ἐγοε.} 866 Τυϊδίσαῃ “Ν. Η. Β.,; 
Ῥ. 396. Τῆι 5βγοδηγίπο, τῆϊοῆ ἀΠ 5 ΤΌΣΩ 
ἴδ ϑγΟΔΙΉΟΓΟ, Οἰβονβεσα τπηρηϊοποί, ἰς (᾿ς 
γε Π]κηονν Ὀἷλοῖκ τυ ΕΣ το, τις ἴα 
81}}} Κπονγῃ ἴῃ Οτεεος ΕΥ̓͂ ἴῃς πδιθρ “ ϑὅγοῖ- 
τηοηϊδλ." [τ δεϊουρβ ἴο (6 δδς πδῖυται 
ΟΥάοσ 85 86 ΕἸζ-.ῖγοο. 

ἀϊεδύηξς 

10. ὠπῤγοϊίαδίε. Νοῖ υϑεῖ655, Ὀυΐ 45 ἀοὶ 
ποϊδίης Ὀεγοηὰ οἷν θάγα ἀπ γ. ἴϑὰ 

11-19ς. ΤῊΣ ΤῈΝ [ΕΡΕΒΑ. 

11, α, δὲ «υεη1.}] “ΑΞς Βο νδ βοΐπρ." 
Ὗνε ἅγὲ Βεγε δραίη σοςδβε ἴο [ῃς ἔδεϊ οὗ (ῃς 
ΟΓΠΕΥ͂ ἴο ]ογυβαίθπι (οοτήρασε δηὰ 866 
ποία5 οὐ οἷ. ἰχ. ς1)ὴ. ΤΠ τηΐγϑοϊα 5 ρας 2 
ἴο δῖ, υκο. [τ ἰα ἀουδίίεβα πότ ἴῃ 15 
ῬΤΌΡΕΟΣ ὑΪἷδος. 

ἐδγοιαδ ἐδὲ »ηδέ 9.1] ΟΥτ, 25 ἴῃς ποσὰ 8 
Ἰωοϑί ῬΓΟΌΔΟΪΥ τθδη, “Βοΐιθοι," 1.2. “ ἰοὺς 



- .5᾽ῳ. τὧἱἦἍ τ-ππὺν 

ν. 12--2. 

12 Απὰά 28 ἢς επίεγεά ἰηΐο ἃ ςεῖ- 
ταῖῃ νυ] λρο, ἴδετε πιεῖ Ὠΐπὶ ἴδ πιδη 
τῆδι νγετα Ἰερεῖβ, ννῃϊοἢ ϑιοοά δίαγ οὔ: 

12 Απά {Πεγ Ἰεὰ υρ ἐλεῖγ νοὶςς8, 
δηά εαἰά, 65:8, Μάδειοσ, ἴᾶνα ΠΟΙΟΥ͂ 
οἢ 8. 

14 Απά ψἤῆεση ἢς β8ῳνν ἐλέηι, Ὦς 
«14. βαϊὰ υπῖο τῆςπι, ἦσο 8πενν γουγβεῖνεβ 

υηΐο τῆς ργεβϑῖ5. Απάα ἰϊ σάπια ἴο Ρ838, 
(δῖ, 28 ΠΥ ννεηῖ, [Π6Υ Ψετα οἰεληδοά. 

ῖς Αμά οῃς οὗ τῆεπι, ἤθη ἢς 
ΒΔῸ ἴἢλϊ ἣἢς νγδβ πελὶεά, τυγηεὰ ὕδοῖο, 
δηὰ ψν ἢ 4 ἰουά νοίος ρἰογβεά Οοά, 

ἴδε γοπέετβ οὗ" 81, 1ὐκε, τβο 15 ΤΟΥ 
τἀρόρο ον δεορταρηΐςδὶ ποίΐοθϑ, Β88 ΟἿθ ἴῃ 

ἷδ ᾿ ΜἘ1Ο} ῥγόϑοηῖ στοαὶ αἰ ου 165, 
ἩΑΐουοσ υἱὸν 5 [ἀκοὴ ὈΥ̓ Οοτηπηθηζδίοῦϑ. 
ΤΠ ποῦοο οἵ ϑαιμαγία ὑεΐογο Ο811|66 15 βεσ- 
Ῥὶεχίην, θείης ἰἢς ορροϑίϊε ἀϊγεςξοη οὗ ἃ τουΐς 
ἰονναγά [ογυβαίεη. Τῇ αυεδίοη 85 ἴο ἴδε 
ἐεγηείπ ἃ φμὸ οὗ [Ὦ198 ἸΟΌΓΠΟΥ 18 ΟΥ̓ ΠΟ πηδλῃ9 
ΟΆΞΥ δησνοσοά, Εσοπὶ δ[:. [οῃη᾿8 Οοβρεὶ 

Υὐν Πρ ο μοῦ κἰ διλονθε κα βρβνηρ πείρας, ν ΡΓῸ οςοςσῦ ΡΓΕΥΪΟΙΒΙΥ, ΟΣ 
Τ1,οτὰ σψθηῖ ἴο Ἐρῥταίτη δηά τεπιδ θά [ποτὰ 
Βοη6 {{π|6 : [Π6 5:6 οἵ ΕΡΗΓαΐπη 5 πςεσίδίῃ, 
δυῖ τ ΤῊΣ ῬΓΟΟΕΟΙΣ ἰονγαγά8 [86 που !-αϑίοσῃ 
ἴτοπῦος οὗ ]υάξα; 866 ποΐς αἵ ἴῃς οπὰ οὗ 
Μαῖϊ. χνιῖ.; δηὰ σοτηραγε δη ἅγίοἷα ΌΥ̓ Ο]6Γ- 
τοοηῖΐ Οδηπεδιι, “ [οὐγηδὶ δϑίδίαιθ,, 1877, 
Ὁ. 494. Τῇ ἴδῃ νὰ δάμη 80 ἴῶσ [Π6 Ὑεγ 
τοῦδῦ]ς νἱενν δἀνοςδίεα ΟΥ̓ Β εϑοΐ, τὸ ΤΠΔῪ 

ΠΟΙ δεϑυηθ (παῖ ου ᾿ἰελυΐπρ τπδὲὶ ἀϊοισιεϊ 
οὐν Τογὰ που]ὰ δου! γ ρ855 πουῖμυναγάβ, 
δοὺς (ὃς ἔτοηζίος οὗ ϑαιημσια ἰοτναγβ ΟΔ]}- 
ἰεθ, οὔ ᾿εἷἶ8 ΨΑΥ ἴο Ῥεγξα, τεσ Ηδ οοῖ- 
ΤΔΙΩΪΥ νγᾶβ ψὭση Ης δεῖ ουζ ἴοσ ἰῃς ἰδὲ ἘπῚ6 
οὔ Ηἰ5 ΨἈΥ ἴο [654] 6 πη. 

12. εἱοοά φίαν ο.)] “δ ἰΒ πηοίθδη: δ 
58)8}} ἀννεὶ! αἴοῃς: πὶίδουϊ ἴδε σδιρ 588}} ἢ 5 
Βα δίοη δε" (1μεν. χίϊ!. 46). Πἢἴ τὰ δυρροβε 
τῆς τηίγδοϊα ἴο ἢανα οσουττεά οὐ (με θογάειβ 
οὗ ϑαπιασία δὰ Οδ]}]66, χὰ σδῇ υἱηδοτοιδηὰ 
μον [ἐν δηὰ ϑαιηδτίίδηβ, σῆο πουϊὰ ποῖ 
οΟἴογννῖθο αν δεεοςίδι οὐ ψΠῺ δδο ΟἸΠΟΣ, 
θεοί ποῦν ἀγίνθη ἔγοιῃ δυπιθη Παδἰ ΔΈ ἢ 8, 
θαπάσά τορεῖδοῦ ἢ οπα σΟΙΏΡΔΩΥ. 

14. Οο «δεαυ γοιγευε:. ΑΒ ἀϊτοςϊοά ἴῃ 
ἴδε ἰατ7΄ὸ οὗἁ ἸΦΡΓΌΒΥ ([.εν. χίν. 2-12). 

17. ξεγε ἐδεγεέ ποὲ ἐέπ εἰεασεά Ὦ Ἐλῖδοσ, 
ΦΤΟΤΟ ποῖ 80 ἴθ (... 411] οὗἨ {Ποι) 
9108: 801} ((Πε 181 δείηρν (ἢ δα ρδαῖῖς 
ὙΠῸ “Ὠϊά ποῖ ἴδε οὔτε ορεγδῖθ οὐ α]] 

18. “γαπσεγ. ῬῬΤΟΡΟΤΣΙ͂Υ ΄ομο οὗ δηοῖθοῦ 
ΤΆΟΘ " (2.4. ἠοῖ δὴ [6:46}16)ὲ. ΤῊς τεϊϊσίοη οὗ 
116 ϑαιηλγιίδηβ νγὰ8 ΡΑΓΕΪΥ [οὐνίδὰ; Ὀυΐϊ Ἐ86ΙΓ 

51 ΓΌΚΕ. ΧΥΙ]. 

16 Απά εἰ] ἀογγῃ οὐ ἦΐ δος δἵ 
διὶ8 ἔξεῖ, ρσἰνίηρ δίαι τληκκ : δηά ἢς 
ΥνΆ8 ἃ ϑδῃιδλίπλη. 

17 Απά εβι8β δηβνγοσίηρ, 844, 
Ἧνετε τῆετο ποῖ ἴδη οἰεδληβοά ἡ δῖ 
ψγΠογα 4γε ἴῃς ηἰποὶ 

18 ΤΠ οΙα δῖα ποῖ ἰουπά τιἢδὲ Γὸ- 
τυγηεὰ το γίνε οίοιγ ἴο (σά, βᾶνε 
[Π18 δίΓδηροσ. 

19 Απά δε 5414 υπῖο Πὶπι, Ατῇϑα, 
δο ΤΥ ΜΨΑΥ: [ὮΥ (ΔἸ Βλι πιλας 
(δα τνδοϊα. 

20 ἢ Απὰ ψἤσδη ἢδ νγᾶβ ἀεπηδηάοά 

δοοὰ νῶὯβ ὙΒΟΠΥ͂ ποαῖμβεη. 81. ΓΚ, το 
δίοῃε γῖνοβ 8 ἴ6 Ραγαῦδὶε οὗ τς Οοοὰ 
δαπιτιϊδῃ τ Χ, 130-37) 15 [Π6 ΟἿΪΥ Ενδηρο ἰδὲ 
ΨἘῸ τϑοογαβ ἴΠππ ἢ δηά ἰονς οἵ ἴδε δατηᾶ- 
τιΐδη ἰθρεσ. [τ νγὰβ ἰῃ δοοογάδηοθ σι} ἴπ6 
σδῖθοὶς ἰθηἀθηςυ οὗὨ ἢ 5 οντὶ δηὰ ϑ8ὲ, 0} 
{δα μὴ ἴο Ὀείηρ ἴποϑε ἱποίδηςδ ὑγου ΘΠ ΓΥ 
ογυγαγά. 

10. ἐδγ 23,418 δαϊ!δ »»αάδ ἐδεε «υδοΐς.1ὺ ΟΥ̓́͵ 
“ΦῈΥ 1418 Βδτἢ δαουοᾶ 1800." (ΟΙΏΡΑΙΟ 
Μαῖξ ἴχ. 22: Μαδκ ν. 34: Χ. 52: οἷ, Υἱὶ. 5ο; 
ΥΊΙ1}. 48: ΧΥΠῚ. 42. 

209-25. ΟΝ ΤῊΒ ΟΟΜΙΝΟ ΟΡ' ΤΗ͂Ξ 
ΚΙΝΟΡΟΜ ΟΣ ΟοΥ. 

4Ο. “πα εὐδὸπ δὲ εὐα: “ἀενιακαεά.)] ΤὮΘ 
[ΟΙ]ονσίης ἀϊθοουτθε τγᾶ8 οὐ ἐγ ἀεἰϊϊνοτε 
ἱπητηϑαϊδίοῖυ αὔεν ἴῃς ἐνεηῖβ Ἰυδὲ τεοοσάεά, 
δηά, 485 ἴς ῬγΓΈβΘηςο οὗ (ΠῸ ΡΒΑΓΒο6 5 βδῆεννβ, 
εἰἴδβοῦ 'ἰὰ [υάπᾶ οὐ Ῥεσγζα. ἵνα Ἵδὴ δεβί 
υπηάεχβίδηά (ἰδ τηυίυδὶ θολγίηρβ οὗ [18 ϑούθγδὶ 
Ρατίβ, Ὁ. το] δοϊης τιθδὲ Κἰπὰ οὗ Κιηρέάοπι 
186 Ῥμαγίβοες ἰοοκοὰ ἔογ: ἰἃ 85 ἴο ὕὈε δὴ 
ουϊτννατὰ τηληϊδαίδιίοη οὗ Οοὐ δ δονεγει ηιῦ 
ἴῃ [86 ψογ]ά, τὐλο τὰς ἂ μθοΤῈ ἀἰρύβονα οἵ 
8 “Ο δ55ὶ (ο (εὶς ον 
Ὠδίίοη. μεν δια ηοὲ ἰεασχῃεά ἴο ἐἰδίϊησιι ἢ 
δεϊνεθ [δ6 ἱτπηρεοηάϊης εϑιδὈ ἰδηπιοηὶ οὗ ἃ 
ϑρίγιτυδὶ κίηχάοπι, δηὰ [πε 18] πιδη!εδίλι 
οὔ νἱβὶῦ]6 κιησάοπι, ψ ἢ ςἢ ͵5 ἰδικῶς τπγουρἢ» 
ουξ (ἃς Νεν Γεβίδιηθηζ. Ασςςογαϊησν [εδ08 
ΔΏΒΥΕΙΞ [ἢ6 ῬΒΑΓίθθ6 5 Ὀγ τυγηίης τ οἰγ τη 
ἔτοπι (δε ουϊννατὰ ἴο ἴδ6 ἰηνναγτά Κιηράοπλ 
ἩἘΙΟΝ Ηδ οδηης ἴο δ8εῖ ὉΡ (γευβῸ8 20, 21); 
διυῖϊ Ης οοπιΐοτί5 Η5 ἀϊ5ς 1 ρ168 ΟΥ̓ ρΡοϊηϊην 
ἴο [86 νἱ᾽5]6 οογηίης οὗ ἴπε Κιησάοπι ἡγῃϊ ἢ 
ΑΒ 845 ἴῃ (π ἀϊδίδηξ διΐυγε (υεγβεβ 
12-17). Αμά, νἱτἢ τεΐογεηςς ἴο (5, Ηδς 1615 
ἴοπὶ δας {πεὶγ δἰεἰἴυάε δηὰ (μδὲ οὗ ἴδ6 
σδυτγοὺ τυδὲ 6 οἣς οὗἁὨ ραίϊδηΐϊ 6 οῃ 
(σεσϑθοθ 22.524) ἀπά δαγησϑῖ Ῥγδυογ (οἷ. ΧΥΙΙ. 
1-8), βίπος (86 οοτηίηρς οὗ ἴῃς ϑοη οὗ Μδῃ, 
(δουρὰ ἀἰδίδηϊ (τετβε 25) 8 βυάδάδῃ (γόγβο 
24): ταὶ Ηὀς ν|}}] Βηὰ τῆθη υπρτεραγεὰ, 
Θηρασοά ἴῃ ἴΠ6 ΟΥΪΏΔΙΥ διυίποβα οὗ [πξ, 

431 



432 51. ΠΌ ΚΕ. ΧΥῚΙ]. [ν. 2:---29. 

οἔ τῆς ῬΠδγίβεεβ, ῆεη τῆς Κίπράοηι 
οἵ (ὐοά «5ῃοιϊ 4 σους, ἢ δηϑινεγοά 
{πεαὶ δηἀ 8414, ΤῊς Κίπράοπι οὗ οά 

1 Οτ, τοῦα σοιηθῖῇ ποῖ ἔστ οὐϑεγνδείοη : 
λα, 41 Νείζδεσ 58}8}} τῆεγ 82γ, [.ὸ Βετεῖ 

οἵ, ἰο τῆετε [ ἔοσ, δεμοὶά, τῆς Κιηράοηι 
"01, οὗ Οὐοά ἰ8 ᾿νε βίη γου. 
ἐραϑος 22 Απὰ ἢςε 5[ὰ υπίο τῆς αἰδοίρ]ε8, 

Τῆς ἀδλγεβ ν1}}} σοπια, ννἤεη γε 5}2]} 
ἀεδῖτε ἴο 8ε6 οῃς οὗ ἴῃς ἀδγβ οἵ ἴῃς 
ϑοη οὗ τηδηῃ, δηὰ γα 8[|]] ποῖ 8ες 11. 

“Μαῖ. 4. 23 “Απά {ΠεῈῪ} 5141} δ8Υ ἴο γοῦυ; 
εὐ 566 ἤεΓξ ; οἵ, 86ς ἴπεγε : ρῸ ποῖ δίϊεγ 

ἐλέη, τοῦ ἕο ονν ἐδέηι. 
24 ἔοτ δὲ [δε Ἰ᾿ἱρῃιηίηρς, ἴμδς Πρ με- 

ἐπαῖν ουἍ οὗ τῃς οἠς 2αγύ ὑπάογ ἢδᾶ- 
νϑη, βῃίποῖ υὑπῖο τῆς οἵἴδεῦ ῥαγέ 
ππάσον Ποᾶνθῃ ; 80 804]] αἷδο τῆς ϑοὴ 
οὗ πηδῃ ὃ ἴῃ ἢΪ8 ἀδγ. 

ἃς Βυιλ ἢτθι πιυϑὲ ἢς 80 8ε: ΠΊΔΗΥ 
(Ὠΐηρβ, ἀπά Ὀε τε)εςτεά οὗ τΠΐ5 ρεπε- 
Γλῖϊοη. 

246 “Απά.28 ἰξ νγᾶ8 ἰπ τῆς ἀδγβ8 οἵ 7αε- 
Νοε, 50 58}8}} ἰξ Ὀς 4130 ἰῃ τὰς ἀδγς οἵ 
τῆς ϑοη οὗ πιδη. 

27 ὙΤΠΕΥ ἀϊά ελῖ, ἴδεν ἀγδηκ, {δεν 
ταλιτίεἀ υγίνεβ, ΠΕ ὑγεγε ρίνεμ ἰῃ 
τπαλιτίασε, ὑπὲ}} τς ἀλγ τῆλς Νοε εη- 
τετεά ᾿ηῖο τς ἀγί, δπά ἴτε ἢοοά 
ρᾶπις, Δηἀ ἀεϑιγογεά {πεπὶ 4}}. 
8 4], ἰκοννίϑε 4130 5 ἰΐ νυᾶϑβ ἱπ ἴΐπ6 ρα - 

ἀδγβ οὗ ἴοῖ; τπεγ ἀϊά εἴ, τμεγ 
ἀγαηκ, {πῈγ ἜΝ Ὁ {ΠΕΥ 804. {πεγ 
Ρἰδηῖεά, {πεγ Ὀυμάοά ; 

29 Βυῖ τἰε βᾶπὶς ἀδὺ {μὲ [οἱ 
ψεηῖ οὐυἱἵ οὗ ϑούοῃι, ἰξ της ἢγε δπά 
δγπηϑίοης ἔζοπι πεάνεη, δπά ἀεβιγογεά 
ἐδέηι 41]. 

ταϊηρ θά ἰορεῖμβοῦ, ζοοὰ δηὰ ὑδὰ αἱϊκε (34- 
27): ἩΒΟΓΟΙΟΓΕ ΤΠΘἢ τηυδὶ δε τεδὰγ δἱ ΔΩΥ͂ 
τηοϊηοηΐ (0 ΟΌΕΥ {πε (211, ανθη αἱ (δ6 ὑγίοε οὗ 
411 (δῖ 15 δβιθοτηθὰ ἐδὰρ Ἡνξατῳ (σεῦϑεβ 31- 
33). Οογίδίη ἐεαΐισεβ οὗ {π|5 ἀΐϊϑοουγϑε 4190 
ΔΡΡΘΑΓ ἴῃ ἴΠ6 στοδῖ Ὀσορδεοῦ ἴῃ Μαῖί. χχίν.; 
οἷ. χχί, 8.26. ὙΤῆδ Ῥᾶβθᾶρὸ ΠΟῪ δοίοσε ιι5, 
Ββονγενοσ, τοπίδίηβ πὸ ἴδδίυγοϑ ϑ5ρθο δῦ 
ἀΡΡ Ιοδῦϊε ἴο [86 ἀεπιίσυςτίοη οὗ [Γι 5416 πὶ. 
[1 ἰβ. ΡυΓοὶν οβομδίοϊορίοαι. ΤῊ ΟἾΪΥ ἂρ- 
Ράτεηϊ ἐχοερίίοῃ (γεσβε 31) Μ0}}} θῈ ποιοδὰ 
ἴη (8 ρῥίδοθ. 

ἀρηναπάεά 97 18. Ῥῤῥαγεε:.} ΤῊ ᾳυδβίοη 
τν785 ΟΥΠΘΠΕΥ͂ ρυΐϊ ᾿ηπίἰουϑὶγ, τι τὰ ἃ νἱονν οὗ 
εἰς ἰρς δὴ ΔηϑΕΣ ἀδπιλρίης ἴο ΟἿἿΥ 1, οτά β 
ἰπῆἤυσποορ : 966 τῆς δἰδίοπιθηΐ ἴῃ οἢ. χὶ. ς1, 54, 
ὙΠΙΟΝ ἀρρ 5 ἴο τπ6 τ ποἷα οὗ [8158 ρΡοτιοά. 
Ὑπαῖ ἴ[πΠῸ ἴοπα νυᾶ5 οοπίετηρίιοιβ 5 ΒΙΧὮΪΥ 
ῬγΟΌΔΡΪο, οὗ, χνὶ. 14. 

εογσίδ ποὶ.} 1.4. ἢ 15. ποῖ 18 Ὠδίιγο ΟΥ̓ 
ΤΠαγδοίεσ ἴο σοπῖα ΜΒ οὐϑοσυδέοη: 80 ἰῃ 
ἴδε ποχῖ σνοῦδο, “(δε κΚιηάομι οὗ Οοὰ ἐἀ; 
δ γοι.." Ὅῆδ ῥγεβεηῖ ἴθηϑα ἀοθβ ποῖ ἴῃ 
ΕἸΠΕ 456 Ἔχρυοββ ΔηΥ͂ ραστίου δῦ γεϊδίίοη οὗ 
Ὁπ|6. 

«υἱἐδ᾽ οὐτεγυσίἑοπ. Νοῖ, 25 ἴῃ (ἢ πηδγρίηδὶ 
τοηδοτίην, “τ οὐςνατὰ 5πονν," Ὀυΐ ἰη 
ΒΙΟΝ 8. ΤὨΔΏΠΕΙ 45 ἴο ὃ6 ἴπε 5υδΊεςς οἵ 
οὈβοσυδίίοη : ἰξ σοπηθβ υηοδϑεγνθᾶ, υηπιαγκοά, 
80 ἴπαΐ πηθ ςᾶπηοῖ ΒΑῪ οὗ ἴΐ, “1,0 Ποῖα ' οὗ, 
ἶο ἴβεγτε "ἢ ὝὟΎΒΕ Οτεεκ νογὰ ξεθεγα! ἱπὶ- 
Ὀ]168 σδρουϑ, ΟΥ ὑποδηάϊ ἃ οὐβεγυδοη, ςΐ. 
οἢ. Χχ. 2ο, δηᾷ 18 ΔΡραγθ ΠΥ υϑοὰ ἰῃ ΘΧΡΓΟ58 
Σεΐδγεηος ἴο ἴδε σουγθα ρυτζβυοὰ ΒΥ [Ὡς 
ῬΒΑΥΊ86 68. 

21. αυἱὲδίη γοι.] ΤΒΘ νογὰ 5 τσ αἷδὸ 6 
τοηάεγεὰ “ διγοηρ γοι.." [Ιη (μδΐ ςᾶϑε οἹἹΓ 
ἱμοτὰ πουἹὰ πλϑδὴ (μς Κίηγάοιῃ οὗ Οοὰ ἰδ 

αἱνεαάγίη ἢ τη δὶ οὗγοι (οοτρᾶγο οἢ. ΧΙ. 20). 
ΤΡΕΥ ἀγεϊδυβ κε ὈΥ ΕΟ  Βγτηΐυ5, Βοστιεπιδπη, 
Μέεγοσ, δρᾶ [πὸ τρδὶοσ ἡ οὗὨ τηοάθστι ἰπίοτ- 
Ρτγεΐεσβ. ΟἸβϑῆδιϑεη, δηά Οοάεῖ (αἔεσ ΟΒτγ- 
βοβίομι δὰ Τεοργίδοῖ) τηδιηϊδίη ἔπε ἔγαῦς- 
ἰλϊίοηυ “πη γου," 88 δαλδλρίθα ἴο ἴδε ἰῃ- 
ἔοτοηδὶ ἌἙδπαγαςίοσς οὐ ἴθ εἶδιιϑο “ες Κίηγ- 
ἄοπι.. .. ςομβάῖδ ποῖ ὑσὶ οὐϑοσυδὕου, 
,ῶο.ν τ ἰ8 ευὐ δία γου. Οη ἴδε οἵδες μδπὰ 
[δε Το] ονίηρ ἐχδοτίδους ἴο [με ἀϊβοῖρίεβ 
Τείεσ ἴο ἃ υἱβ:8]6 οοπιίηξ. 

ΔΆ. ογό 9Γ᾽ ἐδὲ ἀ47: φῇ δὲ ϑοη 97) ;:πακ.] 
Εἰθιον ομα οὗ [6 ἄγε νοι Η ὁ ραβϑεα τὶ 
(ρπὶ ΟὨ ΘΑΓγίδ, ΟΥ̓ οἶἾἶβ6, οης οὗ ἰῆοβο 511} 
ποσὰ δ᾽εβϑεὰ ἀλγ5 της Βῃου!ὰ ΟΠ ]ονν Η!5 
τοῖυσῃη. ΡΥΌΌΔΟΙΥ Ὀοίδ ἅτγὸ ἱπιεπάθά, Ὀυὶ 
ΓΙΏΟΙΡΑΙΪΥ [πὸ ἰαοτ. ἘἈσρτεῖ τλοῦροβ ἱπίοὸ 

ἰδαξίην ἴορε. Τῇε ψοσγὰ “οὔς" 15 δἴ)- 
ΡῬῃαῦς :--- ἀνθ ἃ βἰηψίς ἀλγ" ὍΤΠΘ νττυδὶ 
ῬΑΓΔ116] 15 Μδεῖ, χχῖν. 21, 22. 

43. ἐδὲγ «ῥα .4«.χ.}] Οὐοἴλρασο δηὰ 8ὲς 
Ὠοῖοα οὐ Μαῖὶ. χχῖν. 22.27.0 ΤὭογα ν}}}} ὃς 
ΤΩΔΏΥ [186 Σεροσίβ δῃάὰ υητολ] ]ϑε ἐχρεςῖΣ- 
Ὀοῃβ οὗ [6 τοΐϊυσχῃ οὗ ΟἸγίβῖ: Ηἰ9 δηΣὶ 
ταδηϊ  οοιδιίίοη νιι}} θ6 ϑυάδάρη δηά υἱηϊνοῦβδὶ. 

456. Βω 3γ1 ΤὟΎΠε δ0ὴ οὗ Μδϑη τιυβί ὃς 
ἌΚΘῚ ΔΨΑΥ ὑεΐοτε Ης οδὴ σεΐυγῃ. ὙΒεσο- 
ἔοτο ἴῃ6 υεὲέῤίε κἰηγάοτῃ οὗ Οοά, οὗ νὰῶϊοὰ 
ΗΦ6 βρϑᾶκβ βοσγο, 6] οΏ 5 45 γεῖ ἴο ἴμε δυζυγε. 
᾿ἐδὲς ξεπεγαιίομ.] 1... ἴὰλε [ενγϑ οἵ τΒδὲ ἀδγ. 

46. “{πά4 α΄: ἐξ «υα..1 Οὐοἴηρᾶτε δηὰ 8εὲ 
Ὠοῖοα οἢ Μαΐῖϊ. χχίὶν, 37-39. 

48. ἐδὲ 4αγ: 975) οι Οεῆ. χίχ. Τὶς 
δοοοῃὰ οσχδιρὶθ ἰ5 Ἧξ 1ΔΥ ἴο 851. 1ὺκΚ6. 1 
ἔογτηδ ἃ ςοπηθςίηξ ᾿ς ἘΠ} [6 Ἔχηογίδεοα 
ὙΠ ἢ ἔο]ονν8. 
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30 ἔνεη τυ 584}] ἱξ θὲ ἴῃ τῆς ἀδὰὺ (ἢ οπε 58,41} δὲ τακεη, δπά [ἢ οἵδιενγ ψαβείᾳ ἰὼ 
ννῆοη ἴῃς ϑοη οὗ τηδη ἰ8 γενϑᾶδ]εα. εκ. (Ὡς ὅτεες 

41 [ἴῃ τῇαῖ ἀδν, ἢς νγῃϊοἢ 52} δὲ 47 Απά {πεγ ἀπεουρεγεὰ ἀπά αἰὰ “Ἦν 
Ὁροη πε Ποιιβεῖορ, ἀπὰ ἢΪ8 βῆ ἴθ υπίο Ηΐπι, ἐ  Πετε, ᾿οσά ἡ Απά δε {ῥέπει ἐς 
τῆς Βουϑς, ἰδεῖ Ὠΐπὰ ποῖ οοσια ἀονγῃ ἴο 5αἰά ιἱηο τπεπι, ἮΝ Πεγεϑονεσ ἴῃς Ὀοάγ 
ἴλῖκε ἰἴ ΑΥΤΑΥ : ἂἀπὰ ἢε {παῖ ἰ8 ἰῃ τῆς ἐς, {ΠΕΡ τν}}} τπῈ ελρ]68 Ὀς ραϊμεγεά 
Πε]ά, ἰεῖ ᾿ἰπὶ ἢ Κανσῖβε ποῖ γτεΐαγηῃ Ὀδοὶς. τορεῖπετ. 

Σ Μαῖξ. 24. 

1 ΤῊϊς 361ἢ 
5 

8041] ἰοβε 5 1᾿ξπ 3}4}] ργεϑεγνε ἰζ. 
44. "1 τε]] γοιι, ἰῃ τῆς πἰρμς τπεῖς 

802} δὲ ὕγχο γιέηῆ ἰῇ οπα δεά ; τὰς 
οης 804}} δὲ ἴδκεθη, δηά {πε οἵδε 
88|8}} Ὀς ἰε. 

ἧς Ἵν τυορῖθε 5041} Ὀ6. ρστίπάϊη 
τορεῖῃογ; τῆ οης 584]} θῈὲ ἰδίκεῃ, λὴ 
τῆς οἴδοτ ἰεῖ. 

26 'Τ' νο πιέη 5841} θῈ ἴῃ τῆς βεϊά; 

κΟεπ. το. 42 Ὁ ΒεεΏροΥ [,οἱβ πίε. 
δεῖς δὰ .33 ᾿ Βοθοενεγ 83[}8}} ϑ86εὲκ ἴο 8ᾶνε ΓΟΗΑΡΤῈΒ ΧΥΠΙΠΙ. 
35. ἢ15 11ἴδ 88.4}} ἰοβς ἱξ ; δηά ᾿ψδμοβοανοῦ 3 Οὐ ελε ἐσεβονεμσεαίε ἰοέάστα, 9.7 ἑὰς Ῥλανέραε 

απο ἐδ υωόἑεαπ. τ Ολέέγοε ὀγοσλί 10 
Οἀγῆςί. τ Α γί ἰλαέ τοομά γοδίοιυ ΟΑΡ τ, 
ὁμέ ἐς λέμαάεγεί ὃν δὲς γικάφς. 28 7Ἅε γεινα γαῖ 
Φ7 ἐλερε ἐλαΐί ἤκαυε αὐ ,“0» ἀὲς σαξέε. 4Ἅ1 4176 
,)ονελεισείά ἀὲς ἀδαίδ, 35 “σνά γερίογείἦ ἃ 
ὀξδὲναὶ »παρ το ἀξ σἐρ. 

ΝῸ δε β8ραΐζε 4 ραγδὺϊε υπῖο 
τε 10 τὲ: “πᾶ, τῇλξῖ τἤεη 

οὐρῃς καἰνναγβ ἴο ΒΓΔΥ, δηά ποῖ ἴο δ τ ΤΆετε, 
λϊηῖ; 

81. 15 ἐδαῤ ἀαγ.} Οὐοτηρασε δηὰ 8866 Ὡσίαβ 
οῃ Μαῖϊ. χχῖν. 17, 18. [1 μδ5 Ὀδθ οδἠ]εςίεά 
[δῖ (ἢ}8 τοργοβδοηϊδίίοη, ΠΟΎΨΘΥΟΥ βυδδῦϊο ἴο 
ἔπε [111] οὗ Ϊογυβαίετη, δηὰ τμογεΐοσε ἴῃ ρ]δοςε 
ἴῃ Μαῖί. χχίν., ἀοεβ ποῖ Αΐ πδίυσα!γ ἰηΐο ἃ 
Ργοάϊςποη ΨΒΙΟΝ Τεῖδτβ χουνε ἴο [δ6 
βοοοηά οοπΐηρ οὗ Ομ γίϑιὶ (6 ννεῖῖο). ΤἈἊ 
ΔΌΞΕΙ 1165 ἴῃ (Π6 σοηίοχί. Τα ]ογά, δὲ 
ΗΪ5 σοτηίην, ν»}}} ἑαξε το δέγηκες (80 ἴῃς τυνογὰ 
τεοηάογοαά “ ἴλκθη δ ἴῃ γουϑοβ 34, 35, 36, βηουϊὰ 
νος Ὀθθη {Γδηϑ αἴθ) (π086 3 ο ἃῖὸ γεδὰγ ἴο 
τηεεῖ Ηἴπὶ (σοτήραστο [οδη χίν. 3, νἤοσε [ἢ 6 
8416 νοῦ ἰ5 ιι8εὰ, δηὰά τ Τἢ655. ἱν. 17). Βυΐ 
ἽΕΥ ταυδὲ ὃὈῈ ἀείδοπεα ἔἤτοπὶ νου] ἀΪγ 1165, 
δηά γτεδαγ ἴο δϑαηάοη 411} θαυ] γ ὈΪ ββίηρβ αἵ 
ἃ τροτηθηῖ 8 ποῖϊςθ. ΤΠΕΥ͂ τὸ ναγηεὰ Ὁ ἴπ6 
Ἔχαπηρίε οὗ [οἱ 5 ψε, ηοΐ ἴο Ἰοοῖ θαςκ, Ὀαΐ 
ἄγε Ὀιάάδη ἴο ρίδος Βεπηδεῖνεβ ὩΏγεβογν θα! 
10 {Πεὶγ Ῥγοβοσυθσβ Ββαηάβ ἴκὸ [οἱ ΒΙπηϑοϊῇ, 
ϑοίδιηη τογάβ, 4150 βροΐκθῃ οἰβοινβοσα (οΒ. ἰχ. 
24), τὸ δάἀάἀδὰά ἴο ἱτὴ ὉΡοη ἴῃς ἀἰδβοῖρ 65 
[6 ΠΟΟΟΒΒΙΥ οὗ 86] {-υαπάοηχηοπί. 

᾿ 82. Βίδδορ Αηάγενν ἢὰ8 ἃ ὩΟΌΪΘ -96,ἸΏΟΏ 
ΟἿ [ἢ] (οχί. 

88. φγέεγυε 7 ΟΥ̓, “πιαῖκο ἐξ 41 1ν2." 

84. ἐπ δαὶ πὶρδι)] Νισδῖ, τ ἢ Ἔβροοὶαὶ 
Τείεγεπος ἴο 86 ἱπιᾶρεὲ ψΔΙΟΝ ἱπηπηοα!δίεϊῦ 
ἔο!]}ον8; Ὀυῖ 4190 Ὀδοδυϑο ηἰρῃξ 8 [ἢ6 86 δ90ῃ 
οὗ ρεδος δηὰ βου, δηὰ [πὸ ϑοὴ οὗ Μδη 30 
σοπηοῖ “48 ἃ {δὶοξ 1π {86 ηἰρδι." Το ἤγϑὶ 
ἱπλᾶρσε 158 ρθουν ἴο 81. Γκὸ; τ [ἢ 6 τοβὲ 
ΟΙΏΡΑΓΟ, δηὰ 866 ποῖεβϑ οὔ, Μαῖϊ. χχῖυ. 40, 
41. 

80. Τκυο »":π.}1] ΤῊΝ νϑῦβϑα 15 τναπίης ἴῃ 
411 ἰῃε Ὀεϑδὲ Μ85 δῃὰ Νοχβίομβ. [ἰ 8 δυὶ- 
ἐπ ἀετνο ἔγοπι ἴμ6 ρΡαγα οὶ ραββασε οὗ 
Μαῖϊδεν. 

,ναῦυ 7εε|.-.-- οἱ, 1. 

87. “4 δεν απσευενεά.} 1.2. τ(Ὲ 6 ἐπῶν γι 
ἴο ννβοσῃ ἴμε ἰδοῦ ρατὶ (υοσδοδ 22-16) οἱ ἴδ6 
ἀἰϑοουσθο 15 δάἀάγεβθοῦ. οὐὖσγ [1ογάὰ διδὰ 
αἰγεδαν ννζηθὰ ἴμοῖὰ δρδίησί 1Ἰδἰθδηίηρ ἴο {π6. 

, “ἴοὸ Βογο "ἢ δηὰ “1,0 ἴδο6γο "Ὁ Δ55ΌΣΙ ΩΣ 
1πδπὶ ἴμ2ῖ ἴΠ6 τηδηϊοϑίδίοη οὗ ἴδ 6 δοὴ οὗ 
Μδῃ νουἹὰ δὲ τιδὰς ᾿ῃηϑιδηΔηΘΟΙΒΙΥ ἴο [δς 
ψ 8016 ψοτ] ὰ (τοῦβο5 23, 24). ΤῊ 5 [ΠΟΥ τ ΓΟ 
ὈΠΔΌΪΙΣ ἴο ἴδκο ἴῃ, δηὰ :τῃεγοίοσε δεκοά 
ἐν Βογο᾿ (18 τηδηϊ οϑίδοη ϑ5ῃουϊά ἰδκο 
Ρίδοβ. Ἃεϑιι8 δηβύνεγβ ὈΥ ἃ ϑεςοῃά 5:1 υἀς 
(νης ἴῃ Μαῖΐϊ. χχῖν. 27, 28, 15. οἰοϑοὶγ ςοῃ- 
ποοιοὰ νυἱ (6 ἔοστηοσ οπθ) ἀεποίῦηρ, κα 
[ῃς ἤγχϑι, [86 ὑπ ογβδ Υ οὗ ἴδ ογάΐδβ Ἐβ- 
Ρεδύδπος δηὰ οἵ Οοα β ἰυάρτηοηῖ. Οἡ 
τρθδηϊηΐ οὗ (ἢς ᾿πηᾶβο πηδάς ι1ι986 οὗ 866 Ὠοῖΐε 
οὐ Μαῖῖ. χχῖν. 28. 

σμαρ. ΧΥΝ1Π.--ττ-ι4. Το ΡΑΒΑΒΙῈΒ5 ΟΝ 
ΡΒΑΥΕΒ. 

1. “μὰ δὲ “ραε.1 ΟΥ, δοςσογάϊηρ ἴο πλοβῖ 
Μϑ5, “Αηά δος βρακὸ «]50. ὉΤδο ἔοστηι}δ 
ΟἸΟΘΟΙΥ ςοηηξοῖβ [ἢ 5 Ῥαγδῦϊς υἱτ δῖ Κ068 
Ὀείοτο. ΤΒεῖνο 65 νυ ἰς ἢ ΠΟἸ]ονν (νογβοδ 
1-14), δὰ ψ] ςἢ ἃγὸ ἑουηα ΟἿΪΚ ἴῃ δῖ, [ὑυὑκο, 
ἅγῈ σοπηεοίεἄ ἰορεῖΠεΥ, ῬΑΓΕΥ ΟΥ̓ [ΠΕ 5: ΠλΠΔΥ ΠΥ 
οὗ (δε ἔογηλυΐϊαθ ΟΥ̓ ΤΥ ἢ ΠΟῪ ἀγὸ 56 ΓΆ]Υ 
Ἰηἰγοἀυσεοα (νεῦβε8 1, 9) δηὰ ῬαγΥ ὉΥ̓͂ ὑπο ὶν 
8ι0]εςἴ5. Τῆς ἤχει ἴθασθοθ δδγηθβίπεαα ἴῃ 
ΡΓΔΆΥΘΥ : [π6 σεςοηα ἰδᾶσῃοα ΒυπΆ ΠΥ 1 ὈΓΑΥΕΓ. 
Ἡονννεσ, τὰς ἤχει 6 ἰς Οἴ θεν 
ςοπηροῖοά τὰ [δ6 Ἰονομοίηνς ἀἰβοοῦγθε, 85 
ἰηνοϊνιηρ δὴ Ἵχῃοσίδεοη ἴο ἐς συτο ἴο ὃς 
ῥΡαϊίεπ ἀυτίηρ ἴδ6 δῦβεησε οὗ πεν 1, οτγὰ, δηᾶ 
οπάϊηρ ἢ δὴ δηξοϊραϊίοη οὗ ἴδε 5ἰδῖς οὗ 
(Ὠίηρσβ χες Ηδ βῃπου!ὰ Βπὰ οἡ Η 5 σεΐϊυσῃ 
(νοῦβαβ 7, 8). 

»ισπ.] ῬΣΟΌΔΆΪ “ἘΔ. 6γ,᾽"ὄ [Ὡς ἀἰϑςῖΡ}ε5 (966 
2}Ὁ 
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2 ϑαγίησ, ἸΙπεῖε νγᾶϑ ἰῃ ἃ οἰ ἃ 

Ἰυάρε, νγνῆϊοῃ ἔξαγεά ποῖ (ὐοά, πεϊτμεγ 
- ΙΏΔΠ : 

2. Δπά τδεῖς νγϑ ἃ τϊάονυν ἰῃ τἢδῖ 
ΟἿΥ ; δῃά 8868 σδηθβ ὑπο ἢΪπὶ, 88 Υ- 
ἰπηρ. Ανεηρςε πὶς οὗ πιης δάνεγβδιγ. 

4 Απά ἢς νγου!]ά ποῖ ἔογ ἃ ψἢϊϊα : 
διυῖ δἴεγνγαγά ἢς 84 νι ἢ ἢ Πλ86 1, 
ὙΠοιρῃ 1 ἔδασ μοὶ Οσοά, ποῖ γεραγά 
ΙΏΔΗ ; 

5Τ ΓΌΚΕ. ΧΥΠΙ. ἶν. 2--8. 

ς ει Ὀεοδιιβε {Πὶ8 τσάον ἴτου- 
ὈΙΘΙΝ τὰς, 1 ψ1}} ἀνεηρε ἢετ, ᾿ἰεβὲ ὉΥ 
ἢεγ ςοπεϊηιϊιδὶ σοηγίηρ; ἧς ὙΨΕΔΓΥ τπα. 

6 Απά {εἰς [,ογά 344, Ηδασ τνδδῖ 
ἴῃς υπ]υ5ῖ ᾿άρα 5410}. 

7 Απά 5884} ποὲ (ὐοά δἀνεῆρε ἢϊς 
οἴῃ αἰδοῖ, γῇ ]οἢ ΟΥ̓ ἀΑΥ ἀπά πῖρῃῖ 
απο Ὠίηι, [ΠουΡἢ πε ὑεᾶγ ἰοηρ τυ 
τὨεηλὶ 

8 [1 τ6}] γουι (δῖ πε ν"}}}] ἀνεῆρε 

ΧΟ, 22) Τεχαγάδα 858 γοργεβοδίδανος οὗ (ῃς 
ΟΒυγοῖ ἢ 4}} ἀροβ. 

2. Τῤέγε «υα: ἕ ὦ εἰ. 
8'ατοβ τὐἱῦδ (δαὶ οὗ ἔς 0π|υϑὲ ϑδϑίονναγὰ ἃ 

οχὶςδὶ οδβαγδοῖεσ [ἢ εδεῖὶ δη δοϊοῃ ἴῃ 
1ῖ5. 1 ἱπηπλογαὶ 15 τδάθ ἴδ υϑμις]θ οὗἨ τρογδὶ 
δηὰ 5ρί τυ] ἰοδοδίηρ (56ς ποῖο5 οἡ οἷ. χυΐ. 1). 
ἴῃ 1.15, ἱπάθοά, [86 ραγδάοχ 18, δἱ ἢγεϊ αἰσῃΐ, 
ΤΟΣ ρἰασίηρ, ἰπαϑηλιοῖ 25 ἴῃς υπ͵υδὲ ᾿υάχε 
ἀΡρεᾶγϑβ ἴο βἰδηὰ 85 ἴμε γτεργεβεηίδίνε οὗ Οοὰ 
Ηϊπιβος, Βυῖϊ δθὸὸ ποῖΐθ οὔ τυόϑῖβο 7. Ηον- 
ἜΥον, ἴΠ 6 5ἰηρὶε ροϊπὶ οὗ ἼἿοπιρδγίϑοη 15 ἴῃς 
Εἴ ςΔΟΥ οὗ ἰπϑίδηϊ ργαυοσ. [Ἃ}ἢ [85 γεβρεςί ἴἰ 
8 ῬάΓΔ1]6] ἴο 16 Ῥαγδῦϊο οὗ ἴδε Ετϊθηα οοτηϊης 

οδί Μιάηϊγηε (οοπὶ δηά 566 ποῖθ οὔ οἷ. 
ΧΙ. 4). 51|1 ἴ ἀἰθῖετβ ἔγοπλ ἴδδί δ]6 
ἴῃ μαυϊης δ ραν: τοϊδθοη ἴο ἴπε ἢ οὗ Α 
νυνδὴ δηὰ ϑυβογηρ οὔυτοῦ. ΤΕΘ ἔἸεηὰ 
8535 ἴογ ἃ υἱῆ, δηὰ [ἢς ραγδὺϊθ ἐποουσγαζοϑ υ.5 
ἴο γδεὶ ἴον “ ξοοά ρεἰῆς- " (ςἢ. χΙ. 9-12). ὙῈῈ 
τυϊάονν 45Κ5 ἴο ὃὈ6 ἀνοηρεὰ οὗ ΠΕΡ δΔἀνουβασγῃ, 
δηᾷ (5 Ῥαγδῦ]6 ΘΠΟΟΌΓΣΑΡΘΒ 1.8 ἴο Ὀοίονο (ἢδῖ 
Οοὰ ν}]} δ ἰοηρῖμ δῆβνγοῦ ἴΠπῸ ὑγάγοῦβ οὗ ἃ 
Ῥεγβοουϊοα σδυτοῦ. “ὍΒε οοηαϊίοη οὗ (ῃς 
σδυγοῦ 5ίπος ΠΟΥ 1 ογά᾽ 5 ἀσρασίυγε γοϑει 65 
(μλὶ οὗ ἃ νἱάον.---ἃαὶ σἱάονν ἀεργνεὰ οὗ Βεῦ 
τ ρ 5" (Οοάεί). [Κ5 ἰοδοϊηρ 15 ΑῊΝ αρῥειοθαδΝ 
ἴῆς ΑΡροςδὶγρᾷς 8ςεπε οὗ ἴδε 5οι}}8 Ὀδη 
ἴδε ἀίαγ (Κον. νἱ. 9-11). 

3. εα»ι9.1] Ἐορεδίςαϊγ, 85 ἴπ6 ἴοηϑε οὗ ἴῃς 
οτίηδὶ νϑγῸ ἱπῃρ]168. 

αάνεν»:α77.} ἴῃ ἃ ἔογθῃϑβὶς βθῆϑ86 : [Ὡς ὀρρο- 
[6 ῬΑΓΙΥ [ἢ ἃ δι. 

4. Τροιρὸ 1 3,αγ.1] Τῆιε 50 ΠΟΔῸΥ 15 ἀγὰ- 
τηδί!ς, δηὰ εἶνεβ πὸ δηᾷ ὈεδυΥ ἴο [6 ράγδΌ ]6. 
ΤὮς ψογάς οὗ [6 ᾿υάξε δςοδο ἴα ἀοβογ ρου 
ξἰνε οὗ ἢἰπὶ ἴῃ σοῖβα 2, ἰῇ ἃ ΜΑΥ͂ ΠΙΟἢ 
Δἰπιοϑὲ σου η45 8 οὗἩ 0412 ΡΟΘΌΤ. 

δ, ὅν δὲν εοπείπμαὶ εοηΐης 4Ὅ6 τὐέαγγ νη6.} 
ΤΗ6 ψοσζά σεηάογοὰ “Δ γ," δοοοσάϊηρ ἴο 
οπα τγεδάϊηρ, ογΑ]Π]}Υ πλθδῃ5 “ ἴο ρἷνα ἃ ὑἷδεῖκ 
ἐγο.} Μέεγεσ υῃάογείδηβ ἰξ 11 ΓΔ] ΠΟΓο, 
δΔηα Βυρροβοβ πε ἰυάχο ἴο ἔδασ 4 ρεζϑοῃδὶ 
4554}1, [ἢ [Παΐ ςᾶ56ε νὰ ββουϊὰ αν ἴο (γδῃϑ- 
Ἰαῖο “"Ἰεβῖ δὲ Ἰδῃρίη 856 σοπὶα δηά ὌὈγι}156 ΤΩ 
ἔλςς." Το τοδάϊης, δούγονοσ, οὗ Μ55 νδγί68 
ΠΟΙ, 28 ἴῃ 1 (οΥ. ἰχ, 27, δε ἔοστη (ὑπωπιάζω) 

ΤὨς ρδγδθὶε 

ΤΏΔΥ, ἴῃ6 Οἴοῦ (ὑποπιάζω ΟΥ -ἐζω) ΤΕΓΔΙΩΙΥ 
ἄοαβ, ὑθὰγ [86 τηδρδηίησ Γοργοβοηϊοα ἴῃ [ὃς 
ἰεχῖ, ΒΊΟΝ [5 δυρρογίεα ὈΥ [Ὡς ογάετ οὗ ἴδιο 
τος ἴπ ἴῃς οτιρίηαϊ, Δηὰ ϑθθπβ Δ ῥγεῖεγ- 

6, 

Θ. Ηεαν «υδα!.)] Α5 [πὸ Πδὰ 5ιϊά, “ Ἔυε 
τῆς ἐεδοπίηρς οὗ (π|8 υητὶρηΐθουβ πᾶ ΤΩΔΥ 
ΠΟΏΥΘΥ͂ 8 ἰ6590Ώ.᾽ 

απ) ἡῖρε.) [ ΔΈΘΓΑΙΥ “7}υάρε οὗ υὐ- 
ΓΙ ηϊοουβη658. (ΟΟΙΏΡΑΤΟ δηά δὲὲ Ὡοΐθ οὔ 
ςἢ). χυ!. 8, 9. 

7. “πώ :δα] ποὲ Οσο Ὅς ποσγὰ “ Οοὐ " 
ἷ8, ἴῃ (Π6 οτἱρίηδὶ, ἐτρῃδῖὶς Ὀγ ἰ(5 ροδιοῃ. 
ΤὨΪ8 εἶνοβ ἴῃ6 αισβίίοη ἴῃ (ἢ ἰοχὶ (ἢ6 ςΒ2- 
ΤΑςῖοσ οὗ δὴ ὦ όογίέογὶ ἀγσυσιθηΐ ἔτοπι ἴδε 
ἰογεροίηρ ραγδϊς (ςοτήρᾶσο οἷ. χί. 13), διά 
ΔΙ οροῖΒΟΥ τεϊϊενεβ 0.5 ἔτοπὶ ἴῃ6 ΠΟΟΟΘΘΥ οὗ 
τερατάϊηρ [86 υπη͵υδὲ Ἰυάχψε 85 ἴῃς τοργεϑεη- 
(αἰϊνε οἵ Οοά. 

δὶς οαυπ εἶοε ἢ ὍὙΠοβθα σῆοπιὶ δ [29 
σβοϑθηὴ οἷιξ οὗ πιδηκιηά, (ομρασεα Μαῖϊ. 
ΧΧΙΥ. 22, 24. 

ἐδοωσὸ δὲ δεαν ἰοηφ.ἢ ΟΥ̓́ΡΤΟΌΔΟΪΥ, δοσοτά- 
ἰηρ ἴο ἴπ6 δεβῖ βιιρρογίεἀ τεδαΐηρ, "διὰ ἐδ 
ἩδτΟΣ ΟΣ θυ οτὶ κα ἱΥΘΕΡΘΟΓ ΟΥ̓ ΒΟΟΣ" 
Το αἰ συ Υ 1165 ἴῃ (6 |αϑὲ ψοσγάς οἵ 
[6 εἴαλυϑθ6. ΤΩΣ αιοβίοη 5 ψΠεῖμοσ (ἢ 
Ἰοηρ-ϑυβετίης οὗ Οοά, οὗ νης ἴππῸ ἴοσὶ 
ΒΡΕΔ κ8, 15 ὄχογοϊβοα ἴῃ σοΐογθηςς ἴο ἴδ ο]οςῖ 
ἐθιῤνις μα ΟΥ̓ " τῆς διηξι ων τὴ ἔτοταᾳ 
τ Π0868 ὨΠΥ͂ ΠΟΥ ΡΓΩ͂ ἴο εἰϊνεσοά. 
{ μα δ τα οὐδεν τα, ΠΑ͂Ν (δὲ τς ποεὰ 
τεηάογοά κ Ὅδασ Ἰἰοηβ," ΟΥ “Ἰοηρ-ϑυβοσπηρ," 
ἃ8 Δρρὶϊοὰ ἴο Οοά, [28 δἰνγαγβ τεϊδοη ἴὸ 
Βυχηδη δίη (Β]6Ὸ Κ). [{ ἌἽἐδηποὶ {δετγείοσε δ 
Θχρ δηθὰ ΑΥΤΑΥ 50 88 ἴο Τη6Δῃ ΓΊΘΤΟΙΥ “ ἀε- 
Ἰαγ"; [ἴ ἰηνοῖνγεβ (ἢς ποὔοῃ οὗ εἐπάυτίην 
[δες οοπηίγδαϊοϊίοη οὗὁὨ βίηπεῖβ. ὙΠοΕ 5 ἃ 
οἶοϑο βαγαῆσὶ ἴῃ Εσςοΐυ8. χχχυ. σ, 18, τ Ὡϊοἢ 
ἴθχονβ ἰρϊ ὕροῦ [15 ρᾶββαρο, δηὰ ἴῃ ἩδΙΟΣ 
ἴῃς βλπης ΨΟΣ5 σὰ ϑε. “ὙΒΕ ῥγάγεσ οἵ 
(ῃ6 δυάς ρίογοεῖ ἴμ6 οἰου5 ; δηὰ Π]] τ 
φοπθ εἰ ἢῈ ν}}} ποῖ 6 οοπιογιοδα ; δηά 
Ὑ{111 ποῖ ἀοραγί ΠῚῚ [ἢς Μοβὲ Ηἰρἢ 5}}ἃ}} δ6- 
μοϊά ἴο ἰυάρο τὶρὨϊοουϑ!  δηὰ ἴο ἜὌχεουΐε 
υάρτηοηί. Εογ ἴδε 1,ογὰ ψν}}} ποῖ ὃς 5ϊδςκ, 
ὨΕΙ ΒΟΥ Μ.1}1 τπ 6 τα ΡΠ Ὀς Ραϊϊεηΐ ἰοναγάς 



ν. 9---18.] 

τῃεπὶ ϑρεεάϊγ. Νενογμεῖεβ8 ἤδη 
τῆς ϑοη οὗ πηδη Ἴςοπιείῃ, 8Π41} ἢς ἥπᾶ 
ἔλιἢ οα τῆς δασἢ ἡ 

9 Απὰά ἢε ϑβ8ραΐςε τη }8 ραγαῦῖς υπῖο 
ςεγῖδίη ψνϊοἢ τγυβιεά ἴῃ ἘΠ πιβεῖνοβ 

ΒΟ τ,αε ἰτῃαῖ {ΠΕΥ ψνεγε τὶρῃίοουϑ, ἀπά ἀ6- 
ἐμεῖναν ΑΕΗΝ βρὶϑ6ἀ οἵ οῖβ : 

Ιο Το τε ψεπῖ ὑρ ἱπίο (ἢς 
ἴορίε ἴο ὈΓΔΥ; ἴῃς οπς ἃ Ῥῇδγίβθδ, 
ἃηά τῆς οἵδε ἃ ρυδ]ςδη. 

11 Τῆς Ρῃηδτγίβες βίοοά δηά ργυεά 
τυ ννΣῖτἢ Πἰπγ56 1, (σοά, 1 τπληκ τδεε, 
τηῃδῖ 1 δπὶ ποῖ 45 οἴπεγ τἤξῃ 4γέ, ἐχ- 
τογοη 6γ8, ἀπ] υ8ῖ, Δ Ὁ] ΈΘΓΕΓΒ, ΟΥ̓ ὄνεῃ 
45 1ἢ15 ρυδ]οδη. 

12 1 [251 σῖςς ἴῃ τῆς τνεεΐς, 1 ρὶνε 
ἘΠ 68 οὗ 41} τῃδλε 1 ροββεβ8. 

12 Απὰ τἢε ρυδ]ςδη, 5ιδπάϊηρ 
αἴαγ οὔ, ννου]ά ποῖ ᾿ἰπΠ ἃρ 8380 πιυςἢ 
ἃ8 δὶς αγεβ ὑηῖο ἤεᾶνεῃ, διιῖ 5ηιοῖα 

ποτ " (οΥ᾽ “ἴπ τοβρεςῖ οὔ {δεπὶ"). ΟἸβῆδιβθῃ 
σου ϑιάογ5 [δι {Ππ 6 οἰδοῖ ἀγὸ 4150 γοργεβοηϊοα ἃ 
ἴδε οὐ]εςΐβ οὗ Οοὐ 5] οηρ βυβετγίηρ, (με τεάβοη 
οὗ Ηἰβ ἔοσθεδγδηςο δηᾶ ἀείαυ ἴῃ Ῥυηϊδηϊην 
ἴῃς ξυ Υ τνοτ], θεΐπρ Η5 ἀεβίῖγε ἴο δ]}ονν 
Ηϊα εἰεςῖ {ἰπὶς ἴοσ ἀ 50:0] 1η6 ἀπά ρῥυγβοδίίοη. 
Οοτραγε 2 Ρεῖ. 1]. 9. 

8. “γεε4).1 ὙἘΘ ἀρραγοηΐῖ οοηιγδάϊοςοη 
19 5ϑοϊνε ΟΥ̓ 2 Ῥεῖ, 11]. 8. 

2}. Ὑπαῖ βρεςίδὶ ἕοιπῃ οὗ δ τ, ψ ποι 
18 ςοπηηθηαθα ἴῃ τπ6 ΡΑΓΔΌΪΘ, ͵.ς. ρα οηος δηά 
ςοηδάσηςο, ἴῃς 1} ὙΠΟ 8 ἴπε στοαῖ συῦ]οςῖ 
οὗ ΗΘ. χ. 3-ς-Χ|!. 13. 

9. “4“π4 δὲ “ῥαζε.) 866 ποῖθ οὔ Ὑεῖβε 1. 
ΤῊΘ Ράγϑῦ]6 18 ϑρόκθῇ ἢοΐ 30 τη οἷ ΠΟΠΓΘΓΏ- 
ἴῃς τῆς ῬὨατγβοοθ, θυὶ τγαῖμοσ ἴο δηὰ Ἷοη- 
ςογηΐηρ βοπὴε οὗ ἴπε ἀϊδεϊρίεβ ἱπ νἤοπὶ [ἢ 18 
Ῥμδσγίϑαϊς ἰεηθηοῦ δά τηδηϊξεβίεα [56]. 

οἶδεν.) Ἀδίδμογ, κ Ἐμ9 σοσὲ:" 41} δυϊ [Βοτὴ-» 
ϑεῖνεβ. 

11. "1.041 ὍὌδο διττὰς οὗὨἉ ΡγΑΥΟΓ. 
οὐδεν ρθη.) “Ἴδο τοδὶ οὔ 9," 88 ἅδουο. 

12. Ξε ἱαυΐεο. 
ἔλϑῖβ, Ὀυὰϊ οὔϑοσν 
οὔ Μασκ ἰϊ. 18. 

ο“....1 ἈἘἈδίδεσ, “" ρο1" οὐ δο|φιῖΐγο. Ἠς 
εἰνεβ ἴῃς επί οὗ 5 Ἰῃσοπηθ, ποῖ οἵ [8 ργο - 
ΡΕΤΙΊΥ. 

14. ἐμεἰδε. Ῥατάοποά, δοεςορίθα, στὸ- 
φατάοα «δηὰ [τοαῖϊρὰ Ὁγ Οοὰ 45 τἱρίἴθοι!β, 
Τῆς ῬΠαγῖβος πδά, ἱπ ἢῖ5 ἔοστῃ οὗ νψοσάβ, 
Ργοΐεβϑοα ΠυπΉ ΠΥ ἰπ δἰἰγ δυ πῃ ἢ15 οννη 8.0" 
ΡῬοϑϑὰ Ὄχςε]]δηςε ἴο Οοὐ β σγδᾶςε; δυῖ 1 ννᾶ8 
Ῥυίάθ ἴη [Π κυΐϑο οὗ πυπλ ΠΠγ, σης 6 ἢ6 ΤοοΚοηβ 

Ργιναῖθ δηά συ, ΑΣΥ 
αἱ οἰδίεα {ἰπ|68; 866 ποῖδ 

51. ΠΟΌΚΕ. ΧΥΠΙ. 

Ὁροη ἢΐ8 Ὀγεδϑβῖ, βαγίηρ, (ὐοά δὲ πηοῖ- 
οἰξδι] ἴο τὴς ἃ 58 πεῖ. 

14. 1 τε}] γου, τὴ!ϊ8 τηλη ὑγεπί ἄονγῃ 
ἴο 5 πουβα πες 4 γαέλεγ τῆδη τῆς 
οἵἴπεγ: δου δεῖ οπὲ τῇδε Ἔχ τοῖῃ 
Ηἰπι586 1 5041} θῈ δραβοά : δηά ἢς τῇδῖ 
Βα δ] (ἢ ΠΙΠΊ561 8Π4]} θ6 Ἔχαὶτθά. 

ις Απᾶ τῃεῪ ὑτοιιρῆς ὑπο Πἰπὶ 
Αἶβο ἱπέλπίβ, ἴπαῖ ἢς τψγουϊά τουςὴ 
τπδπὶ: δυῖ ψἤεδη δες ἀϊβοῖρ 68 8δνὺν ἐΐ, 
{Πεγ τεδυϊκοά τἤεηι. 

1Ι6 Βιυιῖῖ 7εϑ8ι8 ςδ]}εὰ {πεπὶ ππ 
λίπι, ἀπά βαϊά, δϑιιβον ΠπΠ|6 σἢΠ]Πάγεη ἴο 
ςοπις ὑπΐἴο τηδ, Δη6 (οτγοϊὰ τῆδπὶ ποῖ : 
ίογ οἵ βυςἢ ἴ5 τῆς Κίπράοηι οἵ Οοά. 

17 Ν ΕΠΙΥ 1 840 υπἴο γοιυ, Ὗ)ηο- 
ΒΟΕΥΟΓ 8141] ποῖ τεοςῖνε τῆς ἰκἰηρσάοπι 
οἔὗ (ὐοά 88 4 [πιὰ Ἵ ἢ] 4 5}41}} ἰῃ πο 
τν156 δηΐογ {ποσγοίῃ, 

18 “Απὰ ἃ ςεγίαϊῃ τυΐεῦ δεκοά ῥἴλπ. το. 

ὮΡ δ]5 ροδιϊνε δηᾶ ἠσραῖϊνε νἱσγίιιςβ ἀπά γοοὰ 
ἀεεὰβ ἢ ςοηῃδίἀογδῦϊε σα βῆ. ὙΠΟ ΡῸ]1- 
ο8ῃ 15 δἱϊ βε! αευαπάοπσηθηῖ. Ουγ [, οτὰ τὸ - 
4υσηῖγ εἰοϑθεβ Ηἰ5 Ῥασγδοβ τυ ἃ σοΠοΓΔὶ 
τιαχίη, ΤῊ 8 οσοὺυγβ «80 Μαῖϊ. χχὶΐ. 12: 
οἢ. χίν. 11. Ηργο ἰἴ Ἴοοπλὲβ νἹἶἢ ρΘοι 2 Γ 
βίηεβϑ, δ ἴθ οἰοδα οὗ ἴβε Ἰοὴρ 36.11.8 οὗ 
ἐνεηΐβ, δηἀ βρϑοῖδιν οὗ ἀϊάδεϊίϊς ἐἀϊδθοουγβοβ 
τεοοσάδα Ἐχοϊ υϑίνε!Υ ὈΥ 81, [νυκο. 

15-17. ΟΗΙΌΒΕΝ ΒΕΑΟΟΘΗΤ ΤῸ ΟΥΚ ΟΚὉ. 

156. “ἱπά ἐδὲγ ὄγοιῳ..} Α8 ψὰ Ἀρργοόδοῇ 
τΠ6 ογλ πδἤοη οὗ [6 ἸΟΌΓΠΟΥη 8 ἰονναγάβ 
ἐγυϑαϊοπὶ (9ε6 Ὠοΐς Οἡ «ἢ. ἰΧ. 51) 6 ΠΑΙΤᾺ- 

ὕνε οὗ δῖ, {0 κε Βερίη8 αρδίη ἴο συ ρδγα]]οὶ 
ψῊ ἢ (ἢ οἴδεν δγπορῦϑβιβ. ὍΠε τοπιδίηάεοσ οὗ 
1815 σὨαρίοσ οσουσβ νυ] τὰ Τογίδίη νυ δ! ἢ 5 
({πε πιοβῖ ἱπηροτίδηϊ οὗ τς ἢ ψν}}} Ὀς ποίοὰ 
85 ἴπογ οσσυτ) ἰη Μαῖί. χῖχ. 13-χχ. 34; Μαγὶς 
Χ. 11-45:1 ἸΏΟΓΟ 866 Ὠοῖθσ8. 

απο ἱπΐαη ΟΥ ονθὴ ἐποὶν πο πῖθ." 
᾿ Μαῖϊδεν δηὰ Μαγκ 520 “ {π||6 οι] άγεη. 

16. εαἰϊεά δε». 1.6. ἴὩ6 Ὀαθε8. Ῥεςυ ΑΓ 
ἴο 1υΚο. 

17. ἔέπθ} ΤῊ 5 15 ποῖ ἰουπά ἰη Μαίϊζπονν, 
ψο οὐ {πὶ “Ης Ἰαἰά δὶ8 δδηάβ ᾿ροῦ 
{πότ ;" [6 {1168ῖ δοσουπῖ, 45 Ὀ508], 5. ξίνθῃ 
ὮὉγ 81. Μαγκ. 

18-1.. ΤῊΕ ὕουνο ἈΚ ΕΒ. 

18. γωΐγ.] ΤΠ8. ἕδοϊ 5 ρθουϊαν ἴο Στζο. 
Οοτῆραγε δηά 566 ποῖεβ οὐ Μαίί. χῖίχ. 1ό-3ο ; 
Ματιῖκ χ. 17-1. ὟΝ ἰϑᾶσγῃ ΠῸπι ἴἢο86 Ενδη- 
ξε 1515 {παΐ [ἢ15 ἱποϊάθηϊ οοσυττοὰ ψΏδη [6518 
νΔ35 Οὐ [8 ΨΆΑΥ ἴτοπὶ πε ρἷδος βοτε Ης 
Ὀϊεβϑοά ἴδε π|{16 οὨ] άσθη. 

2 Ἑ 2 
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Ηἴπι,) βαγίησ, Οοοά Μδβιει, ννῆδῖ 
8Π.8}} 1 ἀο το ἱπδεγιξ εἴεγηδὶ ᾿ἰξε ἢ 

Ι9 Απά 7εβιιβ 84:4 ιἱπῖο δίπι, 
ἽΜῊΥ «δ]|ε8ὲ τπου πιὸ ροοά ἡ ποης ἐς 

ν ϑᾶνα οπο. ᾿αὶ 1ς, σοά. 
20 Του ἰκπουνεβῖ [6 ςοτηπηληά- 

πιεηῖβ, [)ο ποῖ οοπιηχίς δάυϊξεγ, ΠΟ 
ποῖ ΚΙ], [ο ποῖ ἴθ, [)ό ποῖ θεᾶγ 
[λ13ε νυϊηε88, Ἡοπουγ ΤΥ ἐλίπεγ δηὰ 
ΤΥ πιοῖθοτγ. 

21 Απά ἢς 5414, ΑΙ] ἰῆεβε ἢανς 
Ι Κερῖ ἔτοπι ΠΥ γοιτ τι. 

22 Νον ψἤξη [6808 πεαλγὰ (ἢ 686 
τδιηρ8, Πε βδίά τπῖο ἢΐπι, Ὑ εἰς ἰλοϊκαβῖ 
του ομα τπΐηρ : 8611 411 «δὶ τῆου 
᾿μαβϑῖ, δηὰ ἀϊβιγσιθυῖα ὑπο τῆς ροοτγ, 
δπά τπου 8Π]ῖ ᾶανὲ τγεάδγε ἰῃ Ποᾶ- 
γε : πᾶ ςοπιε, ἔο]]ονν πε. 

223 Απά ψῆδη ἢὰ Ὠεαγά τἋἢϊ8, ἢδ 
νγΑ5 ΨΟΥῪ 5ΟΓΓΟΥΨΙΙ : [ῸΓ Πα νγὰβ8 ΨΕΙΥ 
ΠΟοἢ. 

24 Απά ψῆἤεη |εβιι8 αν τἢδϊ ἢς 
νγᾺ8 ΨΕΓΥ͂ βούγοννίι, ἢς 544, Ηον 
ὨαγαΪγ 5141] {πὸ τῆλς ἤν ΓΟ 68 
επίεγ ἱπίο τῆς Κίηράοπι οὗ Οοά! 

2ς ογ ἰζ ἰ8 ΘΑ ἔῸγ ἃ Ἵδηιαὶ ἴο 
δὸ τῆγοιρἢ ἃ πεεά]ε᾽8 ἐγς, τῃδλη ἴογ ἃ 
ΤΙΠἢ πιᾶη ἴο εηἴοεγ ἰηίο τῆς Κίπράοιη 
οἔ Οσοα. 

26 Απά τε 
ὟΜ8ο τἢεη οδη 

παῖ Ὠεαγὰ 2: 5414, 
βανεά ἡ 

Ί. ΠΕὕΚΕ. ΧΥΠΙ. ἴν. 19--35.. 

27 Απά ἢε 8414, ΤἼὮς τπϊπρβ Ὡς ὶ 
ἍΓ6 ἱπιροβϑιδία ἢ πιθῃ γα ροββιδὶς 
νὴ Οοά. 

28 ΑἼ Πεη Ῥεῖεγ βαἰά, ἴ,ο, γε μᾶνε “Μα: ν 
Ιεῖ α]1, ἀπὰ (ο])ονγεά τῃδς. ᾿ 

29 Απά ἢε 84 ὑπο {πεπὶ, Ν' ἐΠῚῪ 
Ϊ 8 υπῖο γοῦ, Ἴ Ποῖα 18 ΠῸ πιδῃ 
τῇαις μαιὴ Ἰεῖς ἤοιιβε, οἵ ραγεηῖβ, οἵ 
Ῥγεϊῆγεη, οἵ υἱέες, οἵ ομ] άγεη, ίος τῆς 
Κιηράοπι οὗ 8 82 Ἶ(6, 

20 ΝΟ 3841] ποῖ γεςείνς τῃδη 0] 4 
ΠΆΟΓΟ ἰῃ [ἢ ]5 ργεβϑεηῖ {{π͵6. ἀπά ἴῃ (δ6 
νοῦ] το σοπὶς [{{π ἀνεη]δϑεπφ. 

Ι {“ἸἼΠεη ἢς ἴοοῖκ απ: λέρε τῆς “ἜΝ 
ὕνεῖνα, λπη4 ςλἰὰ υπΐο τἢεπι, Βεἢοϊὰ, 
νὰ ρῸ ἘΡ ἴο Γεγυβαίεηι, ἀπά 41} {ΠῚ Πρ 
τηδῖ λγα νυυγτεη Ὀγ [6 ρῥγορῃεῖβ οοη- 
ςογηΐηρ ἴῃς ϑοη οὗ πιδηὴ 8[12}} δὲ δο- 
ὉΟΙΏρ 5Πε4, 

12 Ῥὸγ ᾿ς 58|41]} δὲ ἀεἰνεγεά υπίο 
τς (ὐεπε]ε85, δὰ 5} δὲ πιοςκεά, 
Δη4 βρίεβι]γ επιγεδίοά, δηά βρίτιεὰ 
οη: 

43 Απά {πεγ 581] 8600 λἰπι, 
δηά ρυῖ ἢϊπὶ ἴο ἀφδίῃ : δπα τῆς Ὠϊτὰ 
ἀδγ ἢ6 8}4]] γίβϑε δραίῃ. 

24 Απά τΠῈγΥ υπάειβιοοά ποης οὗ 
ἴῆε86 τίηρβ: δηάὰ τῇϊ]8 βαγίῃρ νγᾶβ 
Π4 ἔτοπι ἴῃ 6πὶ, πεῖῖθοῦ Κηονν ΠῸῪ 
τῆς (Ὠΐπρβ ψ ῃϊοἢ γεγο βροκβη. 

ης 4 ΑΠπά [ἴἴ οςλπλς ἴο ρ438, μας γΝας 

41. ψϑοπι γι; γομέδ 0. 51. Μαίζιον δἷοπα 
δἀάς “ νν μαί ἰδοῖκ 1 γεῖ:" ἴΠε ΟἴΒΕΓΒ ΠΙΡΙΥ ἰἴΐ. 

ΔΩ, γοίζοαυ »"..}ὺ 5851. Μαγκ, δοοογάϊης ἴο 
{ΠπῸ τοςεῖϊνδά ἰοχί, δα ἀ5 “ Τάκο ἢρ ΤὨΥ οΥΟ88 ; 
δυϊ 866 ποῖο ἴποσο. 

29. Κενγίγ 1 “αὖ ὙΠῸ δηῆϑνγοσ 5 ΤΟΥ 
ΓΌΝΥ μίνεη ἴῃ Μαῖί(. χῖχ. 28, 29ς. ἴῃ Μαίζεν 
δηὰ Μαῖκ οὖγῦγ 1 οσγτὰ δάά5 “" Βυϊῖ πιδηγΥ {παῖ 
τὸ ἤγϑι δῃδ!ϊ Ὀ6 ἰλϑῖ, ἀπὰ {πὸ δῖ 541} Ὀδ 
ἢγϑι. ὌΤῊϊ5 βαυπς 5 ἱπηπλθα 286} ἑοϊ]οννοὰ 
'π Μαῖζμεν ὉΥ πὸ Ῥαγδαῦϊς οὗ ἴῃς 1 δθουγοῦβ 
ἴῃ (6 Νιηεγασγά, ῥδοῦ αν ἴο (πὶ Οοϑρεῖ. 
Αἴἶογ [δὲ [6 ϑυπορίϑβι8 δραΐῃ οοἰηςϊάθ. 

321-41. ἸΟΌΆΝΕΥ ΤῸ [ΕΒΙΟΗΟ. 

381. Τδεη δὲ ἰοοξ (Οοτλρᾶγε δηᾷ 566 ηοῖο8 
οἡ Μαῖϊ. χχ, 117-19; Μαῖκ χ. 32-14. 

από αἱ! ἐῤίπρἢ “Δπὰ 411 180 ἐδὶπκ8 
ὙΔΙΘΉΔΙΟ ἩΣῚΓ 62 ὉΥ δ Θ ῬΤΟΡΒΘΕ8584)} 
809 ΔοΘοι] 80 ἃ ΠΡΟΣ [89 801 οὗ 45." 
ΤὨε οεἴδλυθε 8 ρεσυ αγ ἴο δζ. 1,ὐκο. 

82. ὠπῖο ἐδε Οεηε τε. 81. Γυκο, ἴα Ενδη- 
ξε ἰ5ὲ οὗ ἴῃς υἱπηςϊγουτηςδίοη, οὔ 5 186 
ἀϊοξίοη οὗ ἔπε ραγί ρἰαγεά ὃγ {με Ομἱεξ Ῥγιεβὶβ 
δηά 8.υθε8, ξίνθη ΌὉγ 55. Μαίϊιοεν δῃηὰ Μαγκ. 

94. “Ἵπῶ4 ἐξρεγ ὠπάργσ!οοά.} ΤῊς σόῦϑο ἰ5 
Ῥόοσυ αν ἴο 8ῖ, ΠὺκΚ6. ὙΠ Ι8 νν85 ἴδε (Ὠϊτὰ δη- 
ποιιηςοπηθηΐῖ οὗ ἴ6 Ῥαβϑίοη, τόσο οἶθᾶσ ἀπά 
ΡΓοοῖδε (δὴ οἰἴμοῦ οὗ ἴδς οἴβεῖβ. Βιυῖ [ἂἰς 
Ργεα! ςὔοη σᾶ σουηίεγ ἴο ἴπε ἢχοά ᾿ἰά685 οὗ 
(6 ἀϊ5ς1Ρ}]685 σοῃοοσγηΐηρ [ῃ6 ἡδίυγο οὗ ἴδε 
Μεββ:αδ 8 ἰϊησάοπι; δηδ 8ὸ (ΠΕῪ ἕδιϊθὰ ἴο 
ππάἀετϑίδηά ἴἴ. Τ 5 ρρεδῦβ τηοαῖ οἰθδ ῦ 
ἤἴτοπὶ ἴδε γοαυοβὶ οὗ ἴμ6 δοῆς οὗ Ζεῦδεάσο, οὗ 
ὙΠΟ ἢ ἴῃς δοσουηῖ ἰ8 ἰηϑογίοα ὮὈΥ 86 οἵδεσ 
δυπορίϑι5 δὲ [15 ροϊηῖ, δὲ, ΓΚὸ ομτῖς (δὸς 
Ἰηολάσης 1361} Ὀυὶ τεἰδῖς5 (ἢς βίἰδῖο οὗ υὐἱηά 
πη ἴῃ αἰ 5ε! ρ]65 ουξ οἵ ννῖο ἃ ἀγοϑο. Οοχ- 
Ρᾶγα δηά 58ε6 ποῖός οὐ Μαγῖκ χ, 31ς. 

86. “1π4 ἐξ εα»"ε.}] ΤῊ ἀἰϊῆςυξ αᾳυσπίου 
οὗ ἴδε ἸἀΘΉΕΠΥ οὗ ἴπ6 τγαοϊεβ τεοογάοα ἴῃ 
ἴδεϑε ραβϑᾶρος 15 ἱβογου χε! ἀϊδουβοεά ἰη [Ὡς 
ῃοῖα οὐ 8, Μεαιίδεν᾽ Β δοοουηῖ, 



ν. 416---).} 

ἃ8 ἢδ νγᾶϑ σἿοπα πὶρῷ ππῖο [ετίςῃο, 
ἃ ςεγίδίη δ᾽ίηά πλδη 84: ΌῪ [ΠῈ ννὯῪ 
δἰάς θερρίηρ: 

46 Απά πες τῆς πλυτἰτυάε μ458 
Ὁγ, ΘῈ ἀϑκεά υυῆαῖ ἰἴ πιεδηῖ. 

27 Απά {δὲν το ἢϊπι, ταὶ [6ϑι1 
οἵ Νδζαγεῖῇ ρδϑβϑεῖῃ ὈΥ. 

48 Απὰ ἢς οπεά, βαγίηρ, 6508. 
ἐδομ βοὴ οἵ αν, ἤᾶανε πλθγου οἱ 
Πιε. 

29 Απά {πε} νης ἢ νγεης Ὀείογε 
Γεδυϊκεά πίη, της ἢς 5ῃου]4 Πο]ά ἢὶ8 
Ῥεᾶςα : διυῖ πὲ ογίεὰ 580 τῇυς ἢ [πε 
τογο, Ζ λον 8οη οὗ [)ανίἀ., πᾶνε πιεΊοῦ 
Οἢ Π16. 

40 Απά 7εβυ5 8ἴοοά, δηά οοπι- 
πιᾶπαεά Ππὶ ἴο θὲ Ὀγοιρῇς υπίο ΠὨίπι: 
απὰ ψῆεη μα νγᾶβ Ἴςοπλαὲ πεδδσ, ἢς 
Αϑκοϑά ἢΐηι, 

41 ϑαγίηρ, μαι σῆς τῆου τἢδὲ 
1 9514} ἀο ὑπῖο τβεεὺ Απὰ ἢε 
5814, Γογά, τπλὲ 1 ΠΊΔΥ ταςεῖνα ΠΥ 
βρῇ. 

42 Αμπά 7εϑ8υ8 5414 υπῖο πἰπι, ο- 
οεἶνα τὴγ 8ἰρῃῖζ: τὴγ ἔδἢ Παῖῃ βανοὰ 
τῃεα. 

43 Απὰ ἱπιηιεάϊδῖοϊγ ἢς τεςεϊνεά 
ἢ15 “Ἔμο ἃηἀ (Ο]]ονγαὰ ἢΐπι, φἱογν- 
ἴηρ : ἃπά }} τἢε ρεορὶε, ψνβοη 
ΠΟΥ 8» 12:,) ρᾶνε ργαῖϊδβὲ ὑπο 

ΓΗΑΡ, ΧΙΧ.---τ-ττὸ. ΤῊΞ ΟΟΝΨΝΕΒΒΙΟΝ ΟΡ; 
ΖΑΟΟΗΖΕυΒ. 

1. “μ4 στ, Ὁ.) Οτ, "Διὰ Ββενΐηρ 
Θεϊοτοᾶ ἱπίο 7Ζουΐοθο 89 ἯΔΘ »δεδὶῃβ 
ἘΒτουΒὮ ἐς ὙΠῸ ἡδτγαῖίνε οὗ Ζδοοῆδιυβ 
(ΤΟῦβ65 1.10), δῃηὰ ἴῃς Ῥαγδῦϊς οὔ ἴἢς Μίπα 
ΜΙ Ϊο ἢ Ἰτπαπιε αἴθ! Υ ΓΟἸ]Ον5 [Ὁ (νΈΓΒ68 11-.27}, 
ὍΙῸ ῬΘΟΏΪΑΓ ἴο ϑ8ῖ. [,πἶκθ. 

2. Ζαεεδαι.} 14. “ Ζαεςαι,7 Ἐριησδπι- 
Ὀγδησοσ, Οομραῖο ΕΣ. ᾿ἰ. ο; Νοῖ. υἱῖ, 1.4. 

εξ απο ἐδὲ ῥυδίξα. Τὸ ςοπι- 
Ῥουπά τψοτὰ (δὺ8 [Γδηβὶδ Οὐσυγ8 ἤΕΓῸ 
ΟἾΪ. [{ἴ ΡγΟΌΔΟΪΙΥ πιοδηβ [6 δοθηῖ οὗ ἴδε 
ἘἈοιδη Ρυδ]]ςδηυ8, ΡΓΟΡΕΥΙΥ 50 οδ]]εά, οη- 
τιυδῖοά τ ἴδε ονογβέρης οὗ [86 [4 Χ- 0 ]160-» 
ἴογβ. Ὅδιο οἰοῦ βϑουγοο οὗ τενοηῦς δἱ [ογῖοδο 
που] γῖϑε ἔγοπη δ ]5απὶ, ΠῚ ἢ τγὰ8 οχῖθῃ- 
δἰ νεῖν συ] ναῖςα ἴδοσο. 

δὲ 1] “Τπὶθ πδη." 

8. ἐδὲ νει. “1890 οτον ἅ." 

4. “γεοογ.}] [ΤῊ ἴτες, 89 ννὰ8 Βίας 

5.Τ ΠΌΚΕ. ΧΥΠΙ. ΧΙΧ. 

ΓΗΑΡΤῈᾺΚ ΧΙΧ. 

Ὁ ΟΥ̓ Ζαειλασως α ῥκόδικακ. τι 724 ἐφρε ῥίέοεε 
ΩΓ οηθν. 28 Οὐλγίτί γίάείλ ἐμέο ϑεσιερα δὲ 
τοά ἐγμερεῤά 41 τορεβεία οὐεν ἐξ: 45 ἀγένείᾳ 
ἐς ὀμγεγς αμκαὶ τοἰδεγς ομέ οὔ ἐδ ἐδρερίε: 
47 ἐεαελέκρ ἀατἦν ἐκ τ. 71ε γμΗάνς τοομα 
ἦκυε ἀεεγομεα ἀένε, δε 707 6» οὐδε δεοῤέ. 

τ, ετως επϑιετθὰ δηά ραϑϑεά 
τῆγουρῈ [ες ἢο. 

2 Απά, ὈεθοΪά, ἐλεγε τοῦς ἃ τῇᾶῃ 
παπιεά ΖδἼοοῆξιβ, ὙΠΟ ἢ ννᾶ8 τῇς 
“ὨϊοΥ ἀπιοὴρ ἴΠ6 ρωὈ]οδη8, δῃά δε 
νν43 ΓΙΟΝ. 

2 Απὰά ἢε βοιιρῇῆϊ ἴο 866 ς6ϑβιι.3.) γῆο 
ἢ νγᾶ8 ; δηὰ οουϊά ποῖ ἔογ {Π6 ρῥγεββ8, 
θεσδυβε ἢς ννγᾶβ {Ππ||ὲ οὗ βιδῖυγε. 

4. Απά δε γδη δείογε, δηά οἰ πιδοά 
ἋΡ ἱπῖο ἃ βϑΥσοπΊογα γε ἴο 866 ἢϊπὶ: 
ἴογ ἢ νγῶβϑ ἴο ρᾶ55 ἴῃδῖ τυάγ. 

5 Απὰ ψῆξεῃ Ϊ|εβιι8 οδπια ἴο [ὴ6 
Ρἷδοθ, με Ἰἰοοκθὰ ὕρ. ἀπα 5δνγ Ἀϊπι, 
Δηὰ 8414 πἴο Ἀϊπι., Ζδςςῆδιιβ, πιλκα 
Ἰδϑῖθ, ἀπά Ἴςοπτα ἀονῃ ; ογ ἴο ἀδυ] 
ταδὶ δΔυϊά6 αἵ [ΠΥ ἢοιιβ6. 

6 Απά ἢε πιδάς ἢδβῖς, ἀπά Ἴδπὶθ 
ἄοννη, δηά γεςεῖνεά Ἀΐπὶ Ἰογίμ! ]γ. 
 Αμὰ ψῇῆδθη ΠῸῚ δανγ 11, (ΠΕΥ 

411 παυγηηιγεά, βαγίπρ, Τμδὶ ἢς ννγᾶβ 
ϑοης ἴο ὃ6 ρσυσϑὲ ΜΙ 4 πηᾶη [Πδῖ 8 
ἃ 515 Π6Γ. 

ῃ (6 ποῖδ οὐ οἷ, χνυὶ!. 6, ἀϊδτϑ ἔγοτι [6 
δγοδυγίηο: ἴἃὁ τον ΟἾΪ ἰπ ἴδοβε ρασῖβ 
οἵ Ραϊεβπα τνβεγα [δ οἰ πλαῖο 18 νγασιησϑῖ, 88 
ἴῃ “186 Ἰονν ῥ]αἰ 8" (5366 1 Οβτζοη. χχυϊ!, 28), 
ἐ.ε. ἴῃ ἴῃς Ἰον-Ἰγίης [ογάδῃ ν 41|1γ. “11 ἰ5 
ΨΕΙΎ ΘΆΞΥ ἴο οἰἰτπηῦ, 11} 115 5ῃοσὶ Ἰγυηκ, δὰ 
118 υυἱάθ Ἰδίοσγαι Ὀγδῆςμοβ ἔογκίηρ οἱ ἴῃ 41} 
ἀϊγεςοη5."--- τδίγδαι, "Ν. Η. Β.,᾽ Ρ. 398. 51. 
υϊκο, ο 18 ΚΟΏΟΓΑΙΥ ἱπάϊβεγοης ἴο ρθο- 
ταΡ ο] ἀοίδ1:15, [18 ῥγόϑοῖνεβ ἴῃς ἰοοαὶ 
οοἰουγίηξ. 

δ. 1» ΤὌΠ5 τὰ5 Ηἰβ5 ἀεϑεηρα ρῥἷδος 
οὗ τοϑῖ, ψνῃςἢ Οοά δά 5εϊεοϊοα ἴον Ηΐϊπὶ 
(Μέεγεσ, σοάεῖ). Οοιμρᾶσε οἰ. ἰν. 43; ΧΙ. 
33. 

θ. δὲ »ιαάό δα.1..1] ΤὍΤῆδ νογαϑβ ἃ, ἃ ὕγὸ- 
εἶδε οςδο οὗ ουῦ 1,οτὰ 5 σοτηπιδηὰ (νοῦϑῈ 5) : 
πὰ [δε ΣΟϑο  ὈΪ]Δης6 18 ὀυθῆ ΤΔΟΓῸ βΕΣἸ Κίηρ ἢ 
{86 οτχίπαὶ. ὙΒΟΥ τσὶ (ἢ 6 ῥγοπιρίῃο58 
στ τ ΒΙ ἢ Ζαοςοδαιυϑ σοπιρ ϊεά. 

7. Τδαὶ δὲ «υα: 80πε.}) (Αοἴηραγε οδ. ν. 
ἴο; ΧΥ͂. 1. 

437 
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8 Απά ΖδςἼοςδαιιβ δἰοοά, δηὰ 8α]ά 

ἀπο τῆς [οτὰ ; Βεμοϊά, [,οτά, τῆς 
ΠΑ] Γ οὗὨ τὴν ροοάς 1 ρίνε ἴο τῆς ροογ; 
πὰ 11 ἢανε τλίζεῃ δὴγ τῆϊηρ ἔτοπι 
ΔΩΥ͂ ΤἸηΔη ὈΥ͂ ἔλίϑβε δοςιβδίίοη, 1 τὸ- 
δϑίογε λέπι ἰου το] ά. 

9 Απά Ϊεβιυ8 5δἱά ὑπο πίη, ΤῊ 5 
ἀδγ ἰ8 βαϊνδίίοη ἼἽοπῖς ἴὸ (ἢ 5 ἤου6, 

8. “οοά. ὙΠΟ αἰτἰξυάε ἀδηοῖεβ ἃ ἥτο δηὰ 
ἔελιὶεβ8 ςπεσγδοῖοσ, πὰ ΜΠ Πρηθϑ5 ἴο (0 ΔΗΥ͂ 
δεῖ νος 4 σοηβοίθηοε Τσοηνϊπορα οὗ δίῃ ὉΥ͂ 
ΟἿ [ογὰ β ὯΔ] ἰηἤυςποοῦ νου ϑυρροδὶ 
88 τίη δπὰ }ι5ῖ, 

Ι ςυε.} 1.6.1 πον ῬΤΟΡΟΣΣ ἴο εἶνε; δυςἢ 
15 ἴῃ) ἔοτος οὗ [6 νογὺ ἰὴ ἴδε οὔ ίπδὶ. [ἰ 
Τοῖδσβ ηοΐ ἴο ργευυβ διλϑϊῖδ, θὰῖϊ ἴο ῥγεϑεηῖ 
1ης ΠΕ ΟΏ, 

ὑΓ 1 δανε ἑαλεπ ἔ ἸΌΟΥΔΙΠγ, ΚἸΕ1 [2156 }7 
ἰηΐοττηεὰ δηγί βίης οἵ ΔΩΥ͂ πιδῃ;" δυῖΐ οὐ 
Ψεγβίοῃ εἰνεβ ἴῃς ἴσια πιοδηϊηρ. Ὅδὲ ἴοτῃ 
ἰαϊίοη ἴο ἄο [18 νγὰ8 ἱβοίάἀθηϊδ! ἴο ἴδ6 
«ΔἸ πρ. ὙἹῸΘ εχργεβϑίοῃ, “1 1 μάνα ἰακεη 
ΔΎΩ Ὁ (ἐκ. “ νΒβδλίϑοευεσ 1 δᾶνς ἴάκρη," 
ἴοσ 186 ρῬῆγαβε ἀοθβϑ ποῖ ὀχριοβϑδϑ δηΥ ἀουδ) 
“ΤῸΠπι ΔΩΥ͂ πδὴ ὈΥ͂ ἔαἰϑε δοουβδίοη," 15 ἰῃ- 
Του ρθε ἢ (τῆς νιοῦν [δὶ Ζδοοδδι5 18 
ἀεξεηάϊηρ Βἰπι56}} δραϊηϑὶ ἃ [2156 σμάσεο. 
͵,)᾿ωηί4] Ὑπὲ [1,0 τεαυϊγεοά «4 [εδϑεὶ 

ζουγίοϊά τεοβιτυὔώοη ἱπ ἴπῈ ςαδεὲ οὗ τποῆ, 
866 Εχοά. χχίὶϊ, τ : Ζαοςϑυβ ἴΠ 15 ΓΕΟΟΡΏΉΪ865 
[06 σγοδίηεββ οὔ ἢ 18 ἔουτηοσ ψ}}, δηὰ τνοϊιη- 
ΤΑΣ οβεγβ [Ὡς Ρελδ υ ἱπβὶςοϊοά ὃὉγ ἴδε ἀϊνίης 

Υ,. 

9. «οἱοὸ δὶ». Νοῖ “ἴῃ γεϊδίοη ἴο Βίγῃ," δυΐῖ 
“10 ἷπι" (Μέεγεγ, σοάει), ἐ.ς. δα ἀγεβδβίηρ Βἴγη, 
του βρεακίηρ οὗ μἰπὶ ἰῃ 186 [ΠΓὰ Ροσβοη. 

ἐξ “α᾽υαέίοι εο»ι6.}1 “Βεαϊνδιΐου ἯὙΔ8, ΟΥ 
98π10:;" τησδηΐηρ ὈΥ̓͂ “5Αἰνδί!οη "ἢ ὈοΙὴ Ηἰπηβοϊς 
δηὰ ἴδε σοηνογβίοη οὗ Ζδοοδαυδ, μοι Ηἰ5 
ννογάβ δά ντουρδῖ. 

ἐξ ἃ “05. 9 «“δναδα» ἢ ΜΔΏΥ δηςίοηϊ 
Δῃηα ϑοῖῆδ πιούσθγῃ σοτηπηοηΐδίοσβ ηάἀοτγϑίδπὰ 
(118 ἴο πιθδῃ ἴπαὶ Ζδοοδθυβ, νΒεῖΒοῦ οσγ Ὡοῖ 
ἃ Ὠοδίδοη ΟΥ̓ ὈΙΠῚ, πὸνν Ὀοοδηιθ ἃ “ βοῃ οὗ 
ΑΌγαΒδπὶ" ἴῃ ἃ 8}, ΓΔ] 5θηβθ, ΟΥ̓ ἢἰβ ςοῃ- 
νουβίοη : ὃδυῖ ἰΐ ἰουὐπηαρί δίσηῆο5 ἴπδὶ ἢς 
ννὰ8 ἃ δοὴ οἵ ΑὈγδῆδπὶ Πἰ Έγ  (Τσοπιρᾶτα 
ο. ΧΗ, 16), δηὰ μιδά οΪαίπιβ δηὰ τὶρῃϊβ ὉΥ 
Τεάβοη οὗ δ'5 σονθηδηΐ γοϊδίίοη ἰο Οοά, 85 
ὙνΕἢ}] 85 οἴβεγ [οἷν (“ἢθ 4]50, δ βοιζᾷ 
ἃ Ῥυδ)ίςδη. ΝΟνυογ ΠΟ 685, ἢ ψγὰ8 οὔθ οὗ 
(δς Ἰἰοβί 5βδορ οὗ ἴδε Βουϑε οὗἉ [δγδοῖὶ," ννοτα 
[6 ϑοὴ οὗ Μίδῃ 8 ϑοηὶ “"ἴο βοοῖκ δηά ἴο 
δᾶν6 " (σοπιρασα Μαζί. χυἹ. τ). 

11-2:.ὲ. ΡΑΒΑΒΙΕῈ ΟΡ ΤῊΕ ΤῈΝ Ρουν. 

11, α: 1δὲγ δεαγ4.})] Τῆς ραγαῦὶς πιϊςὶ 

51. {0{Κ8Ε. ΧΙΣΧΣ, ἶν. 8---τ]. 

ἰοτβθοίχς ἢ 485 πα αἷβδο ἰ8 ἃ 808 οὗ 
Αὐγδῆδηι. 

10 ΦΕὸγ τῆς ϑοη οὗ πιδὴ 15 Τοπιο “ Ἀἴπι ὁ 
ἴο 86εεκ δηά ἴο βᾶνε ἴπδὲ νυν μῖο ΒΒ υνγᾶβ 
Ἰοβῖ. 

1 Απά 85 {Π6γ ελγὰ {686 (Πίπρ, 
ἢς δααεά Δπά βραίε ἃ ρᾶγδῦϊε, δεσδιιϑε 
ἢ νγὰβ Πρ ἴο [εγυβα επι, ἀπά θεσδιιϑε 

[ΟἸ]οννβ (νοσβὲῈ8 111-27}, δὰ ψπΠοδ 15 ΟἿΪ 
ἔουπά ἰῃ 1υκε, νγὰ5 ΠΟ; ΠΘΏΓΥ Ὑ πβπθὰ αἱ 
[6 δᾶπιὸ {ἰπ|6Ὸὸ δηὰ ρῥἷδοθ 85 [6 ἰογοζοίηξ 
δά άγοββ ἴο Ζαοςθζιιβ, ἰο ψπῖςὶ ἴἴ 15 ἘΧΡΓ ΞϑΙΥ 
δα! ἴο μβανὲ θθθη δὴ δά ἀϊίοῃ. [}ἢ [15 ρεπεσδὶ 
ουπίης ἰδ οἰοϑεῖν τοδευ]ε8 ἔπε Ῥασγδαῦὶς οὗ 
τῆς Ταϊεηῖ8 (Μαῖῖ. χχν. 144-10), 830 τυ ς 50, 
[μαὲ 1 5 τεχαγάδὰ Ὀγ Οαϊνίη, Μεγοσ, ΟἹ ς-- 
Βαυδοῃ (νΠο, Βονενοσ, ἰοοκβ ὑροῦ ἴξ 45 {ΠῚ 
οΥρῖμδὶ ἔοστῃ), δὰ οἴμεγβ, 88  Έγοὶν ἃ αἷΐ- 
ἔογοηξ νοσβίοη οὗ ἴπ6 βδπηθ ράγαδῖθ. ΟΥδοῖα 
Ὦ ἔδγ ρτεδῖοσ ργο δὶ  τεχαγὰ [86 μασϑ- 
0}65 45 ἀϊδέϊῖηςξ, [1 {π696 ἴνχο ραγαῦὶοβ ἀσὸ ἴο 
Ὀ6 τοραγάδαά ἃς οὔε, “νὰ τηυϑί αἴ οῇςο γίνε υΡ, 
ποῖ ΟὨΪΥ (ἢ ῥγεϊθῃβιοῦβ ἴο [ἰϑίογ δ] δοοὺ- 
ΤΆΟΥ ἡ ἴδε οὗ οἷἵγ σοβρεῖβ (ϑε6 ϑεῦβε 
11), Ὀυῖϊ 81} Ιάεα (μαῖ {ΠΕῪ Διγηϊϑι υ5 ττὰ 
ἴ(ῆε ψογάβ οὗ οὺὖγ [σὰ δηγνοΓΕ; ΤΌΣ ἐός 
«υδοίε “γμσΐμσε απ ἱπείε: ΟΥ᾽ δὲ ἑαυο ἄγε 
ἐππεπηαὶν ἀϊδέγεη!" (ΑἸίοτά). [ἴ ἰ5 ποῖ 
ἀἰδίςσυϊ ἰο ςοποεῖνε ἴμδῖ οὔτ 1 ογὰ τερεδίοὰ 
ἴδε ρᾶγδῦϊς (485 Ηδ οογίδίη]ν αἀϊά οἴμοσ δᾶγ- 
ἴη55) τ νατδοηβ δάδρίοά ἴο ἴπε οοοδϑίοπ. 
ΤΟ τηδίη ἀϊβογοηςςβ δεΐνοεη ἴΠ6 ΝΟ 
0165 ΠΙΔΥ ὃε πἰδίοά ἴῃυ5: (1) (δδῖ (ἂς 
Ταϊοηΐβ ἴ6}}5 τι15 [86 δίσῃρίθ βδἴοιγ οὗ ἴῃ οοϊ- 
ΓΑϊτ[8] οὐἁ οογίδίη βυτὴ5 οὗ ΠΙΟΠΟΥ ἴο ἰηάϊν» 
ἀυλ}5, δηὰ οὗ ἴῃς υδὲ ταδάς ΟΥ̓ δἀςῖ οἵὗἉ ἴδε 
δὺυπὶ οπίγυβίοα ἴο δίπι͵,---ἰῃλὶ οὗ ἴς Ρουπάς 
158 σου ρ Ἰολῖοὰ ἢ ἃ ἀἰϊδίϊηςϊ ἱποϊάρηξ, νἱΖ.; 
(86 ορροπὕοῃ οὔ ἴδε οἰ 126η5, ἀαηὰ ἴμε νεῶ- 
δεᾶῃςα ἴἌκοπ προη {πεῖῃ; (2) ἰη [μδὲ οὗ ἴδε 
Ταϊοηῖβ ἴΠῸ ῥυΐης!ραὶ ρεύβοη 5 ἃ δουβεμοϊάσσ, 
ἴη (παῖ οὗ ἴῃς Ῥουπάϑ Πα ἰ5 ἃ ΠΟὈ]οτηδη 8δθοκ- 
ἱπνρ ἃ κιηράοπι; (3) ἴδε Ταϊοηϊϑ ἃτὸ ρίνθῃ ἴῃ 
γΑΓΊΟυ5 Ὀγοροσίοηβ,-- [6 Ρουπάβ ἅσε αἱ 5- 
ἰγϊδυϊεα Θαυδῃγ ; (4) ἴθογα 18 80 ΘΠΟΙΤΩΟΏΝ 
ἀϊδετγεηςο Ὀεΐνγοοι ἴΠ6 50πὶ5 εηἰΓυϑῖοα ἴῃ ἐδοὶ 
ΟΆ86 (866 Οἢ γΕβα 13); (5) ἴῃ [6 Ῥασγαῦϊο οἵ 
τῆς Ρουπάϑ [Π6 5ἰοῖ δι] ϑοσνδηϊ ΟἿἹῪ βυϑῖοτς 
1οβ558,---ἰῃ τ8δῖ οὗ τς Ταϊεηΐϑ ἃ ροβίἴϊνο ρυηὶϑἢ-» 
ταθηΐ 15 ἰπῆ᾽!οςιοά Ὀεβίαοβ. Τὸ ἴδεϑβς ἀϊπ[πο- 
᾿ἴοῃβ ψὰ ἃγὸ ἴο δά [πδλῖ ἴπε ραγδῦϊς ἴῃ τὰς 
τἰοχί 18 βαϊὰ ἴο δανε Ὀδθθὴ ἀσὶϊνογεοὰ αἵ [ογῖςδο, 
δηά {παῖ οὗ ἴδε Ταϊεηῖβ δἵ [ογιυβδίοτω ; ὑὮ 116 
[δε ἴα] πιδίῖοῦ Ὡς [Π6 ἔοστηοσ δίοῆς 
οοπίδιῃ8 ἰ8 ργοο 56} 5120]. ἴο ἴῃς πιοῦτνε 
ἔογ ἀεἰϊνοτίην ἰΐ, δδογδοά ΕΥ̓͂ [6 ΕἸΥδηροὶ οὶ 
ἴο ουὐῦ 1, οτὰ (ςοπὶ ὙΘΙΓΘΟΒ 11, 12) 14, 27). 
νι τδς ψ Βοῖς ραγδῦϊε οοϊήρασο δηὰ δὲς 
ποῖο5 οἡ Μαῖϊ. χχυ. 14-310. 

ὀεεαιας δὲ «υα..}] Ἀλίδες, κ΄ ὈφΦοδαδο 80 



ν. 12---20.] 

ἼΠεΥ τπουρῃὲ τᾶ τῆς Κιπράομλ οὗ 
(ὐοά Ξπουϊὰ ἱπιηχεάϊ εν ἀρρβθᾶγ. 

12 ᾿ς 5414 τΠετείογο. Α ςεγίδίη 
ΠΟδ]επιδη νγεηΐ ἱπίο ἃ ΔΓ σΟΙΠΙΓΥ ἴο 
γεςεῖνε ἔογ ᾿ἰπηβο]ῇ ἃ Κίηράοιμ, δηά ἴο 
γτεΐυγη. 

12 Απὰ ἢ οδ]]εἀ ἢ 8 ἴδῃ βεγνδηΐβ, 
Β Αίέπα, πὰ ἀεϊνεγεά τῃεπὶ ἴδῃ 'Ροιιπά8, ἀηὰ 
ἔοτς σατο. ΑἸ ἃ ἀπο τπεπι, ΟΟΟΌΡΥ 11} 1 σοπις. 
Ῥουπὰ, ς΄ 1.4. Βμς 8 οἰτἴζεηβ ἤδῖθά ἢἰπὶ, 
Ούπςες Δη4 86ηΐ ἃ Πηδϑϑᾶρα Δ[1ῸΓ ἢϊηι, ϑΑγἱηρ, 

Φ Μλιι. ας. 
24. 

ξινεῖνε 

δα, Νε ν}}}} ποῖ μανς τιῖβ πιάρ ἴο τείρῃ 
Σαα ας ον ὑμ 
ἢνς απῖν Ιξς Απά ᾿ξ σδπις ἴο ρ453, [ῃλῖ ἤδη 
Οὐποεῖς ΠΕ ΜΜ»)ῺΒ τεϊυγηοά, Πανίηρ γοσεῖνεά {Π6 
τἀ λῈ Κίηράοπι, τε ἢς ςοιηπιδηάεα {ἢ 686 
ἔλο δα, Βεγνϑηῖβ ἴο Ὀς οΔ]]ε4 υπΐο Ἀΐπι, ἴο 
εἰχρεηος. νῃοηΣ ἢς ΠΔ4 ρίνεῃ ἴῃς πποπαγ, τῆδὶ 

ἯΔΕ Βὶρ8θ ῖ0 δδοσυθδ]οι, δηὰ ΒΟΥ 
ἸΒουσδς," δὸ. Το ΓΟΔΒΟΏ8 8΄Ὸ Ὠοΐ ἵν0, 
δυῖϊ οὔθ. Ουν Τογὰ νγῶᾶβ ΠΟῪ δἱ [ογίοδο, 
δῦουϊξ βῆσδοῃ τ }68 ἴτοτι [εγυβαϊοιη, δὰ Ηἰ5 
[Ο]]ονοῦβ ροπογα γ οοπηροϊδά ΗΙ8 δγτίῖναὶ 
{ποτα τὰ ἴΠῈ ορϑη πιδηϊξεδιδοι οὗ Οοὐ 5 
Κιηγάοι. Τβε ψογά ΤΠΕγ᾿ τηϊϑὲ τοίεσ ἴὸ 
τῆς Ὀγϑθίαπάειβ, νῆο πδὰ θδθη ταυττηυσίην, 
νεῖ 7. Οὐοπιρᾶγε δηά δεὲ ῃοΐβ ου Ἂδ. 
ΧΥΙ;. 20. 

ανἢ Οὐ, κ΄0ὁ0 ἀϊερ!αγοά." Τῆς 
ψογὰ Πἰηΐς δ ἴπΠ6 ρυδηά ϑβρεςίδοϊε ἴο νυνῃι οὶ 
(ΠΟΥ͂ Ἰοοκοά ἔογνναγά. 

14. .4 εεγταἱπ ποδί'ροριαη.) ὙΠῸ βίοσγ τεβοςῖς 
τῆς ρΡοϊ εἰς] εἰγουπιϑίδησεβ οὗ ἴῃ6 ἀρθ. [ἰ 
τοργοϑεηΐβ ἃ ρεσβοῃ οὗ δὴ ροϑιοη ἔγδαυο της 
ἴο οηλα ἴο τϑοοῖνα ἃ γ4554] ἰκἰηράοῃ, |ἰκὸ 
[δὲ οἵ τῆς ΗἩοτοάβ, ὙΠΟΙΟ ΤΔῪ ὃς ἃ 5Ξροςϊαὶ 
ΔΙΙυδίοη ἴο Ατοδεΐδυϑ, ἃ5 ἃ πηδβϑδϑο, ᾿κὸ {πᾶ 
ἀοβουθοά ἴ υοῦθα 14, νγὰ5 ἀςί 8 }}} βεηΐ ἰῃ ἢΪ5 
ς886 ([οϑβερῆιυβ, " Αὐϊ.᾽ χνὶϊ. τι, 1.) Ης πδὰ 
Ὀυ} ἃ βρίδηάϊὰ ραΐδος δἱ [εγῖςδο (ὁ. χχ. 13, 
1), 380 (πδίὶ ἴεγὸ νγᾶβ ἃ ρδου αΣ ἀρργοργδῖο- 
Π658 ἰη [Π6 Ὠἰβίοσ! δὶ 81} .5ίοῃ, 

ἑπίο ὦ Κγ' εομγῖγγ.} Ἐτοῦι Ὡς ἢ Ὧς σου ]ά 
ποῖ ἱππιθαἸδίεὶΥ τεΐυσγῃ. [ἢ Δηθννοσ ἴο [(ἢς 
4“ ἱπηγηθα Ἰδἴοὶγ " οὗὨ γτεῦβε 11 (Μεγεῦ). 

18. “εγυαη 7 1.1. “ἴθ δοσυδιηΐῖδ οἵ δἷθ 
ΟὟ," 2.4.,) 45 υδυ4] ἴῃ (ἢς Ν, Τ΄, “ 5δνθβ." 
ΤἼΠε ἜΧργοβϑίοῃ ᾿} 1168 {Ππδί (ΠΟΥ Ὀεϊοηροά ἴο 
ἷσ οὐ δΒουδοβοϊά, δηὰ τηϊρῃϊ τηογεΐοσο ὃ6 
εχ ἴο ὉὈ6 αἰἰσεπί δηὰ εαγηοϑῖ. [Ι΄ΐ 
Ροϊπίβ «αἷδϑο ἴο [πε ϑροςίδὶ σαεϊδίίοῃς οὗ 
Ομτβδηβ ἴο [ποῦ Ε δὐθοπιοσ, 

οιπά..}] ΟΥ Μίπα. Τῆς Αἰῖς Μίηδ νγᾶ8 
4 {π||6 τηογε (δὴ 1.3 οὗ ΟΌΣ τοβεγ. [ἢ ἴῃς 
Ῥδγδῦ]ς οὗ [ἢ Ταϊθηΐβ, ἴΠς πιδϑίεσ ρῖνεβ ἃ] 
ι]ἰ8 πιοηεῦ (Μαῖϊ. χχυ. 14) ἴο θὲ ἰσδάθά ψἱ ; 

51. ΨὕΚΕ. ΧΙΧ. 
ἣς τηῖρῆς Κπονν πον ἡλιςῇ ἜνΕΙΥ 
τηλη ᾿δά ραϊπαά ὃγ τγδάϊηρ. 

16 Ἴδη οᾶπιε τῆς ἢτγβῖ, βαγίηρ, 
Γογά, ΤΥ ρουμὰ δαῖῃῃβ:. ραϊπεά ἴεῃ 
Ρουηάϑ. 

17 Απά ἢδ 84:4 υπίο ἢἰπι, ὟΥ εἰ}, 
ἴῆου ροοά 8εγναπῖ : δεοᾶιϑε ἴδοιι 
αϑὲ θη ἔδιτπδι!] ἰῃ ἃ νεῦὺ {ππ|-, 
Πᾶνα ἴδοι δυϊμου Υ Ὀνεῦ ἴθ οἰτὶ68. 

18 Απά τῆς βεοοπά οᾶπηε, βαγίηρ, 
[μοτὰ, ΤῊΥ ρουπά Βαῖῃβ ραϊπεά ἔνε 
Ρουπά3. 

Ι9 Δμὰ ἢς 8414 [{κευγίβε ἴο Ὠΐηι, 
Βε του 4180 ονεγ ἔνς ςοἰτίε8. 

20 Απά δποίμετ Ἴᾶπηθ, βαγίηρ, 
Ιοτάὰ, Ὀεμοϊά, λεγε 'ς Τὴγ ρουπά, 
νν ἢ ἢ 1 πᾶνε Καρι ἰδἰά ὑρ πῃ ἃ πᾶρ- 
κιη: 

ΠΟΓΘ, Β6 ΤΛΘΓΟΙΥ ἰοᾶνο5 ἢ δας βογυδηΐ ἃ 
5Π|4]}} 5:11 ἃ5 ἃ ἰεϑὶ οὗ ἢΐ5 ΔΌ ΠΥ δηά δΠάθ "Υ, 
ἢ ἃ τονν ἴο ἢ]5 δ ογπηθηΐ ἰῃ ἃ ργεδῖεγ 
σἤαγρο ΠΟΓΟΔΗ͂ΟΓ (νοΓβ68 17, 19). ΤὮΘ 861- 
γδηΐβ Ξίρην [6 Ρῥγοίεϑϑίηρ [ΟἹοννεσβ οὗ 
ΑἸ τσὶ, οὗ νποπλ ἐδοὶ Μν1}}] Ὀ6 οΔ]]εἀὰ ἴο εἶν 
ἔτ ἀξ προο ες οὗ ἴῃς υβεὲ πιδάς Υ δὶπιὶ οὗ σοὐβ 
ξ 
Οὐκ). 1.4. (ταὰθ ν τὰ [5 πποηεγ : ἴδε 

ννογὰ 15 ΒΡΘΟΙΔΙΥ ιιϑεἀ οὗὨἉ σοπιπιεγοῖδὶ [ΓΔ Π8- 
ΔΕ ΟἤΒ. 

ΗΜΠΞξ1] ἐορισ ΟΥ, δεοοσαϊηρ ἴο ἴδ δεϑβῖ 
Βυρροχίςἀ τοδάϊηρ, “ ὙΒ1161 δὶ δομΐ ἢ 6," 
ἐ.ς. ΜΨὮΠῸ 1 ἅτ ΟἹ ΤΩῪ ἸουγοΥ. ΟὟἿΥ 1 ογὰ 
1475 ϑρθοὶδὶ βίγεβϑϑ οἡ ἴδε οοπιίηρ Ὀδοῖ, ἤθη 
8η δοζοιηΐ πιυϑῖ Ὀ6 τοπάογοα, (οιραζο ἴῃ 6 
την ἰη Μαεαῖί. χχίν. 48. 

14. δὲ, εἰδίπε.ἢ ΟΥ̓, “δΒὲθ 79110Υ- 
οἰεἰκοῃε," τεργεβεπίίηρ [86 εννβ, ἃ5 θείη 
[ἴῃς οουπτγγτιηεη οὗ (ΟΠ γιϑῖ, 

ἐδὶς ν»ιαθπὶ (οηίοιῃρίιοιϑ"υ οχ 
(Βεηρξεὶ): αἰπλοϑῖ θαυϊναϊθης ἴο “ 15 16 ]]ονν." 

16, δοαν »εμεῦ φύεῦγ, 5.) Ἀδίμον "“τπ δὲ" 
Ὀιδίῃηα88 “9808 δὰ ποᾶοτίδ κο0}." 

16. 6 ροωπά.) Οτοξίυ8 βᾶγ5 (ςοπιρατίην 
1 ΟοΥ. χν. 10), “δ τούθϑυ αἰἰγιθυΐο8. τἢ]5 
ἴο [8 ἰογαἷ8β ΠΊΟΠΟΥ, δῃὰ ἢοΐ ἴο ᾿ἰ8 οννῇ 
ψΟΣΚ." 

ῥαϊό γαϊμπμε.}] “Ἑατποὰ πὰ δἀάϊτὶοι." 

17. α Ὑεγ7 ||. 80. ἰζ τννᾶ8, σοπὶ 
Ὀοῖϊὰ νὰ (ἢ 6 5υπὶ8 οηϊγικίοὰ ἰὴ 81, Μαῖ- 
πον 5. ράσγαῦϊ]ο, δηὰ στ} ἴῃς τεννασά. (Οοπι- 
Ῥαγε οἢ. χνΐ. 1ο. 

18. δα καίπε.} ΟτΥ “πιδὰο.; 

20. Ζογά, δεῤοίά, δ ..}1 “1Τοτὰ, Ὀομο]ἃ 
ΓὮΥ ῬῬουμὰᾶ, Ὑδὶοῦ 1 88 Κοορίῃρ Ἰδἰὰ 
Υ ἰδ ἃ δερικ::," 

439 



ς Μαῖῖ, 13. 
12. 

440 
21 Εογὶ ἔδαγοά (ἢδς, Ὀεσδυδβε (ποι 

ἃ δῃ δυβίειε πιδῃ: ἴδοι τἀκεϑῖ ὑρ 
τας τοι ἰαγεάβεὲ ποῖ ἄονγη, δηά 
γεδρεϑὲ τπδὲ ἴποὰ ἀϊάϑ8ὲ ποῖ βοῦν. 

22 Απά ἢ 5:1 υπῖο πἰπι, Ουῖ 
οἵ τῆϊπα οὐὴ ποι ψ}}}} 1 Ἰυάρε 
ἴΠ66, ἐἦσε νγισκεά βεγνδηῖ. μου 
Κησνγοβὲ τῆλ 1 ννᾶ8 δὴ διιβίεγε πιδῃ, 
τακίηρ ᾧρ τπᾶῖ 1 δά ποῖ ἀοννη, δηά 
ἔΞΕΡΙΒΕΊΤΝΕ [ἀπά ποῖ ϑοῦν: 

21 Ὑνμεγείογσα (ἢεη ράνεβς ηοΐ 
ἴοι. ΠΥ ΡΠΕΥ ἱπῖο (Π6 δδηΐς, (πλῖ 
δῖ ΠΥ σοπιίπρ ἴ πιρῃς πᾶνε γεαυϊγοὰ 
πιίης οὐσῃ ἢ υϑυτγγὶ 

24 Απά ἢε 5αἱά υπῖο ἴπεπὶ τῆλ 
βίοοά Ὁγ, Τάκε ἔτοπι ἢΐαι τῆς ρουπα, 
δηά ΠΕ 1 ἴο Πίπχ τῆλε παῖ ἴεπ 
Ρουηῃ 

2ς (Απὰά {πεγ 8αἰά ὑπο πϊπι, [νογά, 
ἢ δίῃ ἴεη ρουπάς.) . 

26 ἔογ 1 84Υ υπίο γου, “ἼΠδι 
ΠῖῸ Ἔν εΓΥ οἠς νης ἢ μδῖ 5841] δὲ 
ρίνεη ; ἃἂπά ἔτοπι ἢϊπὶ τῇδε πδιῇ ποῖ, 
ἔνε ταὶ ἢς ἤαῖῇ 584} ῬῈὲ ἴδκεη 
ΑΥΨΆΥ ἰτοιη ἢ] Π1. 

27 Βιυῖ τῃοβε πιὶπε Ἔποπηῖθ5, νυ Ὡ οὶ 
ψνουἹά ποῖ τῆλε 1 που] τεῖρῃ οναγ 
τῆεηι, Ὀγίηρ ἈἰΈετ, Πα 5 ἐδεηι 
δείοτε πιε. 

28 ἴ Απὰ ψἤεῃ ἢε Πιδά ἢιι8 8ρο- 

21. Ἰαξειί μΡ. 80 ἴἱἴ 15 ἀου θῖ]ε55 ἴο δὲ 
ἰγαηϑίδιίο : [ἢ6 Ὄχργθβϑίοη 8 Ῥσγουθγῦ! 4] ἴῃ 
ἴοτγηι, κὸ [Π 6 βϑεοοοηά τροηιῦοῦ οὗ ἴπ6 βθηΐθησα 
(ϑο Μεγεσ, θε ννεῖῖε, δηά ΒΙθεκ ψΒὸο γίνεβ 
ἰηϑίδηςοϑ οὗ [86 ρῥγονεγθίαὶ 86 ὑὈοῖδ ἰη 
Ηεῦτον δηά Οτοεῖκ, δηὰ τνουϊὰ ἰ{γδηϑίδίθ 
(αΚοβί χφυαγ,᾽ ὁ. ε. “ἴδου δϑκοδί Ὀδοκ το 
ἴλη (ποὺ ρανοϑὶ ἴῃ οἤδγρο ἢ). 

25. ἐξέγ “«ἰ4.1] Ὅῇς Ὀγπδίαηδετβ. ΤῊΘ 
Ἰοτά ργοςθθάβ ψπουΐϊ ποϊοίηρ ἴἢ6 [ηἴεγ- 
τυρίίοη. ὙΤἢ6 ϑαγίηρ ὙΠ ΙΓ ἢ [Ο]]ονν 5 15 οὔς 

ἴον υϑεὰ ΟΥ̓ οὖ 1 ,οτγὰ: σοπηρατο Μαῖϊ. 
ΧΙ. 12; ΧΧΥ. 29; Μαγκ ἵν. 25 ; Ἑἢ. Υἱ}]. 18. 

47. Βω.}1 Οτ “081γ." 

δο...}ὺ ὍΤἼδ βᾶπιῈ ργοηοιῃ, ἰη της οΥἹρίηδὶ, 
ΠΟἢ 5 σοηοΠρ[ ΠΟ. 5} Δρρ]οὰ ἴο {πε ποῦ 6- 
τΔῃ ΟΥ̓ ἴΠ6536 88Π|6 ΘΏΘΠΊ68: γὑ6 56 14 (Οο5- 
ἴογθθ). ὙΤΠα ἤγσυγαῖίνα σογηίηρ οὗ ΟἸγιϑὶ ἴο 
ἴακε νϑθηρθδησθ Ὁροὴ ἴμ6 [ενν8 80 τεϊεςῖοά 
Ηίπι, ἀπά Ηἰ5 ᾿ἰἴοσγαὶ σοπιηρ δ [86 ὁπά οὗ 
[6 νον], ἀτὸ ἤθσα σοπιδιπθά ἰηΐο οἠς ῥίο- 
ἴωΓΟ, 45 1 Μαῖϊ. χχίν. 

28. δείογε) 1.4. κ(ἱ ἴῃς πεαά οὗ Ηἰ5 ἀϊ8- 
Εἶρ]θβ: σοπραγῦε Μασκ χ. 32. [ἰ 15 ενϊάθης 

51. [{0{ΚῈ. ΧΙΣ, Ἰν. 21---36. 

Κοη, ἢε ψεπὶ δείογε, δϑοεηαϊηρ ὑρ 
ἴο [εγυϑαίεῃι. 

29 “Απά ᾿ξ ολπ)ς ἴο ρᾶ35, ὑγεπ ἢε “Μπ: 
νγὰ5 σοηης ΠΙΡῚ ἴο Βείδῃρηαρε ἀπά" 
Βεῖδδηγ, δὲ τῆς πιουης οδ]εὰ ἐλε 
"πομπΐ οὗ ΟἸνεβ, ες βεηΐ το οὗ ἢϊ5 
ἀϊ5ο!ρ|ε8, 

20 ϑαγίπρ Οὐ γε ἱπίο τῆς ν]]λρε 
ΟΥΕΓ δρδϊπδὶ γομ; ἷἰπ τῆς ὙψΒΙΓὮ δὲ 
γουγ εηϊεγίπρ γε 5}}} πὰ ἃ οοἷς εἰεά, 
ὙΒΕΓΘΟΙ γεῖ ΠΟΝΕΙ͂ τλῃ 8δῖ : ἰσοβε 
ἢϊπι, δηὰ Ὀγηρ ἀέρι ἀἰεδλέγ. 

21 Απὰ ΠΕ ΔΠΥ τηδη δβκ γοι, ΝΥ 
ἀο γε ἰοοβε ἀέμι τῇ 5811] γε 532 
ππίο ΐηι, Βεσδυϑε {πε Τοήΐ μαιῇ 
πεεὰ οὗ Πίηι. 

22 Απά τῇεγ ἐμαῖ σγεῖε β6εηῖ γεηῖ 
(ἢ εῖγ Αγ. ἀπά ἰουπα ἐνεπ 85 6 Πδά 
8214 υπΐο {Π6η]. 

23 Απά 858 {πεῈὺ τσγετα Ἰοοβίηρ {Πα 
εοἶτ, τῆς. οὐνποῖβ τπεγοοῦ 8414 υἱπίο 
ἴπεπι, ΝῊ ἰοοβε γε τῆς οοἷτ 

44 Αῃά {πεν 5414, Τε [,ογά Παιὴ 
πε οὗ ΒΙπ,. 

Ἧς Απά {πεγ δγουρῃὲ δὰ ἴο 
]6808: δηὰ {πὲ} ολϑὲ ΠΕΣ ρλγιηθηῖβ 
ὕροῦ (ἢς ςοΪῖ, ἀπά {πεΥ 8εῖ |εβι5 
τῃοθοῃ. 

26 Απά 458 δε ψεηΐῖ, {ΠῸῪ βργεδά 
{86 1 εἰοίαβ ἱπ τΠ6 νγᾶγ. 

ἴτοτὰ {Π]|5 (παΐ ἴῃς ῬΑγΔΌΪς οὗ [!ς ῬΡουπάϑβ νγλ8 
ἀε!νογοὰ ἱπηπλθάϊδλίοὶυ Ὀείοσε οὐὖὖν ἴ,ογὰ 5 ἀε- 
Ραγίυγο ἔτοηι [εσίςμῆο. ὉΤἢΐ8 τοσϑὲ τπηᾶγῖς ἴΠῈ 
εἶοθε οὗ ἴδ παιταῖϊνε οὗ οὖὗγ ἴ,ογά᾽ 5 ἰουσηεγ- 
ἴηρ8 τοιννατὰ8 [ογυβαίοπι, Ὡς εχ δὲ οἷ. 
Χ. 51, ΨΏΘΓΟ 866 ποῖθ. Ετοπι [Πϊ5 ροϊηΐ ἴῃς 
ϑγῃορίϊςδὶ Οοβρεὶβ σοἰποϊάδ ἴῃ [Πδ τ δίῃ, δυΐ, 
85 υϑ8] ἡ ΏΘΏ [Π15 15 [ὴ6 οᾶϑ6, 81. ὺκοὸ 15 Γ 
ΙΛΟΤΟ ϑρδσίηρ ἴῃ ἀείδ115. 

129-48. ΤῊΕ ἘΝΤΕΑΝΟΕ ΙΝΤῸ [εύΌδβα ΕΜ. 

29. “μά ἐ εαηιὸ 1ο ῥα...) ὍΘ παυτγαῖίνε 
οἵ τῇς Ῥαββίοῃ δηὰ [1:18 αἰϊοηάδηϊ εἰγουπι- 
δίδῃσθϑ, ορὲπβ ἢ (18 νοῦ. ΨΥ 581, 
{μ0Κε᾿8 δοοουηΐ οὗ ἴΠ6 ἘΠ ΌΤΊρΡὮΔ4] ἐπίστυ ἱπίο 
7]ογυβδίεπι (σεσϑοβ 29-40) σοπΊρασε, δηὰ 5866 
ποίο5 οἡ Μαῖϊ. χχί. 1--ἰᾶ, Μασκ χὶ. 1--τᾶ. 866 
450 Ϊοδῃ χὶϊ. 12--10. 

80. « εοἶξ 1.4.7 “ΑἩ 455 [ἰδὰ, δηὰ ἃ οοἱϊ 
ψἢ πον," Μεῖῖ, χχί. Δ. 

«υδεγδον γε πεύεγ.] 866 Ὡοΐς οὐ Μασκ χὶ. 2. 

86. “ῥγνεαά ἐδεὶσ εἰοίδε..1ὺῚ Μαῖϊποεν (Χχίὶ. 
8) δικὶ Ματζκ (χὶ. 8) ἷϑο πιθηίΐοπ Ὀγδηοδεβ οὗ 
{Γ668, ΟΣ ΡΔΙΠ.- ὈΥΔΏΓΠΘΕ. 



ν. 37--44.} 

27 Δπὰ ψἤθη ες ννᾶ8 ζςοπια πἰρῇ, 
Ἔνθ ῃ πον δῖ ἴπε ἀαβοεηῖ οὗὨ [6 τηοιυηῖ 
οὗ ΟἸ᾿νεβ, τὴς ψῃοἱα αχυϊτἰταἀς οὗ τῃ 6 
ἀἰβοῖρίεβ θερᾷπ ἴο γε]οίςς δηά ργδίβε 
Οοά νὰ ἃ ἰουά νοῖςς ἔογ 41} τῆς 
ΤΑΙΡΉΥ ογκβ τῃδὲ {ΠῈγ Πδά βδεη ; 

418 ϑαγίηρ, ΒΙεββεά ἐξ ἴτε Κίηρ 
πὲ σοπιθὶῃ ἴῃ τἢ6 πᾶηῖα οὐ τῃ6 
Ιοτά : ρεᾶςα ἱπ μεάνβη, δπά ρίοιγ 
ἴῃ τῆς ΒΙρῃαβῖ. 

49 Δηὰά β8οηιας οὗ τῆς Ῥδγίϑεεβ 
ἔτομι διοηρ τὰς πιυ!ττυάς 5414 υηῖο 
πὶ, Μάδβιεγ, γεδυκε τὴν ἀϊδοίρ 8. 

40 Απά ἢξ δηϑδυνογεὰ δηά δὰ υπἴο 
τἤδπ, 1 τ6}} γου τπδῖ, ᾿ξ τ ε8ς 8δου]ὰ 
ΒοΙά τῆεϊγ ρεᾶος, τῆς ϑἴομεβ νγοιυ]ά 
ἐπι θ ἀϊδίεν οΓΥ οἱ. 

5Τ. Π0ΌΚΕ. ΧΙΧ. 

41 ΦΑπὰ νίβδη ἢθ νγᾶ8 Ἴοπὶς 
Πδᾶγ, 6 δεμεϊά τῆς οἰγ, δἀηά τψερῖ 
ονεγ ἴῖ, 

42 ϑαγίηρ, [{ τῆου μδάβε ἱζποννῃ, 
ὄνεῃ ἕπου, αἵ ᾿οαβῖ 1ἢ 118 ΤΥ ἄδγ, 
τῆς (Πρ τυληεῦ ὀείοησ ἀπῖο τἢΥ 
Ρεδοε ! δυῖ πον ΤΕΥ τὰ πἰά ἔγοηι 
τῆ πα αγα8. 

43 Ἐογ (ἢς ἀδγβ 884]] σοπιθ ὕροη 
τες, τῆλε {Π]π6 Θπεηπλθ8 8}4]] ολϑῖ ἃ 
τοποἢ ἀδους {Πες, ἀπά σομρᾶ388 ἴῃ 66 
τουηά, ἀπά Κεαρ ἴῆδε ἴῃ οὐ δε 
8146. 

44. Απὰά 584}} αν 166 ὄνεὴ νὰ 
τῆς ρτουπά, δηά τ ςμ]άγεη συττηϊη 
τες ; δηά {ΠῈῪ 8}4]1] ποῖ ἰεανε ἴῃ 
τες οης βϑἴΐοῃς ὑροῦ Δποῖδεγ; δε6- 

97. “54 αυδέη δεςυα..) 851.1 0Κ6 Δοηε σἰδίθβ 
[06 οχδοῖ ὉΪδοθ δὲ τυ δῖον [Π15 πιδηϊ οϑιδοη 
οὗ ρορυ δῦ ἔεοϊ ηρ δέρῃ. “ΒΕΙΒΔΗΥ 15 Πα Ϊγ 
ἰεῖ ἴῃ (μς τϑὰσς Ὀεΐοσε [86 Ἰοῆς ργοοδβϑβίθῃ 
ταυϑὲ ᾶνα δυνερῖ ΠΡ δηὰ οὐδοῦ ἴδε στ άρο, 
ὝΠΟΓΕ ἢγβδὶ δορίηβ δα ἀσοβοθηΐ οὗ [6 Μουηῖ 
οὗ ΟἸ᾿νοβ᾽ ἴονναγὰβ8 [ϑγυβαίεη. Αἱ [}}18 ροϊηΐ 
ἴδε Πγϑί υἱενν 185 σδυρῆϊ οὗ ἰΠ6 Ξουϊῃεεδϑίοση 
οοσποῦ οὗ ἴδε εἰἴγ. ΤῈ Τερὶς δηὰ (Ὡς 
ΤΏΟΓΘ ΠΟΙΓΠΟΓΏ ΡοΟΣ[ΪΟΠΒ ἀγὰ ἢ Ὀγ ἴδ 5]10ρ6 
οὗ ΟἸϊνεῖ οἡ (πε τίρῃι...... [τ ννὰβ αἵ (ἢΠἰ5 
Ῥγεςῖϑα γοπὶ 8485 Ης ἄγον πραγ, αἱ ἴῃς ἀ6- 
δοθηῖ οὗ [6 Μουηΐ οὗὨ ΟἾἸ᾽νε5,"---ἸΔΥ 1 ἠοῖ 
ἰᾶνα Ὀδοη ΠῸΠι πε βἰρης ἴπυ5 οροπίης ὑροη 
τπεπὶ ᾿---πδῖ 186 Ὠγτὴη οὗἉ {ΓΠΩΡἢ. .. δυγοῖ 
ἔοσῖβ ἔγουη ἴῃς συ τυ ς. διδπίου, “ δ: πδὶ 
διὰ Ῥᾳ]οβίηθ. 81. [Ἑδη (χὶϊ. 18) σοηηθςοῖβ εἰῖ5 
ουΐζρυγϑέ οὗ ΡῬορυϊαγ ἔξεϊησ τ τς τόβὺγ- 
τοςτοη οὗ [,ἀζᾶγυϑ ; [Π1|5 οοἰης 465 βυῦδοίδη- 
Ό4}}γ ττἢ δῖ. ΓυΚε᾽ 5. δοςουηξ, ν ΒῸ 5ρες 41} 
σοηηεςοίβ (ἢ6 οχοϊαπιδίίου τ (ἢ6 ταίγαοὶοβ, 
ψΒοΒ Π6 οἰϑοθεσα ποίϊοοβ 85 ἐγεσυοηΐ, 
που μῈ τοοογάς Ὀυϊ ἔδν : δεὲ6ὲ ποῖ οὔ 
οἷ. ΧΙ, 32. 

958. ῥέαοε ἱπ δεαύεη, 5.7 ἴῃ 81. ΓυΚα 
ΟὨἶΪγ. “ὝΒΕΓΕ 5 ρεᾶςα ἴῃ ἤοαυθη δεΐνγθοη 
Οοά δηὰ τηδῃ : {πεγείογε ἰεῖ “ ξίοσυ " ὃς 45- 
οτδεά ἴο Οοά “ ἴῃ ἴδε δΒίρῃεσι " (Ός ὙΝ εἰϊς, 
Μεγοσ, σοάεδιῖ). Οοιηραζο οἢ. ἰ,. 14. 855. Μεῖ- 
ἴπενν δηὰ Μακ πιαῖο {δὲ ταυϊτυάθ ΟἿ 
“ Ἠοβδῃηδ. [|,Κ6 ογηϊῖβ ἴῃς τνογά, ὑσο- 
ὈΑΟΙΥ Ὀεοδυθε Πἰ8 ΟΘη]Ὲ τοδάθσ ψου]ὰ ποῖ 
δνο τηδεγβίοοά ἴϊ. 

89. “45πώ4 το»ιο 9.1 ΤῊ ἱποιάθηϊ δηά οὐζσ 
ΤΙ οτα Β ΤΕΡΙΥ ἀγὰ ρϑου αν ἴο Κ6. ΤΠ δη- 
ΒΟΥ ἰβ Ὀγουύγθϊαὶ, δοῖμ ἴῃ Ηεῦγεν δηά 
οἰδβϑῖςδὶ νυτὶῖογ8 . 1 γ6.8]8 ΗΔ5. ἱΪ. 11. 

40. ὑῇ Ἰδε.9 “Ἰὖ ἴπθ80 Βοϊ]ὰ ἐδοὶσ 
Ῥθδοθ, 89 δῖο0:908 881} ΟΥΥ οὐΐ," 

41. 4πά4 «υδέεκ.}] Ουγ 1, ογ δ ἰλπηοηϊδίοῦ 
ΟΥ̓́Υ [εγυβαίεηλ ὁ 118 Οσοδϑίοη (γΟΓβ68 
41-.44.) ἰ5 Ἰουπά ἴῃ 8. {κε οηἶγ. 55. Μαῖ- 
ἴον δὰ Μαγκ [ε}} ιϑ [μαΐὶ ἴΠ6 ργοςθββίοη 
δανδησεα δὲ οηςε ἴο ἴδε Τοιρὶς 1156}; δηά 
᾿πίοστῃ ιι5 ψνῃδῖ βοὴ ἴοοκ ρίδος (Μαῖϊΐϊ. χχί. 
1ο-τό; Μαχκ χὶ. εἰ, 15). Οουίραγο οἷ. ΧΧΙΙ. 
218-12: “Αρδῃ τἢς Ῥγοζθϑϑίοῃ δαάνδηςδά. 
ΤὨε τοδὰ ἀδβοοπάβ 4 δἰχης ἀθο νγ, δηὰ 
[πε εἰπηρϑο οὗ ἴδ οἰ ἰ8 δραίη ψΉΒάγανσι 
Βομηὰ [Π6 ᾿ηἰογνθηίης τὶ άρε οὗ ΟἸινεί. αὶ 
ἔονγ τηοϊμρηΐβ, δῃά ἴδ ρδίἢ τηοιηῖβ 458: : 
1 εἰϊπιθβ 4 τυρξεὰ δϑβοθηΐ, ἃ σεϑοῖο8 ἃ 
ἰεάψε οὗ δπηοοῖδ τοςκ, δηὰ ἴῃ δὴ ἰπϑίδηϊ ἴδ6 
ΨΠ0]6 ΟἿ Ὀυγϑίϑ ἱπῖο υἱενγ . ... [πηπ|6- 
ἀϊαίεὶγ Ὀοῖονν νγαϑ {86 υδιεγ οἵ ἴς Κεάγοῃ, 
ΠΟΙΓΟ β86δη ἰη 115 στοαΐοδί ἀθρίδ 45 1 οἱη5 186 
Ά]1Ὲγ οὗ Ηἴπηοῦι, ἀπὰ ἴπυ5 εἰνίηρ ἢ}] οἴδεςϊ 
ἴο 186 ΡΘΟΌΪΙΑΓΗΥ͂ οὗ εΘγυδαϊθηὶ βθ θη 
ΟὨΪΥ οὐ 118 Θαϑίοσῃ 5146 --- 5 β![υΔοη 85 οὗ ἃ 
ΕἸἿΥ τιβίηρ ουξ οὗ ἃ ἄδορ δῦγβϑβϑ. [{ 18 ΠαγαΪν 
Ῥοβϑ0]6ς ἴο ἀουδῖ παὲ [ἢϊ5 Γίϑε δηά ἴυγη οὗ 
τῆς τοδά, [Π18 ΤοΌΧΥ ἰεάρο, ννὰβ ἴδς οχαςῖ 
Ῥοΐϊηϊ σι βεγε ἴπ6 τυ ϊτυάς ραυδεά δρδίη, ἀπὰ 
Ης, ψβεη ες Ὀεμεὶά [86 οἰἶγ, ψερῖ ονὲσ 
ἱ. Βϑιληίου, " δίηδὶ δηὰ Ῥαϊεσθης, οἢ. 11]. 

42. ευεη ἐῴη Οὐ “ἼΒου [ο00,᾽") ἡ. ΖΦ. 88 
ψ{6}} 45 ἴ[ῃ6 αἰδοῖ ρίο5 δηὰ ἴδε σταϊχοά τιυϊἰτυάς, 
ὙΠῸ στοὰ Ηοβδῆπα. ὙΤΒῈ οὐ)]εςοη οὗἉ [᾿ς 
Ρ] Αγ 5668 (τοσβα 39) ῃδά Ὀγουρῆι Ὀείοτε Η ἴπῃ 
(Π6 Ὀ]Π Πάη6558 οὗ ἴπΠ ρεδορΐθ οὗ [ειβδ οι. 

δωΐ ποαυ.} 1.6. Ὀυῖ, ἐπ ὕπεῖ, (ΒΟΥ ἃζὲ ηἰά, 
ΟΥἩ Ὑ919 δὲὰ," ἄς. 

48. ον ἰδὲ 4αγ.71 80, πο ἀουδὲ ἰΐ βου 
δ. τδηϑἰαϊοα. ϑοῖὴς Ἴοηῃποςὶ ἃ τυ (6 
ἔογεοίηρ ϑεηΐεπος, δηᾶὰ σρηάοσ “Βυῖϊ πον 
ἴὶ νῶ8 μιάάδη ἔγοτῃ τῃϊης 6γο8, {παῖ [Π6 ἀδΥ8 
88:41} οοσιο," ἄς. 

ἐγεπεδ.} ϑ8ὙἸ ΕῪ ἃ “ βἰοοκδάς," βυςἢ 85 γγὰ8 
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“7 Μδϑιι:. 
δι. 23. 

ΘΟ" 

ολυβς ποι Κπεννεβὲ ποῖ [ῃς {ἰπ|6 οὗ 
ΤΥ νἱϑἰζατίοη. 

4ς “Απά ἢε ψεπῖ ἱπῖο τῆς το ρ]6, 
δηὰ δεζδη ἴο οαϑῖ ουἱ ἴποπὶ τηδὶ 5014 
τῃεγοίη, δηά τ δηλ τῃδῖ θοιρῆῖ ; 

46 ϑαγίπρ υπῖο τΠ6πὶ, ἰς ἰ5 νυτῖ- 
ἴεη, Μγ δοιιβε [8 ἴῃ Βοιι8ε οὗ ργδγογ: 
δυῖ γε πᾶνα πιδάδ ἴἴ ἃ ἀδῃ οὗ τῃϊδνε8. 

47 Απά δε τδυρῆς ἀδλιγ ἴῃ τῆς 
τειηρὶθ. Βυῖ τῆς ςἢίεξ ρῥγίεβϑίβ δηὰ 
τῆς 5ογίθεβ δηὰ τῆς ςἢϊεῖ οὗ τὰς ρεορὶε 
βου ρῆϊ ἴο ἀδβίγου ἢϊπὶ, 

48 Απὰά ςοι]ὰ ποῖ πὰ ψϑδὶ ἴΠοῪ 
τηῖρῃς ἀο : ἔογ 411} τῆς ρεορῖὶς 'νγεγε 
ΥὙΘΙῪ δἰζθηζίνε ἴο ΠδΔΓ Ὠ᾿Πλ. 

ΓΗΑΡΤΕῈΚ ΧΧ. 

1 Οὐγὲεί συομελείά ἀΐς ατφίδογὴξν ὃν α φιεείζον 
9 ράν᾽ς ὀαῤίέτνι. 9 71: ῥαγαδί ο7 ἐδε υἱγεξ- 
γαγά, τ ΟΥὗὨ ρἱσίρρ ἐγτόμίέ 19 ΟἰΖ:αγ. 27 
47 εορυϊπεοίά ἐἄξς ϑαάάμεφε: ἐλαΐ σφρῖδα {Δ 
γέ» γε ο. 41 ἴοιυ Οἀγέδέ ἐξ ἐδ “ον οὗ 
αυϊά. 45 47: τυαγκοά ἀλε ἀἰἠρεῖβίες ἐρ δέ 
τὑαγε ο7 ἐξ σεγίδες. 

ΝῺ “711 ςᾶπιῈ ἴο ρᾶ88, δαί οὐ 
οης οὗ ἴλοβε ἀλγ8, 45 ἢε ἰδιιρῃι 

51. {ὙΚΕ. ΧΙΧ, ΧΧ, [ν. 45-9. 

τε ρθορὶε ἰπ τῆς τεῖρ]ε, Δηἀ ργελοβοὰ 
τις ροβρεῖ, τς οἢϊεί ργεβῖ ἀπά τῆς 
ΒΟ Γθ685 σᾶπγε προῦ λέη τυ τἢ τῆς εἰ άετα, 

2 Απά βραΐε υπίο πὶ, ϑβδυιρ, 
ΤΕΙ] υ5, ὉΥ τῆλ δι ΠΟΥ ἀοεβὲ τδοιι 
τ᾿ ε8ς τὨΐηρβ ὲ οὐ ψγῆο 15 ἢς ἴπδῖ ρᾶνε 
(66 {Π]18 Δι βογῖν αὶ 

2 Απὰ ἢ δηϑύνεγεὰ δηά δὰ υπῖὸ 
τῆςπι, 1 νν}}} «ἰ8ο δϑκ γοιι οπε τΒ!ηρ ; 
ΔηΔ Δῆβυγαγ Π16: 

4 ΤῇεἊἪ θαριίϑιῃ οὗ [οἢπ, νγῶβ τ 
ἔτοπι μεάνεη, οἵ οὗ πιδηὶ 

ς Απά τπεγ τελβϑοπθὰ νι τποπι- 
86Ϊνεβ, βϑαγίπρ, [{ νγε 5}}8}} βδᾶυ, Ετοτι 
Νεάνεη; δα Ψ1}} 8.γ, ΝΥ ἴδῃ ὕ6- 
᾿ιενεά γε ἢϊπὶ ποιὶ 

6 Βιι: πὰ ἱξ νγε βᾶγ, Οὗ πχξη ; 41] 
τς Ρεορὶε υν}}} δίοης τι8: ἔογ {Π6Ὺ ὃς 
Ρειϑυδάεά τῆδὲ [ομη νγᾶ8 ἃ ργορβεῖ. 

7 Απά τ{δὲγ δηβιγεγοά, τῆλ {ΠΕΥ 
ςου]ά ποῖ τεἰ} τνεηςς ἐ τυα-. 

8 Απά 7681. 5αἰά υἱπῖο τμεπὶ, Νεῖ- 
1 παγ τε]1 1 γοι ὈΥ ψγμαῖ δυϊμογῖγ 1 
ἀο τ1Πε86 τῃϊηρβ. 

9 ΤΠεη θαρϑη ἢς ἴο δροᾶδῖς ἴο ἴῃς 
Ρέορὶς τἢ}]8 ράγάῦὶε;; 4 Α ςετῖδίη τδῃ 

δοζυ }}γ ταϊϑοὰ Ὀγ τυ ([οϑερδυ5, " Β. |.᾽ ν. 
νἱ]. 2). Οομηραᾶσο [βϑίδῃ χχίχ. 3; οἷ. χχὶ. 20. 

44. 21»»..] 1.6. “τλοπιοηΐ," ΟΥ̓́“ ΡῬΓΙΌΡΕΣ {1π|6.ἢ 

υἱοεα οη. “ ὙΝΒογοίη Οοάὰ δαῖβ Ἰοοκοὰ 
ὍΡοΟη ἴδπες ἴο β8νε ἴῆθο ; σοτήρατγα ςὮἢ. ἰ. 68. 
Τῆς νογὰ 15 βΘΏΘΓΑΙΪΥ υδοὰ ἴῃ ἴπε ϑθηϑ86 οὗ 
ἃ ᾿υάϊςοῖα] νἱϑιϊατση, θυϊ ἤεσς ἢὸ ἀουδῖ 5 ἃ 
ΘΟΆΞΟΠ ΟὗὨ Φ͵ᾶς6: 80 ἰῇ 51:10} ρΡά558ρ68 85 Οδηῃ. 
Ι., 24; ἘΧ. ἴν. 21, ἄζε. 

45. ἑπίο ἐδεὲ ἐοριρἰ. Ὅῃα βεσοηά ρυτιῇ- 
οδέοη οὗ [π6 Τ μαρία (νεγ8685 4.5, 46) 15 τοϊδιεὰ 
Ιοσς ΠΥ ἰῃη Μαίζιον (ΧΧὶ. 12, 13) δηά 
Μαῖκ (χὶ. 15-.-17): 866 ἴῃ6 ηοΐδβ8. Οἡ ἴΐοβο 
Ῥᾶββϑᾶρεβ. ΟΟρασε 438 0 [ἰοβη ἰΐ. 11--17.ὕ 
851. υυκς οπ5 ἴῃς τεσετηεηϊ ἴο Βείμδηγν, δπὰ 
[ῃε Βαγτθη Εἰς- δε τιεπῇοηδα δγ 55. Μαϊονν 
(χχὶ. 18-22} δηὰ Μαζκ (χὶ. 12-14). Ηἰβ5 
παισγαῖϊνα 56 οοπάθηδθοα, 25 υὑ8ι.8] τυ βοη δ6 
ςοἰποϊά65 ἢ} (ἢ οἴμοσ ϑγηορίΞί8. 

4717. ἰαωμσδὲ 4αἱν.71 ΤῊΪ8 ΟΔΙΪΥ ἰοδοπίηρ, ἰ5 
τηοηποπαὰ ὃὉγ 58(. ᾿νυ Κα δἱοης. 

ἐδε ἐὐδὶς  2γίοείς, 6.71 866 ποῖ οὐ Μαγῖ 
ΧΙ. 18. 

48. εὐεγὸ ὍΣ αἱίεπίδυε.}1 ἘΒεῖῖογ, δοςογά- 
ἴης ἴο ἴῃς τρλγρίηδὶ σομάθσίηρ “Βδηρβοὰᾶ ο5 
δὲπι" (ἢυης οη δἷΞ ννογάδ). Ὅμα ἰἀϊομλ 15 
οογηπλοῃ ἰπ οἰδϑβίοϑὶ τυτϊΐεσβ, οἴ. ΥἹγεῖ, ΚΕ. 
ἵν. 79; οχαςς, ΕΡ. ;. 1ο5, δηὰ πυπΊιεγουβ 

Ῥαββᾶρεβ ἔσοτῃ ἰαΐς σσεεῖ δυΐδοσβ αὐυοϊεά ὈΥ͂ 
ὟΝ εἰδίεἴη. δῖ. Μαγὶκ 5878 (χὶ. 18) “ ΕὸῸσ 1857 
ἔεασγοὰ ᾿ἶπη, Ὀδοδυϑθθ 411 ἴπ6 ρεϑορὶς ντῶβ 
ϑιοηιϑηθα αἵ 815 ἀοςίσίηο." 

ΓΠΗΑΡ, ΧΧ.---ττο. ἸΝΟΌΤΑΥ ΙΝΤῸ ΑὐΤΒο- 
ἘἈΠΤΎΥ. 

1. οπϑ οΥ ἐδονς 44γ..7 ἴῃ ψ ςὰ Ηδ “ ἰδυρίη 
ἀδιγ ἴῃ ἴπς Τειρὶε ᾿ (ςἢ. χίχ. 47). 

εαργις μον ῥὲνι.) “δ συ ἀά 6} ΠΡΟΣ" 
ἱτ. Μαῖιίπονν 5878 “σδσης;" Μαγκ, “σοσης." 

8. αππαυεῦ "ἢ “Απὰ 1 ν1}} 1611 γου "ὉΥ͂ 
ὙΠαΐ δυο Υ 1 ἀο {με5ε (δίηρ5" (Μαῖϊ, 
δηά Μαγ). 

Θ. αἱ ἐδε ῥεοῤίε «υἱίἶ! “ἰοπὸ 5.71 “ε 
ἔεαγ " (Μαῖι.), οὐ "ΠΠΟΥ ἔραγε " (Μασγκὺὴ "δε 
Ρεορὶβ." Το {5 σοηνογβδίίοη δῖ. Μαῖδεν 
τς: ἴῃς Ῥαγαῦϊς οὗ {86 Τ νο ϑοπῃ5 (χχί. 
28--12). 

9-18. ΡΑΚΑΒΙῈ ΟΕ ΤῊΕ ΝΙΝΕΥΑΒΌ. 

9. Τδεη δεραη ῥε.] ΤΏΘ Ἔχργεϑϑίοη “ Ὀορλη ἢ 
(8εε ῃοΐθ οὐ Μαχκ χὶϊ. 1) [5 γείεσθηςβ ἴὸ ἃ 
567168 οὗ ραΓΔ0]65, οὗ ψ μϊοἢ, Πουνενοσ, πο Ποῖ 51, 
Ματκ ποῦ 88 Πκο εῖνε τοσε ἴδη ος. Ὑλὲ 
Ῥάταῦ!ο Ὀοΐοτο υ5, ὙΠῸ τΠ6 ἀἰἸἰθοοῦγϑο δυῖςῖην 
ουΐ οὗ ἱΐ, 15 ἰουηὰ ἀἰ5ο ἰῃ Μαῖϊ. χχὶ. 11-6; 

4:1 

33. 



ν. 1ο---10.] 

Ρἰδηιεά ἃ νἱπεγατγά, δηά ]Ἰεῖ ἴτ ἰοσι ἢ ἴο 
Πυβραηάηγοη, δηὰ ννεηῖ ἱπίῖο ἃ ἔδγ 
ΠΟΙΠΙΓΥ ἔογ ἃ ἰοηρ {ἰπ|ε. 

10 Αμπά δὲ τῆς βϑᾶϑοῃ ἢε 86ηΐ ἃ 
ϑεῖνᾶπὶ ἴο ἴπε Πυβθαπάπ,επ, τμδὶ 
[ΠΟΥ 8ποι 4 ρίνε Πίπι οὗ τῆς ἔπι οὗ 
τῆς νἱπεγατὰ : Ὀυΐ τῇς δυβῦλπά- 
Ὧ6Πη δελῖ ᾿ἶπι, δηὰ βεηῖς ἠέηε ΑΥΤΆΥ 
ΘΠΡίΥ. 

11 Απὰά δραΐῃ ἢβ βεηΐ Δῃοῖμεὶ 86Γ- 
νδηῖ : δηά τῆς δαδῖ ἢἰπὶ αἷβο, δηὰ 
δηϊγοδλίεα δέ μαι θ γ, ἀηαὰ δεηῖ 
ἀΐπι ἈΝΤΑΥ͂ ΘἸΩΡΙΥ. 

12 Απά δραίῃ ᾿ς 8δεπὶ ἃ {Ππ|γὰ: 
δηὰ {πεῈγ ννοιιπαθά ἢΐπὶ 4ἰ8ο, ἀπά ςδϑὲ 
ἀΐπι ουῖ. 

12 ΤΏὭρδη βαἱά {πε ἰογά οἵ τῆ6 νἱπε- 
γατά, δῖ 5}4}} 1 ἀοὺὶ 1 νν"}}} βεπά 
ΤᾺΥ δεϊονεά 80π : ἰΐ πηαὺ δε {Π6Ὺ Μ|]} 
Γενθῦθηςς ἀΐπι ἤθη [ΠΟῪ 566 ἢ Π. 
1 Βυῖ ψῆδῃ τς διυβθαπάπηδηῃ 

δ} ἢΐπι, {Πα Ὺ γοδβϑοηδά δποηρ {Ππε- 
δαΐνεβ, βαγίηῃρ, ΓΗΒ 18 τῆς ΠΒεῖγ: 
Ἄςοηλα, ἰεΐ 18 Ν πὰ, τῆλι τῆς ἰπῃς- 
Τἰϊδης 6 ΤΔΔῪ δε οὐ 8. 

15. 80 {ΠεῪ ολβὲ ἢΐπι οὐζΐ οὗ (ἢς 

5Τ 0ΚΕ. ΧΧ. 

Υἱπεγατά, δηὰ Κι] ]οά δι. ὌΝ δῖ 
τ-ῃεγείογε 5}14}} τῆς Ἰἰογὰ οὗ τῆς νἱὶπο- 
γατὰ ἀο υηΐο τῆδηλὶ 

16 Ηε 514] Ἵσοπὶὲ δηά ἀεβίτο 
{Πε86 μυβδαπάπχεη, Δπα4 3}4]] ρίνε τῆς 
νἱπογαγά ἴο οἴπεῖβΊ0 Απά ψνῆεη τΠεΥ 
᾿ελγά Ζΐ, {ΠῈγ 8414, (ὐοά ἐογθίά. 

17 Αμπὰά ἢς Βεἢ6]4 τἢεπὶ, δηὰ 844, ᾿ 
δῖ 18 τΠ18 {δὴ τῆδὲ ἰ8 τυττῖδη, 
ὄΓἢς βἴῖοπς ψηϊοὴ τῆς ὈιΠ] 46 ΓΒ Γὸ- ὃ Ῥε χιᾶ 
)οετοά, τς βάτπης 185 Ὀεσοιηα ἴῃς Πελά “ἢ 
οὗ τῆε ςογηεγὶ 

18 ΨΝΒοβοενεγ 3}4}] (411 ὕροη τῃδὲ 
βἴοῃο 5ἢ4]] Ὀς Ὀγοΐκεη, δυῖ οἡ γΠοΙ- 
βοανϑῦ ἰξ 8}4]1} []}, ἴξ ντι}} στα Ἠΐπὶ 
ἴο ρονγάεσ. 

19  Απά τῃς «δεῖ ργίεϑίβ δπά 
(ἢς βογῖθεβ τῆς δδπης οι δουρί ἴο 
Ιλ ἢδηάβ οἡ ἢϊπὶ; δηὰ {πεν ἐεαγεά 
τῆς ρΘορΐε: ἰογ τον ρετγοείνεά τῆδὲ 
ἢε Παά βροΐκεθὴ τ|}8 ραγδῦϊ]ς δραίηϑβί 
(Π6ηι. 

20 Απά {πε} ννδῖοῃεὰ ἀέ σι, δηά 
ϑεηΐ ἔογζἢ 8ρ165, γῇ ς ἢ 5Που] 4 ἔδίρῃ 
{Πα τηθεἶν 68 γιι8ῖ πγεη, (ἢδὲ τΠΕΥ παρῇς 
(ΔΚε Βοϊά οἵ 8 νγογάβ, τῃδλι 80 τῆεν 

Μαγκ χὶϊ. 1--12; ΠΟΙ 566 ποῖΐδ8. 8ῖ. [ΚῸ 
αἴοπο (6115 υ8 [δῖ 1 ψὰβ δα ἀσγοββϑοὰ “το [86 
ῬΘΟΡΙΘΟ." 

11. “πὰ αραΐϊπ δὲ “επ|.1 Μοτε εχδοίϊγ, 
“6 5εηϊ ἴῃ δα ἀϊτίοη." 

18. Τόεη “αἱά {δὲ ον. 8ῖ. Ματκ δοῃςε βᾶγ5 
(ΧΙ. 6) “ ΗἩδνίηρ γεῖ τδπεγείοσε ομς βοῇ, ᾿18 
γνο]1- δεϊονθα.᾽" δες ποῖδ οὐ [Βαῖ ραϑϑᾶζο. 

160. “{π4 «ὐδὲκ ἐδέγ, .1 Ῥεοιυλίδγ ἴο 81. 
[λικο. 

17. δεβεϊά δε»ι.} 1. 6. Ἰοοϊκεὰ σγανοὶν Ὡροη 
(Ποῖ : ΟἿΪΥ ἴῃ [ὐκό. πο 

δα! ἐε ἐδὶς ἐδεμ.] 1,6. “ 16 (δ) 5 ηοῖ ἴο θ6, 
δοοογάϊην [0 γοὺγ Ῥγάγεγ (νεσβε 16), υνμδὲ ἰ8 
[δς τηρδηϊηρ οὗἉ 115 5εσίρίυτε ἢ" Ῥϑ. Ὀχυ δ. 22. 
55. Μαίζηον δηᾷ Μδαγκ οοιηρϊείς ἴμ6 οἰϊδίοη ; 
δηά 81, Μαιίίδενν δ ἀβ (χχὶ. 41) “ Ἰβογείοσε 
Β4Υ 1 υπΐο γου, ΤΒΟ Κίηράομῃ οὗ Οοὐ 5}2]} 
δὲ ἰδκοη ἔτὸπὶ γοι, δηὰ γσίνοη ἴο ἃ μαίΐοη 
Ὀσίηρίησ ἑοσῖ (ἃς ἔγυϊϊ5 (Πογοοῦ," 

18. ξδοσοευεν :δα}.} 8ὃο Μαῖϊ. χχὶ. 44, 
ΠΟΤῈ τηοϑὶ οὐ Ἰ.5 ἰοοῖ ὕρου τς ᾿τογὰ5 88 
Δ ἱἰηϊετροϊδιίίοη, Ὀυξ 866 (6 ποῖς οὐ {παῖ 
Ραβδᾶρε. ΤὙΒοῖα 5 ηο0 ουδὲ 5 ἴο {Ποὶγ 
ξεηυποη688 δηὰ 5υϊ ΔὈϊοη635 οτο, 81. Μαγκ 
οὐ ἶϊ5 [λ6πι, 

199-26. ΤῊΕ ΟΥΕΒΤΙΟΝ ΟΡ ΤΈΙΒΟΤΕ- 
ΟΝΕΥ. 

ΤῊ ροὶπξ 15 ποιὶϊςοὰ 
ὃγ 81. υκὸ ἰοπθ. Γς ἀεβίρῃϑ οὗ ἴπ6 Ομίοῦ 
Ῥυιοβῖβ, ὅζο. ἀγὲ είνθη α͵80 ἴῃ Μαῖίί. (χχί. 4ς, 
46) ἃπὰ Μεαγκ (χὶ!. 12). [πιπιθαϊδίεὶγ ἀθοσ 
{15 851. Μαίμενν δΔΙοῃθ ᾿ϑεγῖβ Δηοῖ μοῦ ραγαῦὶο 
Βεασίης ου ἰῃς 8816 βυδ)εςῖ, Υἱζ., (δῖ οὗὨἨ τὰς 
νεάάϊῃν οὗ ἴῃς Καὶἰ πρ᾽᾿5 δύῃ. 

απ ἰδὲ )εαγεά.} 1 «. ξϑνε ὺρ [ἢ δί- 
τεπιρὶ Ὀεοδιιδε ΠΟῪ εὐ τ]: Ρεθορὶθ. Τῆς 
ψογάβ, κ [ὉΓΣ {ΠΟῪ Κηονν ἢ τεΐεσ ἴο τῃοὶσ ἰπίθη- 
τοῆ. Αἢ ἰηΐεγναὶ Ὀδοΐννεεη (5 δηὰ τὴς 
[Ο]ονίης δἰεπιρὶ ἰ8 ἱπάϊςαιεά ὈΥ 8. Μαγὶς 
Χὶϊ. 12. 

40. “4» 1δεγ «υαἰεδεά. ΨΝΥ͂ε ποῦν σοϊὴθ ἴο 
ὕνο σδρίϊοιιβ αιιεβείοῃβ Ρυΐ ἴο οὖὐγ 1 οτά (1) 
ΌΥ ἴδε Ῥμαγίϑεεβ δηά ΗἩεγοάϊΐδπβ οοηςεγηίην 
τὐϊθυΐς (νεῦβεβ 2ο--26 ; φοηρᾶγο δηά 866 ποῖος 
οη Μαῖϊ. χχίϊ. 15-2λ ; Μασ χίϊ. 13--17); (2) 
ΟΥ ἴῃς δεαάάμποεεβ σοποογηΐπρ ἴδ6 ἘἈδβυγτγοο- 
[ἴοῃ (τ Γθ68 27-.40 ; οπραγα δηά 866 ποῖθ8 οὔ 
Μαῖί. χχίῖϊ. 23-13; Μδσκ χίϊ. 18- 27). 

͵ε9.}1 ῬΥΤΟΡΕΥ͂Υ, τηδῆ “ϑυνοτηοᾶ;" 8ι, 
[μΚῸ6 88 υδυδ] [25 4 οἶλϑϑῖςδὶ ὀχργεβϑίοῃ, 

δα .ὁο 3 »ἶρδί, Φ 51 ῬερουϊΣ ἴο δὲ Τὲς δε ΡΣ, ] 

190. 2δεο “γιὸ δοι. 
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ταῖὶσῆς ἀο] νοῦ ἢϊπὶ ἀπο (ἢς ροῦγεῦ 
εἰκῚ Δα ΠΟΥ οὗ τῆς ρονεῦπου. 

21 Απά {ΠΕΥ δβκεὰ ἢΐπι, βαγίηρ, 
ὁ Δίαιι, κα ΟἸΜΆβιεγ, νγὲ Κπονῦ ἴπδὲ τμοῖι βαγεϑῖ 
ὥ δηὰ τεδοἢεϑβῖ Πρ μΕγ, ποτ οΓ δοσερίαβὶ 

του τῃς ρεβοη ογ σπχ, δι τολομοϑβὶ 
"Οτ, 5Γα τῆς ᾿ΔΥ οἵ (ὐοὰ ἔτγυὶν : 
ὡὼ, 22 ἶ 1 ἰάνν !} ἰῸΓ β ἴο ρίνε {Π- 

δυῖα υπίο ὐξξβαγ, ογ ποὶ 
232 Βυῖ ἢς ρετοείνεά τἢεὶγ ον! - 

688, Δηἀ 5414 υηῖο {πεπὶ, ΝῊ τεπιρὶ 
γε πιεὶ 

24. ὅηενν πὶὲ ἃ 'ρεπηγ. Ὁ Βοβε 
ἱπηιαρε ἂηὰ ϑβυρειϑογριίοη δὴ [τ 
ἼΠΕΥ δηβιγεγεὰ δηὰ 824, (ὑδεβδσ 8. 

25. Απά ἢε 5.4 πηΐο {Πεπὶ, δηάεγ 
τῃετγείογε ὑπο ὕσϑαγ τῆς τὨΐηρ5 ἡ  !οἢ 
Ὀε Οπβ:γ᾽ 5, Δηά υπῖο (ὐοά τς τῃϊηρ8 
ννῃςἢ Ὀ6 (ὐοάδ. 

26 Απά {δεγ οουἱά ποῖ ἴλκε Βοϊά 
οὗ ἢἷβ νγογάς δείογε ἴδ ρεορῖὶε : δηά 
{ΠεΥ πιᾶγνο]]δά δὲ ἢ18 δηϑυγεσ, δηά Π6] 4 
(ΠΕ ΙΓ ρεᾶςα. 

“Μαῖι... 27 ἢ “ΤΕ ολπιε ἴο ἤϊπι ςετίδίῃ 
᾿ οὗ εἰς ϑδάάιοεεβ, πῖον ἄδην τηδὲ 

ἴΠετε ἰ8 ΔΠΥ͂ Γαβιγγεσίοη ; ἃπά {πῈγ 
δϑκεὰ ἢϊηι, 

28 ϑαγίηρ, Μάδβίεσ, Μοβεβ τοῖς 
ΠΟ 18, [{ ΔΩΥ πιλη᾿8 διοῖπογ αἷς, 
μανίην ἃ ψς, δηά ἴθ αἷς νἱῖδουῖ 

᾿ ὅς 
Μαιι. :ϑ. 
48. 

“γιῖο ἐδε ῥοαυεῦ ἀπά σμίῥογι 7.1 Ἐδῖθον “το 
{89 “το Ων ῬΟΎΟΣ," δηά “"ἴο δ 9 Δ ΒΟΥΣῚ ἘΥ 
οὗ [89 βούοσμοσ." ὍΠα βοςοοηά εἶδι8ε οχ- 
Ρἰαίηβ [ες ἴοιτηεγ οὔθ. [ἴ ἰ8. δὴ ἱπιρογίδηϊ 
ποῖος, Βῃονίης [μαὲ (ΠΟῪ δἰγεδάῦ ςοπίεσῃ- 
Ρἰαϊεὰ {πε δςῖ, νος Π]]εὰ ὑρ ἴπε πχράϑυγε οὗ 
{ποῦ συ τ: 866 ποῖα οἡ Μαεί(. χχυἱ]. 1, 2. 

24. ρεηη)γ.} ΟΥ “ἀοπατίθα." 80 Μαῖκ 
χὶϊ. τς (Μαῖίί. χχὶ!. 1ο χίνεβ “(ὰς {πθιυῖο- 
ΤΩΟΏΕΥ͂ ἢ. ογ [86 νδῖυδ οὗ [86 ἀδηδγίι 566 
ποῖος οἡ Μαῖίϊ. χχ. 2. 

46. ““πώ4 1δεγ εομά, 45..1 851. Μαῖϊπον (χχὶὶ. 
22) 58γ8 “ Υ Ππεη {ΠΥ Πδά μοαγά ἴδεϑ6 νγογάβ 
{ΠΟῪ πιᾶγνε]]εά, δηά Ἰοῖς Ὠϊπὶ δηὰ ννεηΐ {Πεὶγ 
ὙΑΥ͂ ;) 851. Μαγκ (χι!. 17) 5:ΠΊΡΪΥ,.“ Αῃά {867 
τ λτυο  Ἰοα δ Π]πι.᾽ 

27--18. ΤῊΕ ΟΥΕΒΤΙΟΝ ΟΕ ΤῊΗΕ ἈΈΘυΚ- 
ΒΕΟΤΙΟΝ. 

7. Τῤὲπ εαηιε.}1] 81, Μαίϊδον (χχίϊ. 21) 
δά 5 “ ΤΠὸ 5816 ἀδγ." 

80. 4π4 δὲ “ερομά, ἢ Ῥοτθαρβ ὑπὸ 
οὐρῆῖ ἴο τεδά “ Αηὰ ἴπῸ ϑβοοοηά, δηδ [6 
τὰ τοοῖς ΒΕΓ; δηὰ ᾿ἰκεννίδα ͵90 [6 βευθῇ 

5Τ ΓΥΚΒΕ. ΧΧ. [ν. 21---3;. 

οὨ]άγεη, τπδὲ πἷβ Ὀγοῖποῦ 5ῃου]ὰ ἕλκε 
ἢ!8 τνιίβ, ἀπά γδίϑβα ὑρ βεθὰ πηϊο δ 
Ὀγοῖδετ. 

29 ἽΠεγε νγεῖς (πεγείοσε δενεη 
Ὀγοίῆγεη : δὰ τε ἢἤγβθι τοοῖς 4 υυίξε, 
δηά ἀϊεὰ νἱῖῃουΐϊ “δ άτεη, 
0 Απά τῆς βξϑοοπά τοοῖς δοσ ὮὋ 

νυϊίς, δηά ᾿ς ἀϊεα ς ἢ] 41655. 
41 Απά τῇς (Ὠἰγά τοοῖ Πεγ; δηὰ 

ἴῃ Κα τπᾶπηεῦ ἴῃς βανεη 4150: δηά 
ἴἢεγ εξ ἢο σπΠ]άγεη, δά ἀϊεά. 

22 [,Δϑῖ οἵ 411] τῆε ψοσηδη ἀϊεὰ 
Αἶξο. 

43 ΤΠογείοτε ἴῃ (ῃς τγεβυστεςεοη 
ννίοβα σαΐε οὐ {πε πὶ ἰ8 88ε ἡ ἰῸγ βενεη 
ιλά Πογ τὸ νέες. 

24 Απά Ϊεβι5 ἀπϑυγετίηρ βαἰὰ υπῖο 
τεῦ, ὙΤΠῈ ΤΠ] άγοη οὐὗὨ τῆ ϊ5 τνου]ά 
ΤΆΔΙΤΥ, δΔῃἀ ἄγε ρίνεῃ ἴῃ πηδγγίαρε : 

25 Βυὲ {πεγ τ Πὶςἢ 58]} 80- 
οομηῖαα γνοίη ἴο οδίδίη (ἢ νγοτὶά, 
δηὰ (ἢξ γεβυγγεςτίοη ἔγοπι τῇς ἀελά, 
ΠΟΙΤΠΕΥ ΓΊΔΓΓΥ͂, ΠΟΙ ἃΓῈ ρίνθῃ ἰῃ πηλ- 
Πᾶρε: 

16 Νείτδεν σδῃ {ΠεῪ αἷς ΔΠΥ πιογα: 
ἴογ {Π ΕΥ̓ ἅτε εαυδὶ ὑπο τῆε δηρεῖϑ ; 
Δπὰ δὲ τῆς σι] άγεη οὗ (σοά, θείην 
(ἢς ΤΠ] άγεῃ οὗ τὰς τεβυγγεςτίοη. 

47] Νὸον τῃαῖ τς ἀεδά γε γαϊβθα, 
“ἔενεῃ Μοβεβ βμενγεὰ δὲ τῆς δυ3ἢ, “ἃ 

Ιεδ πὸ οἰ ]άγο δηὰ ἀϊεά." 
ΥΔΙΥ. 

83. ἐς “ὁ. Οὐ, “ ἀοίῖ βῆ Ὀδοοόζηο }" 
,ν “εὐε5Β.}] Ἀλίδεν, “2οΣ 189 δογος." 

84. Τόε οὐδέ άγεη 9 δὲς «υογἰ4.}ὺ (Οἰοτηρατο 
δΔηἀ 8366 ῃοῖδ οπ ςἢ, χυΐ. 8. ϑ[. {κΚὸ οτηῦβ ἴδ6 
ΤΕΙΊΔΥ ΚΑΌΪῈ νγογάς σϑοϊ θὰ ἴῃ Μαῖῖ. (χχῖϊ. 29) 
δηά Μαγκ (χῖϊ. 24), “"Ὑαὸ ἀο εγσ, ποῖ Κπουίης 
ἴΠ6 δεηρίυγεδ, ποῦ ἴδ ρονγοῦ οὗ Οσοά. 

ῬΩΓΤΥ, από, (5.1 Αοτηρατο οἷ. χυὶϊ. 27. 

86. Διείέδεν εαηἢὶ Ἀλδίδοσ, "1ῸΣ ΒοΣΈΒΟΣ 
9ο8:.᾿ 

ἐφμαὶ εριΐο ἐδε ἀπρεϊ 9. Α ἀϊδείηςξ Δεϑετίοη 
οὗ [6 ἀοςίτίπο οὗ δηρθὶβ ἀραϊηβί (ῃς 52 4υ- 
Οδο8, 0 ἀεηϊεά [ἴ, (Αςῖβ χχηὶ, 8.) 

δείπᾳ ἐδὲ εδέάγεπ.) ὙΒΟΥ ἅτὲ οἰ] άγθη οὗ 
Οοά ἴῃ ἃ βρεςΐδὶ δδῆϑε, βίπος Οοὰ εἰνεῦ 
1Ποπὶ ᾿ἰδ ὈῪ δὴ δεῖ οὗ Η 5 ροσγοσ. ΤὨϊΐς οχ- 
ΡΓοβϑίοη ἰ8 δρεςίδ!υγ υϑοὰ ἱπ Μαϊπον δά 
{κ6 ψῈῈ τεΐεσεηςε ἴο ἴΠ6 διΐυγο δίδῖο. 

87. ἐνερ Μοω 5.1 ἴῃ  οπὶ ἴδε ἰγυίεά. 
αἱ {δὲ δια δ. 80 1η Μαγκ χίϊὶ. 26. Τδο ᾿οσάθ 

Βυϊὶ ἴς Μϑ85 

εσάρι πκραῖι πιασν ππτι επμπαωρ εὐτανιαπεμαιεαππαμανηξβετειἠ ΚΆΆΙΡΙΟΣ .. Εν σεμειως, -επξις 6 ΄., 

Ν᾽ 
Ι 



Υ. 48---Ἰ. 

νν ἤθη ἢς ολ] οι τῆς Ι,ογά τῆς Οοἀά 
οἵ Αὐγδδδῃι, δηά τῆς Οοἀ οὗ ἴΞδδο, 
Δηά (ἢε (ὐοὰ οὗ ΪΔςοὉ. 
8 Εογ ᾿ε ἰ8 ποῖ 4 (οά οἔ [δε 

ἀεαδά, δυῖ οὗ τῆς ἰἰνίπρ : ἔογ 81} ᾿νε 
πηῖο ἢΙπι. 
.29 Δ ΤΒεη ςετγίδίη οὐ ττ6 8. θε8 

Δηϑυγοτηρ, 8414, Μαβίοσ, ἴποιι ἢδβῖ 
ννε}} 85] ά. 

40 Απὰά «αὔἤεγ τῇδε {πεν ἀκγβὲ ποῖ 
Αϑκ Ηἰπὶ ΔΩΥ φμέρίίοη αἱ 4, 

41 Απά ἢιε 8δἰὰ υπίο ἴῃεπι. 7 Ηον 
ΒΥ 1ῃεγ τῆλι ΟἾτβι 15 Πᾶν 48 βοη ὃ 

42 Δπά ἢ ανίά αἰ πλβεὶ 84} ἴῃ 
τῆς Ὀοοῖκ οὐ Ῥβαϊπιβ, ΤῊς ἴμοχν αἰ 
ὑπο ΤΥ Ἰνοτά, 51: τῆοι ου τὰν τρᾷς 
δαηά, 

43 ΤῊ] [1 πιᾶκα τὨΐπα δηθηλίεβ ΠΥ 
[οοϊϑβῖοοϊ. 

44 ᾿)ανὶά εποετγείοστς ςδ ει ἢ Ἠ]πὶ 
Ιογά, ᾿ονν 15 ἢς {πη ἢΪ8 βοη 

ταῖρι Ὀ6 υῃάογβίοοά ἸΟΟΔΙΪΥ, 45 ΠΟΥ͂ ἅτὰ υοά 
ΌΥ Μαγκ, Ὀυϊ ΒΑΓ ΪΥ 50 ἴῃ {π|8 ρίδοε. ὙΒΕΥ͂ 
τησδῃ “Ϊὴ [86 ραβϑᾶψε σοῃοεγηΐηρς δα Ὀυ5ἢ." 
(Εχοά. 111, 6.) 

88. 97 δὲ ἀεαά, (5.7 ΟΥ, “ο ἀφεαὰᾶ, πὲ 
οὗ ᾿ἰνίπα πιθ1.} 

,ν αἱ ἕω ὠπίο δία Ῥοουϊαρ τὸ 8. 
Τκε. Τῆς ραγτςοϊο “ ἔοσ " σοπησοίβ {ῃ158 δά - 
ἀπο οἰοϑεὶγ ὁ Πἰνίηρ ἴῃ τῆς ργοοθάϊης 
εοἰδυϑ6. “ΑἹ], Ἔυθὴ ἴμοβθο ψνῦῆο πᾶνα 
ΔΌΝΑΥ ἴτοπι ἴΠ6 εἐγε8 οὗ πιθη, 5111 1ἵνὲ 1ὴ (ἃς 
δίῃ οἵ Οοὐ." ὙΤὨΪ5 βϑαγίηρ 5 ἰἌκοῆ ὺρ 
δηά εἐχραηάεοα ὈΥ͂ δί. Ρδυϊ, Ἀθη. χῖν. 8, ψν ῃο 
Εἶνεϑ ἴξ ἃ Ργδοῖϊςδὶ δρρὶοδίίοη ἴο {π 6 ργεβϑθηΐῖ 
δ δὰ ἀυῖ165 οἵ (ΟἨγιβιϊδη8: 866 «90 Αςῖβ8 
ΧΥΪ!. 28, ΨἜΘΓΟ 15 ὈΘΔΓΙΠ 8 ὈΡΟΩ ΤηΔῃ 88 5008 
ἅτε ἄγαν οὐ. 

39-.47. ΟΥΈΒΤΙΟΝ ΜΨΙΤῊ ΤΗῈ ΘΟΒΙΒΕΒ. 

890. 72ε; εεγίαῖη, (ος.ἢ 866 τπ6 ηοΐδθβ οῃ 
[ἢ τιυςὶ ἤ1}]εΓ δοσουηΐ σίνθη ὮΥ͂ δῖ, Μαγκ 
ΧΙΙ. 28-.1ώ. ὙὍὙδο δοῦῖθεβ εσα ϑυγργίϑεαά ἴο 
ΠΟΆΓ ΠῸΠιὶ Οὔ [Ογὰ 50 Ῥονεγῆι! δῃ γι" 
τηθηΐ ἴῃ ἀείεηςς οὗἉ {πεῖν ΤΠ γί θα ἀόρτῃα, ἀπὰ 
Ἰπόρτα ἴξ ργυάδηϊ ἴο ᾿ΔΥ ΠΟ ΤΊΟΓΕ 5η.ΓΕ5 ἴῸΓ 

ἴπι. 

41. μπίο ἐδε»ι. Τὸ ἴδε ϑογδεβ: 81. Μαῖ- 
ἴἰδπονν 5Άγ5 “ἴο ἴπε ῬΠΔΓΙΒΘΟ5 :᾿ {Π6 δοςουηΐβ 
αΓα ἱηάερεηάεηϊ, ΔΙ Βουσ αυϊΐο Τοηϑίϑίεηϊ, 
55, Μαίϊδπεν (χχίϊ. 345-40) δηὰ Ματκ (χἱϊ. 28- 
34) Ἰηἴεγροβο δὲ (ἢϊ5 ροϊηΐϊ ἃ (Ὠϊγὰ χυσϑίοη ρΡιι 
ἴο ουὖυὦν 1 ογά, ἰπδΐ σοηοεγηίΐην “ [86 γτοδῖ σοσῃ- 
ταλπάτηοηΐϊ οὔ ἴδε ἰδνν." (δεε ποῖδϑβ ου Ἷἢ. Σ. 25.) 
Αὔον 1815, οὺγ 1 οσὰ ἴυγῃ5 ἀραίηβὶ Η 5 δάνο- 

51. 0ὺὐ ΚΕ. ΧΧ. ΧΧΙ. 

4ς5ς 4Τπεη ἱπ τἢε δυάΐεηςς οἵ 41} 
τῆς Ρεορὶε Πα 8414 υἱπίο [5 ἀϊβοὶ ρ]68, 

46 ΖΒεναῖς οὔ ἴδε βοῦθεβ, νυ] ἢ « Μαει. 
ἀεβῖγε τὸ νγαὶκ ἰπ ἰοπρ τοῦεβ, ἀπά ἰονε 355 5: 
διεοζίηρβ πῃ πε πιαιίζεῖβ, δπὰ τῆς 
ἢρθεϑὲ 8εαῖβ ἰπ (Π6 δγῃδρόριια8, δηά 
(6 ἙΠοῖ τοοπβ δὲ ἔδδϑβ ; 

47 ΜΝ Ηὶςἢ ἀενουγ νυ ἀονγϑ᾽ Πουϑε8. 
ἀπά ογ ἃ 8πενν πιᾶΐα ἰοῃρ' ῥΓΔΥΘΙΒ: 
τῆς 54Π)5 8141} γεοεῖνε ργελῖεσγ ἀδη- 
πλιίοη. 

ΓΗΑΡΤῈΝΚ ΧΧΙ. 

ἃ Οὐγέεί εονεσιοπαάξίλ 1Δ6 2007 τυϊαΐρισ. Ἂ 
72 γον είε κλ ἐᾷς είν μεορε Οὗ ἐλφ ἐρρεῤί, 
α»ηα οΥ ἐὰξ εἷὴν δεγαλονε: 25 1Δ6 σέργις αἴσο 
τυλίελ «λαπ σφ δείογε ἐΔς ἰασέ (αν. 34 12 
ἐχλογίσα ἑάονε ἐο δέ τυσίολ,εί, 

ΝῺ ἢς Ἰοοίκεά τρ, ἔΔηά 8δνν [Π8 δ Μαιν το. 
το. πιεη οαβϑιίηρ τῃεὶγ οἱ 8 δ" 

ἰηἴῖο {Π6 {ΠδΆϑιΓΥ. 

ΒΓ65 ποῖ ονπτὶ τροϊποὰ οὗ διίδοκ, Τῆς 
αυεϑίίοη 15 ἔουηά ἴῃ ὨρΑΣΪΥ ἴδ βᾶπιῈ ψογάβ ἴῃ 
Μαῖϊ. χχὶ!. 41-.46:. Μαγκ χίϊ. 315-17 (σἤοτα 
866 ποί65). 8ι. Μδέδβον δίοπο δά 45, ""᾿πά πο 
ΙΔ νγ)Δ35 δΐο ἴο δῆβινου ἷπὶ ἃ τνογὰ : ΘΙ ΓΠΟΥ 
ἀυγοῖ ΔῺΥ πιδη ἔγτοπι [δαὶ ἀδὺ ἴοσ δβκ ἢἷπὶ 
ΔΩΥ ΤΡΟΤΟ 40 650} 005.᾿ 

456. Τδεη ἐπ ἐδεὲ αμάίεποο.} “ΤῊ Ϊἷ8 ἀδημπηςῖδ- 
[ἴίοῃ οὗ [86 ϑοτῖθεβ (νεῦβοβ 45-47}, ῬΙςἢ 18 
ἕουηά ἴῃ ΠΕΑΥΙΥ ἴῃ6 54π|6 ἴσστηβ ἰῇ Ματσκ χὶὶ. 
8-40, 15. ΟΥΔΘΠΓΥ 4 ςοηάοηκεά τοροτί οὗ ἴῃ δ 
ον ἀϊδοουγδο τ μοἢ ἰ5 Τουηὰ ἴῃ Μαεαῖίῖ. χχηὶ., 
δηὰ τῆηὶςἢ τΠογὰ οἰδηάβ ἃ5 ἴῃς ὑγεϊυ δ ἴο [ῃ6 
ετοδῖ ρσορμεῖῦς ρᾶβϑαξε 'ἰπ Μαίί. χχῖν., Χχχυ. 

μῃο δὲς ἀπειρία. Ῥοτθδρβ 'ὸ τὰ ἴο γοδά, 
ππΐο 89. Μασ βδγβ8, “ πηΐο ἴδοτη :" 
Μαίπον, “ἴο [6 τηυϊυάο, δηὰ ἴο ἢ 15 
ἀ 5. !ρΡ 68." 

46. ἐπ ἰοπᾳ γοδδ:.} ΤΈΏΘΥ αϑεςϊοά ρεου 411- 
([ε8 οὗἩ ἄγεββ, ΌΥ͂ ΨνΑΥ οἵ διϊγασιίης δἰζεπίοη : 
850 ἰῃ Μαῖϊ. χχί!ὶ. ς : “ὙΤΠΟΥ πιᾶκο Ὀγοδὰ (δεῖν 
ΡΥ] Δςίοτῖθβ, δηὰ ἐπίαγρο πὸ θογάογβ οἵ [ΠοΙν 
ξαττηθηίβ." 

ἴουε φγεεϊηρι, Ὁ Οὐοἴμρᾶγε δηὰ 566 
Ὠοῖς οὐ Μαῖΐ, χχί!ὶ. 6, 7. 

47. ἀευομ; «υἱάοαυ᾽ δοισε:.}1] ΟΟτΏραϊα 2 
Τίπι. 1}. 6. 

,)ῶγ α “ὁεαυ) (οπιρασγο Μείϊ. τἱ. ς. 

ΩΗΑΡ. ΧΧΙ.---τ--ὦ ΤῊΣ ΙΡΟΥ Β ΜΙΤΕΒ. 

1. “π4 δὲ ἰοοξεά ὡΡ. ΤΕ ἱποίάεδηϊ οὗ [86 
νυ άονν᾿ 8 ταἱε8 ἰ8 ἔουπα ΟὨΪΥ Βεγε δηὰ Ματκ 
Χἰϊ, 41-44 (ὙΒΕΙΕ 866 ηοίε5). [{ ἰ5 ουάςηϊξ 

445 



2 Απά ἢε βᾳννγ αἷἶϑο ἃ Ἴεγίδίῃ ροοὺῦ 
νυϊάονν σλϑείηρ ἰῃ ἈΠ ΠΟΥ ἔννο " ἡγϊτα8. 

2 Απά ἢςε 8.4, Οὗ ἃ «πιῇ 1 88 
υπίο γου, τηλί 118 ροοῦ νυάονν ἢδῖ 
ςΑϑῖ ἱπ ποῦ τῆδη ΠΕῪ ἃ]} : 

4 ἔογ ἃ}} εἴθβε ἢδλνε οὗ τῃεῖγ δδυη- 
ἄδληςες Ἴαϑδὲ ἰῃ υὑπίο τῆς οἤεπηρβ οὗ 
Οοά: δυὲ τε οὗ δε ρεπυγὺ ἤδῖῃ 
ςαϑὲ ἰη 41] τῆς Πἰνίηρ (Πδῖ 816 δά. 

“Μαῖ 9. 5 Φ'ΑΠπά 88 βοης βράΐκε οἵ {ῃε 
τειρὶς, μον ἰἃ νγαὰβ δάογηθρά νὰ 
ΒοΟΙΑΪ]γ.5ϑἴοης8 δπά οἱ, ἢς 54ἰά, 

6 4: 3ῶν τῇεβε τηΐπρβ Ὡς ἢ γε 
ὈεΠο]4, τῆς ἀδγδ νν}}} σοπγε, ἰῃ τῆς 
ὙΠ ὶο ἢ}; τἤεγε 5804}} ποῖ δὲ ἰεξξ οπς 
βίοπε ὕὑροη δποίδογ, [δῖ 53}2]} ποὲ ὃς 
τἤγονσῃ ἀονῃ. 

5Τ. ΠΌΚΕ,. ΧΧΙ. [ν. 2---ττ, 

 Αμὰ {πε δοκοὰ ἢ πὶ, βδγίηρ, 
Μαδβῖογ, δυξς ἤθη 8.41} τπεβϑς τῆϊπρε 
δεὺ δηὰ ννῆδῖ εἰρη τοι δέτε δε εῃ 
656 τη ϊΐπρβ 83Π4}} σοπλε ἴο ρ885 ἢ 

8 Απὰ ἢ 114, Τακε πεεά τῆλὲ 
γε Ὀς ποῖ ἀεοεῖϊνεα : 0γΓ ΓΩΔΠΥ 5}2]] 
φΟΠπΠΊ6Ὲ ἰῃ ΠῚῪ πᾶπι)ε, ϑβαγίηρ, 1 δπὶ 
Οὐγισέ; δῃὰ ἴῃς τἰπης ἀγανοῖς ὨΘδΓ: 
ὅο γε ποῖ τπεγείογε δίξεγ ἤδη. 

9 Βυϊ ψῇεη γε 5141} ἤεᾶγ οἵ νγᾶτβ 
δΔηά οοπιπιοϊίοῃβ, ὃς ποῖ τεττβεά: 
ον τῆεβς τϊηρβ τηυϑὲ ἢτβε σοῖς ἴὸ 
Ρ438 ; διιῖ τς ἐπὰ ἐς πας ΕΥ̓͂ ἀπά ᾿γ. 

Ιο “ἼΠοη 8414 ἢς υὑπίο ἴδεαι, “χς 
Ναιίοη 3}}4}} γίβε δραϊηϑδὲ παιίοῃ, δπά ἢ 
Κιηράοῃιχ ἀραῖπϑιὲ Κιηράοπ : 

11 Απὰ ρστελῖ υλίεϑβ 5Π4]1 ὃς 

ἔτοιῃ [6 ορεηΐηξς ψογάβ οὗ 8:. {κε 5 δὸ- 
οουηΐ [Πδὲ ἰἴ οσουγτοά ἱπηπηοαϊδίοὶν αὔεσ ἴΠ6 
ἀεπυῃοϊδίϊοη οὗ (Ὠ6 ϑ.γῖθ 68. 

ἐδε ἐγεαςγ.} 866 οἡ Μαζξ. χὶϊ. 41. 

2, ἑαυο νι. Οτ, “ἴνο Ἰορίδ." ὙὍΤῆἊς 
ΒΙΏΔ|1εϑῖ ροβϑίθὶα οοϊηβ: Μαγὶκ οὀχρίδιηβ, 
“ γἘ]ςἢ τῆλκο ἃ τί πιηρ," ὟΝ ὁ τῦδῪ {πεσεΐογε 
ΒΌΡΡΟΘΕ ἴΠ6 το ἴο Ὀ6 οηθ- Εἰ Β[ἢ ραγὶ οἵ {᾿ς 
ἘἙοπιδη ἅἃ5. Βρηροὶ 52γ8 ΡΠ ΠΥ, Ὀυϊ ποῖ τυ ἢ 
Ἰη8 υ81.8] Δοσιγαου, “586 πιρας πᾶνε Κορῖ 
ΟΠΘ;" ῸΓ ἃ 655 οὔἴδσίηρ νν»ὲ5 ποῖ πιοὰ 
Υ ἴανῦ: 8ε6 δοδβοείίζεη,  Ηοσ. Ηοδ.᾽ ἴοι. ἱ. 
Ῥ. 250. 

3. »πογε ἐξα δὲν αἰ]. “Τῃ τΠ6 ἀἰδοοῦγϑθοβ 
ὙΠΟΔ [6815 δά άγοϑθοβ ἴο Ηἰ5 ἀϊβοίρίεβ, Ης 
οδηάολνοιυτβ ἴο ἰοδὰ τποῖγ τηϊπά5 ἴο [86 {{π|6 
οϑεπηδϊε οἵ υπηδη δοίίοηβ, [παΐ 18, Δοοογάϊης 
ἴο {Ποῖ γ φωα ιν, ἰπβίοδὰ οὗ ἴῃς εδισηδίς δοςογά- 
ἵπρ' ἴο φμαμελν γὩ] ἢ νγὰβ ἴῃς γοοί οὗ ῬΒδγβα- 
151." (Οοάεῖ.) 

4, επί). Οτ, “ ἀεβοίϊεηςγ.ἢ" 

1-17. ΤῊΕ ΟΕΕΑΤ ῬΕΟΡΗΕΟΥ. 

δ. “πώ α: :09»..1 5 σοηνογεδίίοη (ΥΈγ868 
5, 6) ἴοοϊκ Ρἷδοςβ 88 οὺῦγ [ἍἾογά δπά Η[8 ἐΐἶ5.1:ρ]68 
ὍΟΓο ἰοανίης [6 Τδηιρὶς ἱπιπηθάϊαϊοὶγ δου 
16 ἱπεϊάοηξς Δϑῖ τοσουηϊοά. [Ιἴ οὐσουγβ ἰῇ 
[(Π6 δάπὶῈὲ ρἷδοθ ἴῃ Μαῖίϊ, χχίν. τ, 2; Μαγκ 
ΧΙ. 1,.2:; ΜΏΘΓΟ 566 ποῖ. Τδδ σοπιαγκ οὗ 
186 ἀἰδβοῖρ]ε8 ννᾶ8 ροβϑιγ οἱϊειιοὰ ὈΥ ΟὐΓ 
Τ,οτά 5 βαυίηρ δϑουῖ [ἢς ψίάονβ τηϊΐο τ ῆΐῖοὶ 
[ΠΟΥ δὰ ἱπρεγίθο 7 υπάετβίοοά, “Ηδὰ 
ΠΟΙ φίνθη τόσο [ἤδη [παῖ ροοσ ψί ον, τ Βοτο 
νου πᾶνε θθθη ἴῃς ΒΟΟΩΙΪΥ βἔσηεϑ δηά ςοβι 
οὔεγιηρ8}" Μιπεῖ [25 ἃ βκΚίηρ βοτηοῦ 
ἰουηάφα οἡ [ἢ]5 νἱονν : 566“ Εἰιιὰθ5 ἐνδηρό- 
᾿ᾳι165,᾿" Ρ. 248 “6ᾳ. 

Ξοοάν “ἰοπε4.}] ΤῆθῈ Τορῖὶα τγὰβ Ὀυδι οὗ 

6 πηλλγῦϊο, Ὀυϊ [ἴ ννᾶ5 (6 51Ζ6 δηᾶ οδσεῖυὶ 
ἙΟΓΚΙΊΔΏΒΙρΡ ἩΠὶς ἢ Θροοῖ 8 }}} αἰϊταςϊεα (δὲ 
δαἀπηγαοη οὗ (Ὡς ἀϊϑεῖρίεβ; δος ποῖθ οἱ 
Μεασκ χἱ!. 1. 

7. 1δὲγ αιλεδ.} ὌΠ ΑΙ 15, [6 ἀϊ9ς 165, 25 πὲ 
ᾶτε τοϊὰ Ὀγ 81, Μαιίδπονν. 8.1. Μαγὶ, 1ε}}5 υς 
ΤΏΟΓΕ ΡΑΓΟυΪ ΑΕ [παῖ (ἢ αυεϑθοῃ νγδβ αϑκοά 
ὉΥ Ρεῖεσ, [4π|65, [οῦπ δηὰ Αηάγεν ; δηὰ θοῦὶ 
55. Μεαίποεν δηὰ Μασκ ἱπέοστῃ τι5 [δῖ τὰ νᾶ 
αϑκοὰ “88 ἢε βαῖ Ὡροη (6 Μοιιπὶ οὗ ΟἸ ναι, 
ΟΥ̓ΕΤ ἃρδϊηβὶ (ἢς Τεπιρ]ς." Οοἴήραγε δῃά 9εὲ 
Ὠοΐδ658 οὐ Μαῖϊ. χχῖν. 31; Μασκ χηὶ 3,4. [ἃ 
Μαῖζδον {πὸ φιοϑίίοη οὗ [δ ἀἰ5ς 1} Ρ|65 15 τῆοτε 
ῬΓΟΟΒΕΙ δίἰαίεα ἔπδὴ ἴῃ Μασκ οσ [μὐκε: 
“ὍΝ ΏΘΩ 504}1} {8686 [πίηρ8 δὲ ἡ δηᾷ νυυῆξῖ 582]}} 
6 ἴδε 5ἴρῃ οὗ 22» εονγιέπρ, δῃὰ οὗἁὨ δε “πα οἵ 
ἐδὲ «υογἰά 5) Ὅς ὕνο δνεηῖβ σὲ ἔδιι5 ἐϊ5- 
Ἐπηρι ϑῃεά, . 

απά «δαὶ “ρα, ὦ. Ἀδίμεσ, “Δπὲ 
ὙΠ21" 58} δὲ “1890 σἰβη, τ Ββθα [8680 
ΕΙΏΒ5 ΔΙῸ δοπί [0 ὁοπι [0 8588" 

8. 44 δὲ “αἰ4.} Οὐυγ 1 μογὰ δ τΕΡΙΥ, οοπ- 
ταϊηϊηρ ἴδε σγεδῖ Ῥγορἤ ΟΥ (γοῦβεβ 8-16) 5 
αἰϑο ἰουπὰ ἴῃ Μαῖϊ. χχῖν. 4.51 (ποτα ζ}}]Υ), 
δΔηά ἴῃ Μαῖκ Χὶδ. 5-.7; ΒΟΙΘ 966 ἢοΐεβ. 8: 
Μαῖίίδενβ στεοϊΐδὶ σοηΐδηβ Ἴσογίαϊῃ Ῥβ55δρες 
[ουπὰ 4150 ἰῃ ἴῃς ῥγεαϊ!ςξίοη ἰπ οἶ. χυῖ!. 20- 3] 
(5:6 ῃοί68 οἡ [Πδὶ ρ]4ς 6), νὨιοῖ 81, ΠυΚο, νεῖ 
[18 ὑδ0.8] ςᾶγο ἴο ἀνοϊά γερεϊοη, οὐιτβ Βοτα. 

Ια» Οῤγμἐ.} ΟτὍἉ, Ὶ διὰ" Βο. 50 81. Ματγξ. 
δῖ, Μεαίδον 58γ5, “1 πὶ 16 Οσιϑί :᾿" δῃὰ 88. 
Μαῖζπενν ἀηὰ Μαγκ δάἀὰά, “ δηὰ 5}}8]} ἀδοεῖτε 
ΤΏΔΗΥ." 

απά 1δε το, δ΄... 16. οἵ ἴλε πιδημεϑῶ- 
ἄοη οὗ τε Μεββίδηις Κιησάοιι: θοῦ τ ἴο 
δῖ. [Κο. 

9. ὧν απὰ δγ.ὺ Ἱπιπιοάδίδιοϊγ. 855. Μαδῖδεν 
δηά Μασκ 840, “ ποῖ γεῖ." 



51. ΓΌΚΕ. ΧΧΙ. 

ἴῃ ἀϊνεῖβ ρίδοεβ, δῃά ἔδληινηςθβ, δηὰ 
ΡΕΒΌΪΘμοα8; δηά ἔεαγμι! 8ἰρῃϊθ δηά 
σιελῖ 8ἰρῃ8 8114} τἤεγε ἴοι 
Ὠδάνθῃ. 

12 Βυῖ Ἀεΐοτε 411] {ἢεβς, {Π6Ὺ 3}4]] 
ἴδγ τῆς μδη8 οη γοιι, δηά ρεγβεσιιῖα 
γομ, ἀε]ϊνετίηρ γος ἃρ ἴο ἴδε 5γπᾶ- 
ξοβυςξ, δηά ἰῃΐο ργίβοηβ, δεὶηρ Ὀγουρῃῖ 

Ὁγα Κίηρϑ ἀπά γι} }εγ8 ἔογ ΠῚῪ Πδηης᾿ 8 
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84 Γ[63 8.41} ποῖ Ὀε δ0]ε ἴο ρδίῃπϑδυ ΠΟΥ 
Γεϑίϑβῖ, 

16 Απά γε 5814] δε δείταγεοά 
θοῖἢ ὉΥ ραγεηῖβ, δηὰ Ὀγεϊῆγεη, δηά 
ΚΙηβ(ΟΙΚ8, ἀπά (πΠἰεπάβ; δηὰ τόσ οὗ 
γοιι 8}.4}} {ΠῈῚ ουδὲ ἴο δ6 ρυξ ἴο 
ἀεαῖῃ. 

17 Απά γε ἐδ4}} δε παῖεά οἵ 4}} σιόη 
[ογ ΓΔΥ Πδιης᾿ 8 84ἴζα. , 

βλἶζε. 18 “Βυὲ τπεῖε 8341} ποῖ ἃπ ἢδὶγ “ Μαῖε. το. 
12 Απά ἰξ 5}411 τυγη ἴο γοι (Ὁγ ἃ οὗ γουγ πεδὰ ρετγίβῃ, τὰ 

[65] ΠΊΟΙΥ. 19 ἰἷπ γοιγ ραζίεπςα ροβϑ8688 γ6 
Ὁ Μαΐϊ. το. 14 δεξί α ἐὲ (δεογοίογε ἰῃ γόουγ γουγ βουΐβ. 
το. Πεδγῖβ, ποῖ το πιεάϊτδλίε δείογε γῆ 20 “Απά ψῆδῃ γε 31] 866 [εγιι- 4 Μαῖι. 54. 

γε 31|4]] δηβνεγ: 
Ις Βὸγ 1 νἹ]} ρίνε γοιι ἃ τποικῇ 

δηά νυ ϑάομη, νυνὶ ο ἢ 811} γουγ δάνεγ- 

11. απάὰ αν δε εἰσῥις, δ᾽ ..2 Ῥοουϊίαγ ἴο 81, 
Τιυκο, το ἴδι18 ἐχρίδίηβ ἴμ6 σογάβ “ὙΒ686 
ᾶῖο ἴπ6 Ὀερίπηΐηρ8 οὗ βοιτονβ, τθιςἢ 58. 
Μαῖϊδενν δηὰ Μαγὶκ μβανε ἰη [815 ρἷδοθ. 866 
οἡ Μεῖϊ. χχίν. 8. 

1., δείογε αἱ! ἐδε:ε.) ϑοῖὴς αἰ ΟΌΪΥ 566 πι8 
ἴο γίϑβε ψἱἱἢ ἴο ἴΠ6 ογάοσ οὗ (86 
ουθηῖβ ργοάϊοϊοά. 8ι. Μαιίζιεον πιεηϊτοπβ ἴῃς 
Ρυδ]ς οδἰαπιεβ Ὀεΐοτε ἴδ6 Ῥεγϑεουϊοηβ οὔ 
νυ ἰςἢ 41} [ἢ ϑγηορίίςδὶ Ενδηρο σοῖ5 σρεᾶκ; δυϊ 
1 ἰ5 ποῖ δἵ 411 οἶθαγ [δῖ 6 πηθδῃϑ 08 ἴο ἸΠά6Γ- 
βϑιδηά (παὶ [ΠΕΥ ΕΓῈ ἴο ΟΟΟῺΓ ἴῃ ἴπ6 ΟΥΘΓ ἴῃ 
Ὡς δ6 ρῖνεβ ἴθ. Ητδ 5478 5 ΠΑΡΙῪ ἠῤέη 
(Μεῖῖ. χχῖν. 9), δῖος ἄοοβ ποῖ πιεδῃ “" δῇεγ 
τῆι. ΤΠ ἐχρτγεββίοῃ υϑοὰ ὈΥ ἷπὶ ἰ5 νάσζυς ; 
δηά 41] [παΐ 15 οοτίδίπ 8 [δὲ (ῃς ἴἤγος Ενδη- 
ξεἰ ἰδῖ8 ἄρτοα ἴῃ ρἰδοίηρ ὈοΓΝ ΟΑἰΑΔπλ ἴε5 δπά 
Ῥογβοουθοηβ Ὀεΐίοσγε [ἢ6 {ἰπιὸ οὗ “τῆς εηά." 
(αοιηρατε Μαῖϊ. χχὶν. 6, απὰ Μαγῖ χὶϊ!. γ, νὰ 
γεῖβα 9.) ἴὴ ἴλεϊ 81. 1ὺ0Κε᾿ 8 ἘΧργοβδίοῃ ἰβ 
ΤΑῖΠοΥ ἴοὸ Ὀ6 υπάογβίοοα 845 τείθγσίης ἴο ἴῃ 6 
ἘΠΕΡΚΠΩΗ: ποῖ Ὀεΐοσγα δηγ ρατί, δυὲ Ὀεΐοτε 
411 (ῃαὶ μδ5 θδεῶ ργεάϊςϊεὰ δηὰ δ}18)1εά. 

9 ἐδε “γπαφορσιε..) ΤῸ ὃὈὲ 5βοουγρεά : 566 
Μαῖκ χο; οορασο Μαίί. χ. 17; οἢ. 
ΧΙΪ. 11. 

δἰπρ: αν γμΐεγ:. ἘτΏΡΟΓΟΥΒ δῃα ξΟΥΘΤΉΟΥΒ. 
Ουγ [υογὰ Ρ ἴῃ ἃ παῖυγα] ογάεγ ἔτοτὰ 
με ορροβίξιοη οἵ [}ενῖβῃ δυϊβοσῖ!εβ ἴο (δε 
οφρροβιίοη οἵ ἴς μβοδίμθη. 80 ἴῃ Μαγζκ χἱϊὶ. 9. 
8:1. Μαξπεν 5478 ἴῃ [6 δδὴθ ῥΐδος, “" Απὰ γε 
88}} Ὀ6 παϊεοά οὗ 411] ἠδίοη8 (ον (οὗ 411 ἴδ 
Οὐδ η(1168 ᾽) ΤῸΓ ΤῊΥ̓ ΠΑΠῚΘ᾿ 8 52Κ6. 

13, “π4 1 “δα]}, ὦ". 851. Ματκ (χιἰϊ. 9) μὰ5 
“70Υ ἃ 65: ΠΊΟΩΥ δραϊησί ἔμ οπὶ;ἢ δηὰ Μεῖζον, 
ἷπ ἃ 5ἰπλδγ [που ποῖ ράγδ}}6] ρᾶβϑαρο (Χ. 18) 
“ὉΓ ἃ ἰδ. ΠΔΟΠΥ ἀραίησὶ ἴποπὶ δπά ἴῃς Οθη- 
165. ἈἘεδὰ ἴῃ {πὸ Ἰέρῆϊ οὗ ἴποβε ρίδοθϑβ, ἴῃ ς 
ἴοχῖ πιιιϑῖ τηθδῃ, “ [ἢ15 νν]}} ᾿5βιι6 ἴοσ γοιι ἴῃ δη 

8816πὶ οοπγραϑεοά τετἢ Δγηχεβ, τἤεη ἢ 
Κπονν τπδὲ τῆς ἀοϑβοϊδλτίοη ἐποσγεοῦ 18 
πἰρῇ. 

ΟΡΡογίυ ΠΥ οὗ Ὀελγίης νυ ἴΠ658 ἴο [6 που]. ἢ 
δῖ. Μασ ἀρρεπάβ ἴο ἴπ6 Ράγ8}1ε] νγογάξ, ἀῦδουθ 
ᾳυοῖΐοά, ἃ δαγίηρ τυ ϊοἢ ἐχρίδίη5 {Πεὶγ πηροσῖ, 
δηὰ το τα ὑεῖς [δῖ οὔ ἴῃ ἰοχῖ : “ Απά ἴδε 
Οὐοϑρεὶ ποῖ ἢγϑῖ δὲ Ρυ] 5 πο δποηρ 8] 
πλίϊοηβ. (οσλρατε Μαῖϊ. χχίντ. 14. 

16. Σον 1 «υἱῇ!δίυε. Ῥεου]ᾶγ τὸ 81, [υΚο. 

9160. “κά γε :ῥα]}} δὲ δείγαγεά. ϑοιιονδί 
ἀἸΒΈΓΘΉΠΥ ἴπη Μαῖῖ. χχίν. το, ἀπὰ Μαῖκ χιϊὶ. 
12. Βιῖ5εε Μαῖϊ. Χ, 21. 

17. “μπᾶ γε «ῥα δὲ δαϊε.} 80 ἴῃ Ματῖκ 
ΧΙ, 13. Αἰ5ο ἰπ ἴδ 5: π|} Δ Ὁ ραϑϑοᾶζο, Μαῖί. χ. 
284. (οΏΡΑΓΕ ἴοο Ϊοδη χυ. 21. 

18. Βμὲ δεν :δα}.}1] Οομηρατε Μαῖ. χ. 
30; (ἢ. χί!. 7. 

10. 1κ γον" βαϊέεπερ, 49 5.21 ΟἿΪΥ ἴῃ 8ιῖ. 
Ιυκο. Ὑταηδιαῖο “Ἷὰ (οΥ, “ Ὁ) ΥΟῸΣ 
Ῥδίΐοποῦ δοαπΐτο γ0," (οΥ, Δοςοσάϊηρ ἴὸ ἃ 
νν6]]-ϑυ ρρογίοα τγοδάϊηρ, “79 8841} δοᾳφυΐτ9) 
ΥΟῸΣ 80}. ΤΠ δῖ ἰ5 ἴο 54Υ ραίΐσῃοες. δπὰ 
Πομδίδηου ψουϊὰ ὈῈ ἴδ οἰειηεης ἴῃ ψὩο ἢ 
{8 εγ νου] δὲ 4016 ἴο βᾶνο {ποὶγ 8οιῖ5. ((οιη- 
Ρᾶτε Μαῖίί. χνὶ. 2ς, ψίεγε {με ψοσγὰ “ Πηά" 
158 5 ΠΛΠΑΥΪΥ υδοὰ.) 

40. “π4 «υδεη.] “ΤΉ 5 15 ἴῃς ἴσχε δἷχῃ γίνη 
ἴῃ δΔῆϑχοῦ ἴο ἴπ6 4ιιοβάοῃ ἰἱπ γογϑα 7) ἰῃ ορρο" 
δἰθοη ἴο ἴδε 3156 5 γΏ8, υϑσϑοβ 8-19. 

.εγισαίενι εονιβα.:44.} 55. Μαῖπεν δηὰ Ματῖκ 
όσα γεΐογ ἴο ἴῃ “ δροπριηδίίοη οὗ ἀδϑβοϊδίϊοη ἢ 
ἃ5 ἴῃ δἰ γῃδὶ ἴοσ Πιρῃῖ, ΤῊς οχργεββίοη υϑοὰ 

51. 1υυΚε ἰ5 Ὧπη ἰηςεγργεϊδίοη ᾿ητεηάθα ἔοσ ἢ 15 
ἐπΈ]6 γτεδάοτβ, δηὰ οὗ ραγαπιουης ἱπιρογίδηςς 

ἴον [6 ὀχοροϑὶβ οὗ (ἢς οἴπον Εὐνδη οὶ δίβ. [{ 
δοςογάβ ροσῇδρϑ Ὀεϊζετ ἢ (Πς νἱὸνν οὗ Μτ. 
Οτάβννοῖ!, ποῖςθδά ἴῃ {δὲ ποῖς ου Μαίϊ. χχίν, 
15, [δὴ τῖῖ {πᾶ τῆς δδη Μδη536] [88 
δἀορίοά; 866 ἢ. 139. 
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21 Τ ει ἰεῖ τποπὶ ἩΠΙΟἢ ἅτε ἴῃ 
]υάκεα ες ἴο τς πιουπίδίηβ; δπά 
Ἰεῖ τῆεπὶ της ἀγα ἰῇ τὴς πκίάβ8ε οὗ 
1 ἀεραγὶ οὐ; 14π4 ἰεῖ οὶ τπεπὶ 
τῃδλξ ὅγε ἴῃ ([ἢς σοιιπίγιε8 δηΐεῦ ἐποτγο- 
Ἰηῖο. 

22 Ἐογ δεβς δὲ τῆς ἀδγ8 οὗ νεη- 
ϑελπος, (παῖ 411 τῆϊηρβ ὑπο ἢ γα 
νυγ το πιᾶγ ὃς ΠῚ] 4}]εὰ. 

2323 Βυὲ ψος ιἱηῖο {πμεπὶ τπδῖ ἅγε 
ἢ Τἢ]ἃ, ἀπά τὸ τῆεπὶ τπδέὲ σίνε 
ϑυςῖὶς, ἱπ τῇοβς ἄλγε} ἔογ ἴπετε 85}4}} ὈὲῈ 
στεδῖ ἀἰβέγεϑβ ἰπ τς ἰδη, δηὰ νυγδίῇ 
ἸΡΟη [}}18 ρθορΐε. 

24. Απά {ΠΥ 5821] [1] ΒῪ τῆς εἀρε 

41. Τόεη ἰεὶ ἐδεν» «υδίεὐ ἀγε ἐπ 7ωάκα.} 80 
Μαῖϊζ. χχίν. 16: Μαῖκ χὶϊ. τῳ; ὙΒΕσΕ 566 
ποῖδ5. 

αηπά [εἰ ἐδεν;, ϑ"..}ὺ ΟἿΪΥ ἰη 8ὲ. [κὐκὸ. 

ἐπ ἐδε »δεῖ ο 1. 11,“ οὗ δον, νἱΖ. [εσυ" 
5416 Π|, πηδηςἰοηοα γογϑο 20. 

εοισ γί. 12. ἴα τυγαὶ ἀϊσιτςῖδ, ὙΠῸ 
᾿ΠΔὈϊΔη(5 οὗ ἴπ6 σΟΙΠΙΣΤΥ παίυγα γ ΚΟ τὸ - 
ῥωυγε ἴῃ ἑογιῃοά οἰἴ165 ἰὴ πιο οὗ τυᾶῦ : [οβὲ 
οἵ ΡῬαϊοεβίίπο ἅγὸ ἤεσὸ βρθοία!ῦγ τναγηθὰ ἀραὶϊπαῖ 
ἀοίηρ 80, 45 πε οἰϊεῖ ςαἰλϑίσορῃς τνου]ά [(2]} 
ὕροη ἴδε εἰγ. 55. Μεαίποεν δηὰ Μαγκ δόσε 
δαὰ νογάβ ψῃϊοδ ἄγε ἔουπα ἴῃ ΠΟΑΓΙΥ {πε 5δπιὸ 
ἔογῃι, ἴῃ οἷ. χνὶϊ, 31. 

22. ον ἐδές δε. Ῥοςου αν ἴο 81, [νὐλς. 

48. “ον ἐδογς “δα. ὌΠ τεϑὶ οὗ [815 νεσϑς, 
δηὰ {6 το] ον, ΟἤΘ, ἀΓ6 ΟἿΪΥ Ἰουηά ἴπ 06. 
ΎΠΕΥ οοηϊδίη ἃ ἀϊπίίηςξ δηποιιηςειηδθηΐ οἱ [86 
οδίδϑορἢς ἱπηροπάϊηρ. 

44, δὲ {ἑν 977 ἐδε Ορπεζε:. 
ΒΟΔ9ΟΠ5 "ἢ ΟΥ̓ “ Ορρογίι |65 οὗ 
ΤΠ6 οχργοβθίοη 8 ὙΔΥΙΟυ ϑ ἱπίογρτοιοα, 
οἰ Γ 45 τεξειτίης ἴο ἴδε ρεγοά ἀυγίην τς ἢ 
{πε ΟΕ 1165 ἀγα ρεττηϊτεἀ ἴο ΟςΟυΡΥ [εγυ54- 
Ἰεπὶ δηὰ ἴῃς Ηοἱὶγ [,Δη44, ἀηὰ ἴο δ πηιηϊπίοτβ 
οὗ Οοὐ β )υάδχτησηῖϊβ ὕὑροη ἴῃς [ἐνν8 (Βεηροὶ, 
Ὡς ΝΝνεῖϊῖε, Μογοσ, ΒΙςεκ, ΟοϑίθγΖζεθ), οσ ἴο 
(δε ἀΔΥ οἵ δοοογάςά ἴο {πε ΟθηΈ 165, [Πὰς 
ορρογίυη!ε5 δοοογάδα ἴο δεῖ οὗ τυγηϊηρ ἴο 
Οοὰά (Εδτασγά, δίσγ, σοάσρί), ἰῃ ἃ ψοτγά, “τῆς 
Οδηῖ]ε ἀϊδρεηϑβαίοη." (ΑἸίοσά.) Τῆς ἔοσγτηοσ 
ἱπτογρτοίϊδιίϊου δοοογάβ ὑδεϑῖ τ [πὲ Οτεοκ; 
[6 ννογὰ γοηάδοσγοά “τγοάάδη ἀοννγῃ " τηδδηΐηνρ, 
ἴῃ 411} οἴπεσ ρβαβϑβαρεὲβ οὗ ἴς Νὸν Ὑοβίδιηρηΐ, 
{ταπιρὶοὰ δηά ἰγεδλίοἀ ἱρῃοππίουδὶγ; ςοξ 
ΑΡΟΟΔΙ. χί. 2: δυΐ ἰῃ ροϊηϊ οὗ ἔδοϊ [Π656 ἔννο 
ἱπτογργείδι:οηβ ΓΤ τρ ἰηΐο οθθ. Ὅδο ροσϊοὰ 
ἀυτῆς σοι ἴδ6 Οοηῖῖο5. μοϊά (δὸς ΗΟοΙγ 
1,Δπᾶ ἴῃ ϑυδ)εςοη ςοἰϊης!ϊ 658 τ, ἀπηὰ 5. δΔη 
ουϊιναγὰ ϑγτηδοὶ οὗ, ἴῃς ρογίοά ἀυτίηρ τὶς 
[ΠΟΥ ΡῬοβϑεδβ (ες ΟἿ οὗ Οοὰ ἱἰπ ρΐδος 

1. “ ΤὨΟ 
6 Οδῃῖ]ος.; 

51. ΓΕΚΕ,. ΧΧΙΙ. [ν. 21---26, 

οὗ τῆς ϑννογά, δπά 58}|4}} Ὀε Ἰεὰ δνγᾶγ 
σλρῖῖνε ἱπίο 41} παδιίοῃϑβ : ἀπά 7εγυ- 
8416πὶ 83ἢ4}} Ὀς (τοἀδοη ἀονη οὗ ἴῃς 
(σεηεῖ]ς 8. ἀπ|}} τῆς εἰπχο5 οὗ τῆς Οεη- 
(168 θ6 (1 8}]ςἀ. 

Ἂς ἅ “Απά τδετὰ 5}4]}] Ὀε 5: ρῃ8 ἱῃ “ λίωι ᾿ς 
(ἢς 80η, ἀπά ἴῃ [ἢε τηοοῃ, δπά ἴῃ ἴῃς 
ΒΙΔΓΒ ; ἀπά ὕροη (ῃς εἌγῃ ἀϊδίγεβϑ οὗ 
πδιίοηϑ, ἡγ] ἢ ρεγρ Ἔχ ; τε 8.8 δπά 
τς νγανεβ γοδγίῃρ᾽ ; 

26 Μεη᾿β δεαγῖβ (Πρ τπεπὶ ἔοσγ 
ἔβαδσ, ἀπ4 ἔογ Ἰοοϊκίπρ δῖογ τῆοβε τἢϊηρβ 
ὙΠ ἢ ἅτε οοπηηρ οη {πε δαγῃ : ἕοσγ 
τῆς ρονγεῖβ οὗ ἤεάνεη 534] ὃς 
βῆδκεη. 

οἵ ἴδε [ἐτϑ. Οοιήρατε Ἀ οὔλδηβ χὶ. [πσγουρἢ- 
Οὐ δηά ΕἘδροςῖδ}}γ γοῦθο 25 ; “ πΠάη655 ἴὴ 
Ρατί 18 Ὠδρρεπεὰ ἴο ᾿βϑγδεὶ, υη}]} [86 δυϊποβα 
οὗ ἴς ΟεηΈ)]ε5 Ὀς σοῖς ἰη." ΑἸΐογαὰ βδδγς 
οὗ [15 ραϑεᾶσε [δὶ ἰξ 15 “ἃ πχοδῖ ἱπηροσίδηξ 
δαάδιθοη. . .. ολυιγίηρ οὐ ἴδε ῥγορδεῖς 
Δηηουηςοπηθηΐβ, ρᾶϑῖ ΟἿΓ οὐ {{π|68, ἜΥεῃ 
οἷοϑε ἴο {πε ἀδγβ οἵ [δε εηὰ." [Ι͂«η ἔδεῖ, ἵ 
ΒΟΙΥΟΒ ἴ0 βοραγαῖς ἴδε 5Ξ.ὙἸΓἘἾΥ ἐϑομδίο! οσοδὶ 

ἴσῃ οὗ τῆς στεαῖ ῬγορὮςΟΥ͂, τοῖα ἴδε ρασὶ 
ΟὨρίηξ ΡῬΓΟΡΕΕΙΥ ἴο {πὸ ἀσοίγυςθοη οὗ [ἐτὰ- 

δ ]οω. Μίδιδον (χχίν. 2-128) ἀηὰ Μαζκ χίῃ, 
(121-232) εῖαὸ δά τνυαγηΐηρθ αρϑίηδὲ ἔδ!ϑο 
Οἰδῖ5 δηὰ ὅλ]9ε ργορῃεῖβ νῇο Ξδουϊὰ ἀγίϑε ἴη 
[ἴῃς πιο οὗ (ἢς σγεαὶ {Πδυϊαῖίοη, ΤὩς ψνογὰβ 
οςεοὺγ ἰῃ [86 ἀϊδοοιγϑθε ἰὴ ὅπϑννεῦ ἴο (ἢς Ρἢ2- 
τίϑεοϑβ, οἷ. χυϊ!Ἱ. 2ο-24, 37. 

δ. “πῶ ἐδέγε «δα  δεἢὺῚ Ιῃ 81, {μυκοβ 
δοοουηΐ, ΟΟΥΓ 1 ογὰ Ρ45565 ἔγοτῃ ἴῃ6 Ἰυάφτηεηϊ 
ΟὨ [ογυδβαίθῃ, ἴο 16 Ἰυάρτηοηΐ οἡ ἴδε ποτά 
(νοῦβοβ 25-:δ8). ὙΠ6 ἰηΐετναὶ 15 ἀοπὶρηαϊεὰ 
ἴὴ ἴδε ᾿αϑὲ νοσβα 85 ἴθ “" {Ππ|65 οὗ ἴῃς Οσεη- 
{1|65,᾿ ψῃϊςἢ ἀγὰ ἢον τεραγάθά 45 οἰοϑεά. ἴῃ 
[δὲ Ῥάγβὶἰοὶ ραϑϑαροβ (Μεαῖῖ. χχῖν. 29-11; Μαδΐκκ 
ΧΙ, 24-27) [6 ουθηΐῖβ 4 γεζαγάθα 845 ἵἤΟσΕ 
ΕἸοϑοΙΥ ςοηηδεῖοά ἰη ροϊηϊ οὗ [Γη6. Μαιίζδεν 
δΔ 75 “ ᾿τη τοδί αἴοῦ;" Μαγκ, “1 ἴδοϑε 
ἀλγϑβ:" Ὀυΐζ δεε ποίεϑ, Ρ.ὄ 142. ὙΠ ΠΕΔΥΕΙΪ 
Β 5.8 ἃΓῸ σίγθη ΤΟΤΕ στηϊηυζεἶγ Ὁγ 55. Μαῖῖμεν 
δηὰ Μαγῖκ; ἴῃς ἰειτοϑ αὶ βρη (γοσθοβ 25, 
26) ΟὨΪΥ Ὁγ 51. [ὺὑκο. 

από προ ἐδὲ εαγίδ, 45..7ὺ ΟΥ ρεγδδρα, 
δηὰ ὌΡΟΣ [860 ΘδΔΡ ἀΐθίτοθθδ οὗ 88- 
1198 8 (ἐ.6. οὗ {πὲ ψο]6 ψψοσγ]ά, 8ἃ5 τῆς νοσχὰ 
18 ΓΟΖΌΪΑΣΙΥ υβεὰ οὗ ἴῃς ΟσεηΈΠ|ε γαςς5), θείως 
Δ ΡΟΣΥΡΙΟΧΙΓΥ δι [80 Γοδυΐδα διὰ δεσᾷ- 
πᾳ οὗ ἴ80 8666" (ἴῃς ἰγρε οὗ δὴ υπῃϑειῖϊοὰ 
δηά (υπιυϊΐυουβ ςοπαϊίοη οὗ ἴπ6 τυοτἹα), 
ΨΠ1|ς Θ᾽ 5 ΒΟΔΙ δ᾽" 216 ΨΔἰ]ρ ἐμ θαι 
οΥ 098᾽ διὰἃ 701: οχρϑοΐδί[ίϊου οὗ 89 
Γαΐ (6 ὙΒΙΘΒ ΔΙΘ ΘοΙοΐ  0α [80 τον] ὰ." 

26.  ῷ ἦδε βοςυεγ:, 5.) 80 Μαῖ. χχίτ. 
29, Δηὰ Μαγκ χὶν!. 2ς. 



ν. 27]---1.ἢ 

27 Απὰ τε 5841} {πεΥ 8εε τῆς 
ϑοη οὗ πιδῃ Τσοηγηρ ἰπ ἃ οἰουά ἢ 
ΡονγΟΓ Δπά ρτεᾶῖ ρίοιγ. 

28 Απάὰ ψβεη τῆ68ε τῆΐηρ8 θερίη 
ἴο ζοπια ἴο Ρ488, ἴδῃ ἰοοῖς τρ, δηά 
Πρ γουγ Πελάβ ; ογ γοιιγ γεάειρ- 
οη ἀγανγεῖῃ ηἰρῇ. 

29 Απά ἢς δἬβρᾶζε (ο πεπὶ ἃ ρᾶγᾶδ- 
Ὁ]ε ; Βεδιοὶὰ τῆς ἢρ ἴτες, ἀπά 41} τῆς 
ἘΓΘΕΒ ; 

410 απ τΠῈῪ ποὺ 8ποοῖ ἰοττῃ, 
γε 8ες πὰ ἵζηονν οὗ γοιιγ οὐσῃ 8εἶνεβ 
τῃδί 8ιλΠΊῈΓ 18 ΠΟῪ πἰρῇ δὲ ἢδηά. 

21 ὅο [Πκευγίϑε γε, ἤθη γε ες 
ἴπεϑε τΐπρβ σοπΊα (ο μᾶ88, ποὺ γε 
τῃαῖ (ἢς Κιηράοηι οὗ ζω 8 ηἰσὶ δὲ 
μδπά. 

12 ΨΈΠΙΥ 1 5Ξ8Υ υπίο γου, ΤῊ 
ΠΘΓΔΙΙΟη 5804}} ποὶ ρᾶ88 ἀὐννᾶγ, 11]]} 

411] δε 1 6]]εά. 
422 Ηξδλνεη ἀπά βγῇ 531|4}}] ρΆ85 

ΔΥΨΆΥ : Ὀιξ ΠΥ νγογάβ 8}|2}} ποῖ ρᾶ88 
ΑΥΨΑΥ. 

34  Αηά τλκςο Βεεά ἴο γουγβεῖναϑ8, 
ἰεϑὲ δῖ ΔΠΥ͂ [1216 γοῦγ Ποαγῖβ Ὀς ονοῖ- 
οδαγρεά ψχἱἢ βυγέεϊείηρ, δηὰ ἀγυηκ- 
δΠΠ 688, Δη ολτγεβ οὗ ἢ 5 1Ππ, ἀπά “0 
τηδῖ ἀδΥ οοπιθ προη γοῖι υὑπᾶνγαγεβϑ. 

ἧς ΚΓ ἃ8 ἃ β8ηᾶτε 81] ἰἴ ςοης οὐ 

51 {ΚΕ ΧΧΙ. ΧΧΙΙ. 

411} τῆεπι τῆς ἀννε}] οὐ (ἢς δος οἵ 
τς ψνῃο]ς βασι. 

46 δνδιίοῦ γε (πεγείογο, δηἀ ὈγΆΥ 
αἰνναγβ, ἴῃδλι γὰὲ πιΔῪ ὃς δοςοιηϊοά 
ὙΝΟΓΓΩΥ (0 ἐβϑοᾶρς 81] [Π686 τῆϊηρβ τῆδέ 
8.4] σοῃγε ἴο ρᾶ38, Δηἀ ἴο βιδηὰ Ὀεΐογε 
τῆς ϑοη οὗἁὨ πιδη. 

27 Απᾶ ἴῃ τῆς ἀΔΥ εἶπα Πα νγδὲ 
τεδοῆίηρ ἴῃ [ἢ ἐεπ1ρ]6 ; δηά δὲ ηἰφῆς 
ἢ6 ψεηξ ουΐ, ἀηά δροάς ἰῃ 186 πηοιπῖ 
τἢδξ 18 ολ]]εἀ ἐ:}ὲ πισεπίὶ οὗ ΟἸ] νεϑ. 

28 Απά 1] [ἢς ρεορὶς ςᾶπιε δλ ]γ 
ἴῃ τῆς πιογηΐηρ; ἴο Ηίηι ἰη τῆς τειηρίε, 
ἔογ ἴο μεᾶγ ἢ πη, 

ΟΗΑΡΤῈΚΝΚΝ ΧΧΙΙ. 

1 73ε ὕπο: γέ σραύν:: Ολγί. 4. ϑαΐσ» 
2 τ βανγείλ το δείγαγ ἀένε. ἢ 71: ἀροσίζες 
2γέβαγε ἐᾷε δασεουέῦ. τὸ Οἀγμεέ ἡμηϊμρείλ 
ἀὲ ἀοῖν ωξῥερ, 41 εουογίν 2“ γείοζζοίλ οΥ ἐλέ 
ἔγαῦον, 2124. ἀἰδελογέελ ἐδέ γεσὶ 977 ἀὲς σροσίες 
,))ονε αγνεῤίονε, 41 ἀσρεγλ δίοῦ ἀὴρ μωἠᾶ 
σἀομάξ μού με: ,μ σμά γεί ἀξ τἀσμία ἀἶδεν 
ἀένε ἐλγέρε. 30 41ἴ2 2γαγείλ ἐκ ἐλέ ταοενέ, α»α 
σοεαζοίλ ὀἑροά, 47 ἐς ὑείγαγεί τοὴδ α ἀξ: 
50 ἀξ ἀεκαζείλ Μσίελμε᾽ καν, ἀξ ἐς ἑἀγίζε 
ἐἰρεἰρα οὐ Ῥείεγ, 63, «ἀανεοίμέν σδιοά, 66 
σμα ερηε ἀνε οί ἐο δέ “Δ δρηε 97 Οοά, 

ΟΥΝ σεῆε ἔδδδοὶ οὗ υπἰελνοηοά ΛΜαις. 
Ὀγεδὰ ἄἀγενν πἰρα, Ὑ ο ἰδ 

ςΔ1|ςἀ τῆς Ῥάᾶβϑονεγ. 

47. Μπά ᾿δέη «δαὶ ἐδὲν “ε..) 80 Μαῖϊ. 
Χχῖν, 10, δηὰ Μασκ χὶϊ!. 26. 

48. “15:4 «υδέη ἐδε:ε.1 ἴῃ ἴδῃς ῥΐἷδος οὗ [ἢ 19 
νεγβα Μαδίμον (χχίν. 31) [25 δηοῖΐδεσ ργογηῖθ6 
οὗ ἀεἰνογδηςε, “ Αηὰ δ 5}8}} βοῃ ἢ}8 δηροὶβ 
ἢ ἃ γτεδῖὶ βουηὰ οὗ ἃ {πὶ δηά {ΠῸγ 
5[8}1} γαῖθποῦ τορεῖθοῦ ἢ οἰεςῖ ἴγοπι ἴπ6 ἴΌυΣ 
τη δ, τοσ οὐδ οπὰ οὗ ἢδάνθη ἴο ἴδῃς οἴΒΟΥ :ἢ 
5: ΠῚΠΔΥΥ Μαγκ χἱδ!, 27; 1815 ραϑβᾶρο Ἄρρεᾶσα 
ἴο ϑυρροσί (6 νἱονγ ἴδκοῃ ὉΥ ἤθη Μδηϑεὶ 
ἂἱ ἴδε οηά οἵ δίδ ποῖς, Ρ. 144, οἷ, χΥ ΐ. 11. 

381. ἐδε ἀίηράονε 9 Οοάἀ.}] ΤὮϊ5 οχρὶδῖηβ 
ἔπε νψογάβ οὗ 55. Μαίδεν δηὰ Μδσγκ, γ8οὸ 
ΠΥ ΤΊΘΓΟΙΥ “ ἱα" 

38. ΑΠΟΥ [ἢ18 τοῦϑὲ δῖ, {ὺΚὸ οπιῖ5 [Π6 
δἰδιοιηθηῖ ἰὴ Μαίὶ. χχίν. 36, βηὰ Μασγκ χὶϊὶ. 
12, ΜΏΟΤΟ 566 ποῖο; Ὀυϊΐ ἃ ραβδᾶρε ΟἹ ϑεὶῦ 
ςογγοβροπάϊης ἴο 1 18 ἑουπά ἰη Αςῖἴϑβ ἱ. 7, ῬΓΘ- 
δεητηρ ἃ 5ϑοπηονδδὶ γειηδγκδὺὶς σοϊης! δῆς. 

84, “πά ἐαζε δεεά.]ὴ ΤὍὌθο ῥγδοῖςδὶ εοχ- 
Βογίδ[οη ἴο νγαϊο λι}] 655 (το 568 334-36), ψ 1} 
ὙΠΟ ἴΠο ἀΙδοοῦγδο ἐηἀ5 ἴῃ 411 ἴῃς ϑυπορίςὶ 
ΟΟὐδρεοΙΪβ, ναῦῖεβ ςο:ϑι ἀοΥΔὈΪΥ ἴῃ εδςῆ, (ἑοση- 
ΡΑΙῈ δηὰ βδ66 ἠοΐεβ οὔ Μαῖϊ. χχίν. 216-42: 

δίξιν 7:1.----τ΄ σἝοι, 1. ᾿ 

Μαῖκ χὶϑ. 232-17. ΤΏΘ ᾿οϑθοη ἰ8 ἴῃ 4}} οϑϑοβ 
16 δᾶπιθ. Τα ραγδῦϊο5 οὗ Μαῖξ. χχυ. δἷδο 
Ὀεϊους ἴο [πὶ ἀϊδοουγδε. 

8δ. α: 4 “π27.} Οὐοπρᾶσε [88]. χχίν. 17. 

87. δὲ «υας ἱεαεδίηᾳ. ΤῊ 5 τη κα [ἢ οἷοδο 
οὗ ἴδ 5εσίββ οἵ βγη 5,8 δοσὸ τοοογάδα, Ὀεΐογο 
ΨΓΙΟΝ ἃ δἰ αν ϑἰδίειηθηϊ νγ28 πηδὰρ ΌΥ ΨΑΥ͂ 
οἵ ρῥτγεῖδος, οἷ. χῖίχ. 47. ΝΥσε ΠΔΔΥ ὑπάεῦ- 
διδηὰ (στ Οοάεῖ, Οοβίεγζθε, δη ΑἸοσάὰ 
[δὲ 1818 οἱοβίηρ ἔοτγτωιν δ τεῖεσβ ἴῃ 
(εττῇ8 ἴο ἴδε ἰλϑὲ ἀδγ8 οἵ οὐσ 1,οταὰ Β ΤΠ] ΤΥ, 
δηὰ (μας ἰ Δρρὶῖεβ “ἴο ψῖῆδῖ [48 Ὀδοῆ 
τοδί." 

88. αν» εαγὶν ἴπ δὲ πιογπίης. ΟΥἍ, κ᾿ πδοὰ 
[ο ΘΟΙΩΘ ΘΔΣΙΥ ἰη [6 τηοσηΐηρ." ὙὍΠαο ἰαδῖ 
ΨΟΓΩ8Β ἅΔ.6 ηο0 ἀουδὲ ἴο ὃδ6 υησδογϑιοοά [|116- 
ΤΑΙ; δυΐ ἴῃς ΘΑΤΙΥ τί δίηρ [ῸΥ ἃ βίσθἢ ρυγροΟβα 
ἴη ἴὴῆς ἰάΐοτῃ οὗὁὨ ϑουρίυσο σΟΏΘΓΑΙΥ ἀδηοίοβ 

᾿ ΘΆΒΈΓΠΟΒδ. 

ΓΗΑΡ. ΧΧΙ!.---ἰ-ό. ΟΟΜΡΑΟΥ ΨΙΤΗ συ 3. 

1. ἄγεευ πἰρδ.}] ΟΥ “τδὸ ἀσασίπβ πὶρἈ," 
ΎΤῊ5 οἶδυθο 18 ἴο Ὀ6 [ΔΚΘῺ οἸΟβοὶν ἢ οἷ. 
ΧΧΙΊ, 37, 38. 58. Μαζί εν (ΧΧχΥῖϊ. 2) δά Ματζγὶκ 

20 
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ζ΄ ἸΜλιῖ. ,)6. 
14. 

ον 

2 Απά [δε οδιεῇ ρῥείεβϑιβ απὰ 8ογῖθε8 
δουρῆς μον ἘΠΕΥ͂ πλρῖς ΚΙ] Ηϊπὶ ; ἔογ 
(ΠΟΥ ἰβαγεὰ {πε ϑα μὰ 

4 ΦΤΒεη επίεγεὰ ϑαῖϊδῃ ἱηΐο 
]ιάδθΒ βυγηαπιεά ἰβολγίος,. δείηρ οὗ 
τς πυηλῦεγ οὗ τῆς ἵνεῖνεα. 

4. Απά ᾿ς νεηῖ 8 νγᾶγ, δη ςοῃ]- 
ταὰηθά τ (ἢς Τοἤϊοῖ ρῥγεϑῖβ δηά 
σλρῖδίπβ. ον ἢ6 πχίρης δείγαυ ἢ πὶ 
πηῖο ΤΠ ΘΠ]. 

ς Απὰ {πεν ψγεῖε ρἷδά, δηὰ Ἴοονε- 
ῃληϊεά ἴο γίνε Πίηι ποπαΥ. 

6 Απά ἧς Ργοηγὶιϑεά, πὰ βοιρῆϊ 
ΟΡΡρογίιη! 7 ἴο ὈΕΙΓΑΥ πὶ ὑπῖο 
τδπὶ ἰἰη τῆς δὔϑεηςα οὐ τῆ6 ται]- 

τλβρκέ αἰρμάς. 
λΜαῖ 6. 7 ΔΎΤΠΕΩ οᾶπιε πε ἀΔΥ οὗ υη- 
17. Ἰεανεμεά Ὀγεδά, ὑνυῆεη τς ράβϑονεγ 

τηυϑὲ ὃς ΚΙΙΠεά. 
8 Απά δε 8επὲὶ Ρεῖεσ δηά 7]οδη, 

{ 1) 541 ἴπδὶ ἴΠ6 ῬΑββούεσ νγὰβ “ ἴπνο 
8 Δ΄ογ {με ρτεαῖ Ὀγορβεοῦ τστεοοσάεὰ 

Μαῖϊ. χχῖν, 

«υδίορ ἐς εαἱοά ἐδ Ῥα:ουεν. “Τῆς ᾳ89- 
ΟΥ̓́Σ δηά 86 υηϊελνεπεά Ὀγοδά " (Μαζκ χίν. 
1). ΤῈ ὙΠοΙῈ Ῥάβϑοῃα] τγθοκ νγᾶϑ τειτηθά 
[8ς ἔεαϑί οὗ υἱ]οανοηθὰ Ὀγεδά: ἴῃς ῬΆβϑουοσ 
νγΑ8, ΒΥ ΓΕ ϑρελκίηρ, ἴθ σοι οἵ Νίβδη, 
“{ῃ6 σγοαΐ ἀἄδγ οὗ ἴδε ἔθαϑί. 

Ὡ. γῶν ἐδῶ ,εαγεά.) ϑεὲ εἰ. χχ. 19. 858. 
Μαῖίδενν (χχνυὶ. 5) δπᾶὰ Μαζὶ (χὶν. 2) β84Ὺ 
Βεοτα “Βαϊ ΠΟΥ͂ βαϊά, ποῖ οὐ ἴδε [ελϑί-δυ, 
Ἰεϑβῖ ἴβοσὸ θ6 Δἢὴ ὈΡΓΟΔΣ διοης ἴα Ροορὶς." 

8. Τῤεη οηδεγεά δαίαη.}] ΑΟἸρΑΙο δηὰ 9566 
ποῖοβ οἡ Μαΐξ. χχίν. :4-|16: Μασζκ χίν. 1ο, 1ἱ. 
δῖ. {υκ6 αἰοης οὗ ἴτε ϑυπορϑι5 δ5.τῖθος [ἢ 6 
τετηρίδεοη οὗ [448 ἴο δαίΐδη. Βεῖΐ 866 [οδη 
ΧΙ. 27; δηὰ πε ποία Ὀεϊονν οἱ νΥ. 27. 

4. απὦ εαῤίαὶκ..1 Ῥοου αν ἴο 81. {ωυΚ6. 
ΎΒεδε σγεγε “ ἴ(ἢε οσδρίδῃβ οὗ ἴδε [δπλρ]ο 
(τεῦβα 52; Τςοπιρᾶσγε Αςίβ ἱν, 1), οβδγροὰ στ ἢ 
ἴδε ἀυνγ οὗ πιαιϊηϊδλίηϊῃρ ογάοσ στη 186 
δδογοὰ ργεοϊηςῖβ. 

δ. »ιομ67.} “ὙΤΒΙΠΥ Ρίεθοαβ οὔ εἶϊνεσ: 
Μαῖί. χχυῖ. τς, δῖ, 1ὺυκὸ οὐἹ5 ἴῃς ἀπιουηΐ, 
[6 δἰχηϊβοδηςο οὗ τς ου]ὰ ηοΐ ὃς ρΡετ- 
ςεἰνεὰ ΒΥ (ὐεηῖ!ς στεδάθγβ. 866 Νοῖς οὔ (86 
ῬΆΓΔ116] ραβϑᾶρα οἡ δῖ, Μαξμον. 

6. ἐπ δε αὐφεποο 977 ἐδὸ »ιωέξιρ..}] 1.1 
“ἐν ουϊ 4 οτονὰ." Οοιηρασε Μαῖϊ. χχυὶ. 
5; Μαῖκ χίν. 2. 

"π-8. ΤῊΕ [ΒΥ ϑΌΡΡΕΕ. 

7. 447 ὁ ὠπἰεαυεπεά ὀγοαά. “ΤΟ ἢγεῖ 

51Τ ΕΥΚΕ, ΧΧΙΙ. ἷν. 2-13. 

βϑαγίηρσ, (Ὁ δηά ργερᾶγε 08 ἴῃ6 ρᾶ35- 
ονοϑῦ, ἴῃδῖ νγὲ ΠΊΔΥ οδί. 

9 Απά τῆεγ 8414 υηῖο Πίπι,  Βεῖε 
ψνῊ]ς του τῆδλὶ γα γέρας ἢ 

10 Απά ες 8δἰά υπίο ἔπεπι, ΒεΒο]ά, 
Ποη γε δλ.6 δηϊογοὰ ἰηΐο τῆς οἰ, 
ἴΠ6γα 83112}} ἃ πιδη πιεεῖ γου, δοαγίηρ 
ἃ ῥἱτοΠεσ οὗ νγδΐογ; ἔθ] ονν πὶ ἱπίο 
τῆς πουβε ψἤετε Πα δηίογεςἢ ἴῃ. 

11 Απὰ γε 81|8]} 88Υὺ υπίο τῆ6 
ϑοοάπιδληῃ οὗ εἰς ἤἢουβε, ΓΠε Μδβίεγ 
δ [ἢ ἀπο τες, Ὑ Πεῖα 15 τῆς ριιαβί- 
οἤδηιθοῦ, νγῆοσε 1 8}.4}} εαξ {ῃς ρᾶ88- 
ονογ νυ ΠΥ αἰδοΙρ  ε8ὲ 

12 Απὰ ἢε 58}4]] βῆενν γοῦ ἃ ἴᾶγρε 
ὌΡΡΕΓ τοοῦλ διγη ϑηςθα : τἤδγα πγδίςα 
ΓΟΔΑγΥ. 

12 Απά {πεΥ ψεηῖ, ἀπά ἰουπά 85 
[6 δδὰ ϑεἰά ιἱηῖο τῆςπι: δηά {Π6Υ 
πηλᾶς ΓΟΔΩΥ [ἢ ς ράϑϑονοῦ. 

ἀΔΥ οὗ υπϊεανεηοὰ Ὀγεδά "Ὁ" Μαῖξζ, χχυὶΐ. 17: 
Μαγκ χίν. 12. 

8. Ῥείεν σμπάᾶ 705. 851.1ἃ υζκςε δἴοπο [6115 υ5 
ὙΠῸ [ἢ6 ΤΣ ΟΘΘΟΏΡΟΙΒ ψεγε ; Μασκ (χίν. 13) 
ΒΑΥ͂Β “ ἵνο οὗ Ηἰ8 ἀϊ5ς: 0165." “1 νγᾶϑ8 ἃ ϑοϊεσηῃ 
Ιηοβδαρο, δηὰ ἴοσ ἰἴ ψεσο οδόβοη ἴδ6 ἴνγο 
“δε Αροβεὶοβ" (ΑἸίοσά). ἴῃ Μαῖδβον δυὰ 
Μαχγκ (δος ἐἶδϑοῖρ]65 δϑῖκ νυβεγε ἴῃς Ῥάββουεσ ἷ5 
ἴο θὲ ργερασγεὰ: ἴῃ [υκε, ουν Ἰνοτὰ ἴλκα5 ἴῃς 
ἰηϊξίανο. ὙΠΟ 18 Ὡο οοηιγαάϊςξου, Ὀυῖ ἴῃς 
Ὠλτταῖίνοβ ἌΓ στ Δ 6 50}7 ἱπάἀορεηάεηῖ, 

10. απ"... δεαγίπρ ἃ ῥίδεδεγ 97 «υαίετ.] 
866 ποῖθ οἡ Μαχκ χῖν. 12Ξ. ΤῈ ραγιςυϊατ 
δῖξη νγᾶϑ ποῖ ψἸΠουὺζ πηδδηΐϊην, βίηςς ἴῃς ἀἄσᾶνν- 
ἰῃν οὗ νγαῖοσ. ὉῚ [ἢ πιδσῖοσ οἵ ἴδε Ὦουϑβε, οἱ 
[Π6 ον οἵ [6 ράβοῇῃδὶ ἔδασί, ννγὰ8 γεξαγάδα ἃ5 
ἃ 5ο0]θσηῃ τε ρίοιϑ αςῖ. “Αςοογαάϊην ἴο [εὐ ἢ 
υϑ8ζο, Οἡ ἴδε ἐνθηίηρ οὔ τπο 1218 [οὗ [ἢ τλοηῖΒ 
ΝΙ84η} Ὀεΐογε ἴδ δίδιβ δρρεαγθὰ ἴῃ ἤδάγετ, 
ΕΥΟΙῪ ἔΑΙΠΟΣΥ οὗ 4 ΓἌΠΙΪΥ νγὰ8 ἴο ΡῸ ἴο ἴδε 
611 το ἄγανν ρυγε τναῖοσ τι Ὡς ἢ ἴδ6 ὑἢ- 
Ἰοανοποὰ Ὀσγοδὰ ννὰ8 Κποδάθά, [{ νγὰ8 ἃ σεδὶ 
τῖϊο, το ΠΟῪ Ροσέοστηθα τ χλνο ρειρλορ τ 
ννογὰβ ὁ ΤῊϊ5 15 ἰἢς ννδίεσ οἵ ἔπε υπ]οανοηοα 
Ὀγοδλά, ὝΒοη {ΠΟῪ ᾿ἰρϊεὰ 4 οδηάϊο, διὰ 
ἀυγίηρ ρμασί οὗ ἴδε [0] ουνίηρ πίρδς πβρδὲ οθα 
(6 ουδο, 5ϑνεορίης ΘΥΟΓΥ͂ ΠΟΥΠΟΙ, ἴὸ οἶδασ 
ΑΥΑΥ͂ ἰδ 51:|4}165ῖ εἰὐτος οἵ Ἰεαυοποὰ Ὀγεδά. 
ΎΤΠοΓΟ 5 (δογεῖοσε 4 οεἴοβοσ σοϊδιίου ἴδδη 
ταὶ ἢϊ ἀρρθᾶς δεΐνεεη {πε Κίζῃ δηὰ 115 τηθδῃ- 
ἴῃ ̓  (σοἀάεϊ). 

11. ;ζδενε ἱ: ἐδε χυειΐ εϑανεδεγ ἢ] ΤΈΟ Ξλπγδ 
το τς ἢ 68 ἰτληϑίδίοδ “πη οὗ, 11, 7. 
866 ποῖδ ου Νίασκ χὶν. 14. 



-ν πὶ πὶ ωῶἶἷὦ τοἮ᾽οἮ τῶςς τὸ ὋΝ τὰ τὖῷὸῈ ὦ ὦ τὰ τ τ τῷὸό -,γ͵ -- 

« Μαιι. 16. 
8ο. 

ν. 14---τρ.] 

14 ᾿Αηά ψῆςδη τῆς Πουγ νν28 οοπδ, 
ἣς 841 ἄοννη, δηά τς ἔνγεῖνα ἀροβεϊεβ 
στῇ ἢ τ, 

Ις Απά ἢε αϊὰ υπῖο τῆδῃη), 
ἢ ἀεβῖγε 1 Πᾶνε ἀεδίγοά ἰοὸ εαϊ 
(Π|8 ράϑϑουθσ ψιἢ γοῖι δείοτς 1 
βιιῆογ: 

16 ἔογ 1 582Υ υπίο γου, 1 ν΄} 
Ποῖ ΔΩΥ πιοῖς εἀξ τῆογεοῦ, ὑπ] 1 

951. 0ΚΕ. ΧΧΙΙ. 
Ὀς Π6]||δἐὐ ἱπ τ(ἣἢς Κίηράοπι οὗ 
σοά 

17 Απὰά δε ἰοοΐς τῆς συ, ἀπά σᾶνε 
τΠδη ΚΒ, ἀπά 844, Ταΐκοε τἢϊ8, δηὰ ἀϊ- 
νἱάς ἐΐ Δπγοηρ γουγϑαῖναϑ : 

18 Εογ [1 84Υ υπῖο γου;, 1 ν1}] ποῖ 
ἀγίηἰς οὗ τῆς ἔτυϊς οὗ τῆς νἱπα, ἀπ] 
τῆς ἘΠΕ ΟΣ οὗ Οοά 5}4}} σοπιε. 

10 

14. δὲ ῥδοωγ ἢ 1... ἴῃς ΠοὺΓ δρροϊηϊοὰ 
ἴον ἴ86 ἐγμδας δυρρεῦ: “ΒΩ ἴδ ὄνθῇ νν88 
οοπο," Μαῖί. χχυϊ, λο; Μαξκ χὶν. 1:7. 

“αὐ ἄοευη.}] ῬΤΟΡΕΤΙΙ͂Υ “ τεοϊηοὰ ;᾽" σοΙΏΡαΓΟ 
Μαῖῖ, χχυϊ. 2ο. Αοοογάϊης ἴο {86 1 ἂν, (86 
[6.86] 168 νγετε ἴο δδῖ ἴ86 Ῥδββϑουοὺ βίδηάίη 
Εχοά. χὶϊ. 11), Ὀυΐϊ ἰαῖοῦ ὑδᾶρὸ Βαὰ γεδες 
ὁδὶ {πε δηςίθηϊ ΓΌ]6. 

ἦδε ἐαυείυς αροεί..71 ἍΝ Ξε βιιουϊά δρρδ- 
ΤΟΠΓΥ τεδὰ κ186 ΔΡΟΘΕ1606:" [ἢ6 ΠυπΊογαὶ 
Βανυης οτερῖ ἱπίο (ἣς ἰοχὶ ἔγοσταλ {86 ρᾶΓγ8}}6}5 
'ἹΜαῖϊ( χχνὶ. 2ο ; Μαδγκ χίν. 17. 

16. ἘΔ ἀεεῖγε 1 δαὺυε ἀεεὶγε.}] Α Ἧε- 
Ὀταϊδίηρς ἔογτη, τηθδηΐηρ “1 πᾶνε ΦΓΟΔΕΥ ἀ6- 
δίγοά " (ϑ8ε6 οἡ γεῖβε 10). ΤᾺ 18 βῃοσζὶ βρεεςῇ, 
δηά [δὲ δοῦοη δηὰ βρθεςῖ ψὩ οἱ ἔοΠονν (νεγβε8 
15-18), ἅ16 ἰουηά ΟΠΪΥ ἰῃ 8.1. [κθ. ὍΤῈῸ 
ἴνο οἴδοῦ ϑγπορί5ῖ5 γεοοσγά ἴδε Ἰηπιυτοη οὗ 
ἴῃς [,ογ 5 ϑυρροσ, θυ ηοῖ, ἰῃ ἀϊδεληςϊ τογτηβ, 
[15 δεῖ, νἱΖ. ἴλ6 οεἰεγδίοη ΒΥ Οὖν ϑανίουγ οὗ 
Η 8 ἰαϑσὶ Ῥαβθονοσ, [ἀ ψ}}} Ὀς οὐϑογνοὰ (δαὶ 
ἴΠεγα 8. ἃ Ρ4ΓγΔ]|16]15πὶ θεΐϊνεθη [δ6 δοῖ βοσὸ 
τοοογάδα, δηὰ (6 ἰηβτυϊίοη οὗ {Π6 1, οτά 
ϑΌΡΡΟΣ, σεοογάθα υεῦβεβ 19, 2οθ. Εδοῖ ᾿οῦ- 
δἰϑὶβ οὗ ἴννο ραγίβ, οδἱί τς δηά ἀσϊπκίησ. ΤΠ 
ἔοστηεῦ 185 ἴε βοϊεηπ δυγοχδίίοη οὗ δῃ οἱάὰ 
ζελϑί, 45 ἴδε Ἰδοῦ 15 (ἢ βοϊδυλη ἰπσευϊίοη οὗ 
ἃ πεν οὔθ. Μογσεονεῦ, 45 ἴβογε 18 ἃ φοσηρίοῖθ 
ῬΑΓΔ116] δεΐννεθη [6 νγογ8 οὗ ἰπϑεϊυ[[Οἢ 88 
Δρρ ϊεὰ ἴο [ῃς ἔννο 6] επιεηῖβ ἰπ [Π6 ϑδογαπηθηΐ, 
ἴὴ [86 ἔογτῃ ἱπ Ποῖ [ΠΟΥ ἀγα τηοδὲ ΠΥ τα- 
ςοτάσά (1 ΟοΥ. χὶ. 24, 25); 50 πεσε ἰ5 ἃ Ὁογη- 
νὰν ΡΆΓΔ116] δεΐϊνγεδη οὐσγ ᾿ογὰ 5 τνογὰβ τὸ - 

ττῖηρ ἴο ΗΪ5 Ἰαϑὶ Ῥδββουεσ δηὰ Ηἶβ ἰδϑῖ ρβ5- 
ἙδΔ] οεὐρ ΠΕ νΟΙΥ : ΠΟΙΏΡΑΓΙΟ ΥΟΓΒ68 16, 18: 
ἊΝ ὍΝ Ης Ἰοοῖβ ἔοσυνασγὰ ἴο (86 κίῃγάοπι οὔ 

ἐδὶ: ῥαπουεν.] Νοῖ τηρεῖν τῆς οτάϊηδηος 
ἴῃ ΞΕΏΕΓΑΙ, θυ [88 ραγιϊσυ αν Ῥαβϑουοσ, βίπος 
ἴξ νγὰ5 ἴο δὲ (γεῖβε 16) Ηΐβ αϑὶ οὐ εδγίῃ, 
δηᾶὰ ἱπάεοα, δίῆοα Ηθ νγᾶϑ ΠΟῪ δοϊειηη }ῦ 
δτοκδιῖπε ἔπε ογάϊηδηςο, (86 ἰαϑὲ Ῥάββουοσ 
ΜΙ ἢ 5που]ὰ θὲ ςοἸἰοεδγαϊοα ἴῃ ἰἢς ννοσὶὰ 
υηάοῦ Ὠιν πη δδηοίίϊοη. 

16. μι) οά ἐπὶ δὲ δἰπαάοπι ο᾽ Οοά ὙΤδε 
ῬαβοΒδὶ {γρίςδὶ, δηὰ 1818 πγοβῖ δοϊθ πη 
ῬΆΒΒΟΥΟΥΤ ΥὙᾺ8 ὈΓΘ- ΟΠ ΠΘΏΓΥ 50, οὗ (6 ἢ.}]- 
658 ΟΓἾἿΟΥ͂ δηὰ ρεγεςϊ ςοπιηθηΐοη ἡ Οοά 
δηδ ἢ} Θαοἢ ΟἴΠΟΓ, νυ] ἢ 5.41} 6 τδὸ Ιοῖ 

οἵ ἴῃς ἐδ δέ} πη [86 Κἰησάοτῃ οὗ ΕἰΟΙ, δηὰ 
ΜΔ 18. 9εῖ ΤοσῖΒ ἴο υ5 ἴῃ τοσε ρἶδοεβ [μβδη 
οὔκ οὗ ΗΟΙγ ϑα!ρίυγε, υπάον ἴΠ6 ᾿πᾶξε οὗ ἃ 
Ὀθαπημεῖ (566 σεῖβα 30; ςἢ. χὶν. 15; Μαῖϊ. 
Χχὶϊ, 1.14; Ἀδν. χὶχ, 9). 

17. δὲ ὦ. ΟΥ “8 οὔρ:᾿" δοοοσάϊηρ ἴο 
(ὃς οἰάεδὶ Μ55. ὅ8εε [οδη Μδῃ86}᾽5 ποῖβ δἱ 
[Π6 οπὰ οὗ Μαῖί. χχνὶ. ου ἴδς ᾳυσβίίοη οὗ [πὸ 
σοηδοχίοη δεϊνεοη ἴδο ἰδδὲ ϑυρρεῦ δηά ἴδ6 
Ῥδϑϑουεσ. ΤῊ νγὰ5 ΔΡρΡΑΓΟΠΕΥ {86 ἤγβῖ σὺΡ 
ουδιίοιλα ΠΥ ἀγυπκ δὲ ὑπ ραϑο Δ] τηθ8]. [ἴ ννᾶϑ 
ἀγιηκ δῇοσ [Π6 πιδϑῖοσ οἵ ἴ86 δουβϑε Πδὰ μον 
Ὠομηςοά ἃ ἔοστηια οὗ {Ππδηκβρίνίης (80 ΠεΓδ 
“( άγνο ΤΠ ΠΔηΚ5 "ἢ, ϑοπὶθ ψογὰβ οὗ τυιϊοῖὶ πᾶνε 
δόθη [πουρῆξ ἴο Ὀ6 Ργεϑογνεὰ ἴῃ ἴῃς ὄχργοβ- 
δίου, “ τ}8 ἔγυϊς οὗ τῆς νἱπε. [{ ἰ8 ἀγριιοὰ 
τοῖα ἰμ6 οομπηπιδηά κίνοῃ ἴο ἴΠ6 ἀϊ5ς1Ρ]65 ἴο 
αἰνις τπῆ6 οὺρ ἀθοης ποϊηβεῖνοβ, σουρ]οά 
σὰ νῆδὲ 18 βαϊὰ ἴῃ [06 πεχί συεσβϑα, ἰδὲ 
οὖν Ἰιοτὰ [1{Πππ|56} ἀϊὰ ηοὶ ἀσηκ οὗ [ἴ. 
Νεῖμε, νὰβ ἴἴ σοπιηδηδεῦ ΟΥἩ ἴδ6 [,ν, 
88 ἰ "γα υἱτεὰ ἴο ραγίδκε οὗ ἴῃ ρᾶ5- 
ομδὶ ἴατοωῦ. Βυὶ [8 δυρροδίοῃ 18 ἱποοη- 
δἰϑίθηϊ υυἱτι [Π6 οοπιρίεῖς ΡΑΓ4 εἰσὶ θεϊτνεθη 
ΨΟΙΒΟΒ 15, 16, Δηὰ γνεῦβεβ 17, 18, ΜϊοΝ [258 
Ὀοδη δἰγοδαγ ποϊοεὰ. Ουὖυγ ἱνογὰ ἀεπίγεά ἴο 

οὔ ἴ!6 Ῥαββουθσ ἴῃ 115 ἰηιορτι, [ῸΓ 
[86 ἰαδὲ ἔπηθ. Αἶεσ 118 πε ἰηδεϊζυϊεβ ἃ ἢδνν 
ζεαϑί, οὗ ψνπὶςοῖι ἣς ἀο68 ποῖ Η 1 πι86}} ρασίδκα, 
ἴο Π1] ὑρ ἴδ νοϊὰ Ὀεϊγεε ἴδε δὐγοραϊοὰ 
ι ἔοαβὶ δηὰ {Πς ορίγζυδὶ ἔραϑὶ ἰὴ (86 
ἱηράοπι οἵ Οοά ἰη νιοὶ ἴἃ δῃουϊὰ 6 ἢ.}"- 

Π|1οὁὰ, ΑἸέογά οὔϑοσγυεβ ἴπδὲ ἴπε ψψογά σρῃ- 
ἀεογοὰ “ΜῈ ἰοοκ," νῆϊο 18 ἀἰδεγεηΐ ἔΓΌσα 
ἴπδὲ υϑεά τεοῖϑε τς δηά ἰῇ ἴῃς ρδζα οὶ Ρ85- 
8.565, ἀηα ὙὩΙΟΝ που] Ὀεῖῖος 6 ἰγδηϑἰδιοὰ 
“8Βὸ τοοοίγοἂ," ροϊηΐβ ἴο ἴῃς δοεῖυδὶ μᾶγ- 
ἰλκίηρ οὗ [86 οὺρ ὉΥ [εβὺὑ5 ΗἸπιθο]ξ, 

10. “454 δὲ ἐοοζ. ῬὍὌδα ἱπβιτυθοη οὗὨ [πὸ 
Ιογὰ 8 ϑυρροῦ (ΥΈΊβ68 19, 20) ΟΟΓΌΓΣΒ ἴῃ ΠῚ 
δ᾽ ΠΛΠΔΥ ἰδηχύυᾶχο ἰη Μαίξ, χχυΐ. 26- 29 ; Μαγ 
ΧΙν. 212-25 ; δηΖ ἴῃ ἃ [ὉΠ Ἔὐθη ΠΊΟΓΟ ΟἸΟΘΕΙῪ 
ΤΟΒΟΙΒ] ης 86 οχῖ ἴῃ 1 ΟοΥ. χὶ. 22-2ς. ΤΠς 
οἷοβο σοϑοιίδηος 7.588 τείεογγοὰ ἴο Ροϊηῖϑ ἴῖο 
(ὃς ςοπηοοϊοη δεΐνψεοη 81. 0υκε᾽5 Οοερεὶ 
δηά [πὸ ἰοδομβίηρ οὗ 81. Ραυ]. 866 πε ποῖεβ 
ου ἴδμ6 ρδγδ}]εὶ ρϑϑϑαροβ τείεσγεά ἴο. Μεγεγ 
δηὰ ες νεῖ στεμάσκ {παῖ ἴπ6 τεςίῖα}5 ἰὴ 
5: [κε δῃά χ ΟοΥ. ὈδθΑγ ἃ “ πἰδϊογί 8] 'π|- 
ΡΓ655. Βυΐῖ τΠδΔῖ ἀρρεᾶτβ ἴὸ Ὀ6 {δ σϑ5ὲ 

20 8 
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ἀπά ἢ ἰοοῖκ διελά, δηὰ δ 6΄5:Ε ε6. 



51. ΓΕΌΚΕ,. ΧΧΙΠ. 

22 Απά {πεὺ δερᾶπ (ὁ δπαυΐτε 
ἃπιοηρ {πεπιβεῖνεβ, ἡ ῃ] ἢ οὗ τῆσπι [τ 
νν28 (δῖ 5ῃου ἃ ἀο τἢ,͵ϊ8 τΐϊηρ. 

24 ἢ Απά τἰεῖα νγᾶβ 4͵30 ἃ βιίγις 
ἀπιοηρ ἔπει, νν ἢ ἢ οὐἁἨ τῆδπὶ 8ῃοι]ά 
θεὲ δοσοομηῖδά (ἢς ρτεδίοϑε, 

ἃς δ᾿Απά ἢε 8414 ιἱπίο τῃςπι, ΤὭς ὁ Μδιι. -- 
Κίπρβ οὗ τῆς Οεμτ]68 ἐχεγοῖβε ἰογά- "5: 
8ῃ!] 0 ονεγῦ ἴμεπὶ; δηά {ΠεγῪ τηδλὲ ἐχεῖ- 

452 [ν. 2ο----26. 

σᾶνα {Ππδηκ8, πὰ Ὀγάίκε 2, πὰ ρᾶνε 
υπῖο (Πεπ, βαγίηρ, ΤῊ]8 8 ΤΥ ὈΟΑΥ͂ 
ὙΠ ἢ ἰ8 ρίνεη ἔογ γοῖι : [(Πὶ8 ἀο ἴῃ 
τειηθ  γδηςς οὗ πες. ' 

20 [᾿Ικεννῖϑε αἷδο ἴτἴῇ6 εοὺρ δῇεγ 
ΒΌΡΡΘΟΓ, βδγίηρ, ΤῊΪ8 οὰὺρ ἐς ἴῃς πεν 
ἐεϑιαπιθηΐ ἴῃ Τὴν Ὀ]οοά, νν ἢ] ςἢ 8 διοά 
ἔρτ γοιι. 

21 ἄσβυς, ᾿εποϊά, τῆς παπᾶ οὗ σ Μαιι. 26. 
ΕῚ 
ΓΙ 

ἴηι δῖ Ὀειγαγεῖῃ πὶς ἐς ἢ πα οἡ 
τῆς τ140]6. 

22 Απὰ ἐγὰΐγ (ἢς ὅϑοη οὗ πιᾶῃ 
δορί, 48 ἴξ ννᾶϑ ἀεϊεγηχπεά : δυΐ 
νγοΣ ὑπο (Πλὶ πᾶ ὈΥ ψγνῆοπι ἢς ἰ8 
βειγαγεά ! 

οἶ86. δυο ἀρο δηλ γα οδ]] εὰ 
Ὀεπείδλοϊζοιβ. 

26 Βιυῖ γε «λα]ΐ ποῖ δὲ 80 : δυῖ δε 
(δὲ 18 ρστεδίεϑε διηοηρ γοι; εξ ἢΐπὶ 
δε 258 ἴῃς γουηρεῦ; ἅπα 6 {παῖ ἰ8 
Ἑςἢϊεξ, 45 ἢς τῆδῖ ἀοίῇ 8εγνε. 

ΙΤΩΡΙΥ ὃδοδυδο [8686 δοςουμῃῖβ, δοίης ἴῃς πιοδὶ 
[}}] οὗ ἀείαἱ!8, βανες Ὀδδη ςΠεΗγ ἑοϊοννοά ἰῃ 
[δὲ ᾿πυγεῖο. 

σοε ἐδααξ.Ἷἢ ϑοι Οοσ. χὶ, 24. Μαῖδεν 
Μαγκ πᾶνε “ Ὀ]εβθοά. 

Ἰδὲς ἐπ μῖν δοζ. ὍΤδυ ἴῃ 41} [πε ἴουγ 2.0- 
φουηίβ: [π6 οἴδοσς γος ὑσγοῖῆχ [6 πογὰδ 
“ΤΓαδκο, οδί.᾽" 

«ὐδέεδ ἐξ 1 ὙὍΒβὲ σεηδίηάεσ οὗ [86 
ΥΕΙΒ6 ἢδ5 20 εἰ ἴῃ Μαῖζδμον οὐ Μαῖκ ; 
1 ΟσΟΙΓΒ ἰῇ 1 Οὐογ. χὶ, 24, ΏΟΓΟ, ΒΟΊΎΘΥΟΣ, 
ἰηπιεδά οἵ “ ίνδη "᾿νε δηὰ “ Βγοόκεϑη, δοοογά- 
ἴῃς ἴο (6 τεοεϊνοα στεβάϊηρ, δἰ πουσῃ πα 18 
ἀουδιἢι] ; δεε ποίς ου τῆδί ρῖδος. 

ξἰυεη. Οτοΐηᾳ αἰνοι," ἡ... ἰἴ 15 πον 
οη ἴδε ροϊηϊ οἵ θείης οὔετγεά ὑρ. 

20. Σίξεαυμε.} 1.2.“ Ηςδ ἴοοκ, ξανὸ [δηκβ, 

ΔΉ 

Δη4 γάγο" (Ὀς Μνεῖίε). 866 (δ ραγδ]1εὶ8 
ἴῃ Μαῖϊ, ἀπὰ Μαγκ. Μαῖκ δάϑὰς “86 γ 4} 
ἀγδηκ οὗ ἱξ," 

φῆεν σωῤῥεν. 80 ἴῃ 1 Οοσ. χὶ. 25. 

Τρ αῷῷ.} 80 ἴῃ τ (οσ. χὶ. ἃς ; Μαῖξ, δηὰ 
Ματσὶς μᾶνα ϑβἰ ΠΡ “(Πἷ5:" δηὰ Μαῖϊ, ργε 
ἤχαβ ἴδε ἰηἸυποίοη “ ἀσίηκ γε 8}} οὔ 1ξ," 

ἐδε πε ἐεηαρηθη ἐπ »ι7 δίιοοά. “ ἘᾺΦ 
ὩΘῊῪ ΟοοΟΥοΒδηΐ 8 (οΥ “ὉΥ) ΜΙ Ὀ]οΟοὰ." 
50 ἴῃ 1 ΟΟΥ. χὶ. 2ς. Μαῖί. (χχυϊ. 28, 
86εὲ ποῖ) δηὰ Μαδγὶς ᾶνβ “τ ὑἱοοὰ οὗ {86 
ΠΟ [οϑίδιηθηϊ,᾽" 

«υδίοδ ἐξ “ὁεά 7ὸὼγ γομἢ Οὐ “ πο ἢ ἰ8 
θεΐηρς ᾿ (ἐξ. “ὁῃ ἔπε ροϊηξ οἵ θείην :᾽ 566 
Ὠοΐδ ΟἹ ΨΕΙΒῈ 19) “Ρουτεά ουᾷξ [ὉΓ γοιι." 
Μαῖϊ. δηὰ Μαγκ ἴντα “ἴῸσ τλδου," δηά [ἢ6 
ἔογπηεσ δα ἐς ""ἴοσ [ἴῃ σοχηϊββίοη οἵ βίη8." ΤΉ ΘΟ 
ἴβ ΠΟ ΡΑΓγΑ] οὶ ἴῃ τ Οοσ. χὶ, 2ς, βογα τὸ σοδά 
ἰηδίοδλα “ (5 ἀο, 45 οἵϊ 45 γε ἀγίηκ ἰξ, ἴῃ τὸς 
Το Όγδησος οὗ πιο.) ΑΠΘΥ [18 ἔθ] ον 5 ἴῃ 
Μαῖϊ. δη Μαγκ ἃ βοϊεπιη ἀεοϊλσγαϊίοη ςἰβεὶν 
ΤΕΒετ δ] ηρ ἰμαὲ 'ἴπ νεῦθα 1:8, 866 ποῖβ οὔ 
Μαῖϊ. χχνὶ. 29. 

41. Βμὶ, δεδοί4.71 ὙΤῆς δηηουηςοποηξ οὗ 
]υάλε᾽ ἰγελϑοη ἰ5 βίας δδγίϊοσ 'π [6 ΠᾶΣΤᾺ- 
Ὦνο, δὰ τοῦς Ε}}Υ ἰπ Μαῖί. χχυΐὶ. 21-2ς, 
δ Μαγκ χίὶν. 18-2ι1ι, ΠΟΤῈ 806 ποίος. ἴξ 
15 4150 ἔουπά ἴῃ ἃ ἀϊδοτγεηῖ ἔοστῃ ἴῃ [οὔ χὶνὶ. 
18-29. 

ἐδε δαπά 97) δι Οοτὴ Μαῖῖ, χχνὶ. 
231; Μᾷκ χὶν. 20; [ἰοῃη αἰὴ, τᾷ, 

28. “κά ἐδὲγ δεχαμ (οι δι. 
Χχνΐ. 22; Μακ χίν. το; [οδῃ ατηρϑοι 

24. “πώ ἰδεγε «υα. α0ο..2]ὼώ ὍὙδο 5δογῖ 
Ὠλιγαῖίίτο δοίοσγο υ5, ἰη [ἢ6 ἔοτῃι ἰῃ τοὶ ἐξ 
ἈΡΡΘΆΓΒ, 15 Ῥεου ὰγ ἴο δι. πὸ. Ῥαγςυϊογ 
ΟΧΡΤΟΒδΙΟΏ5 ΟΟΟΌΣ ἴη ἵἴ, δὶς γε ρίνεη ὉΥ͂ 
(τῆς οἴπος Βνδηρο ἰϑὶδ ἱπ ἀἰεγεης οοηίοχίς. 
ΎΠοθ6 ΜΠ ΡῈ ποϊοὰ 845 ΒΕ οοουγ. ὙδἊ 
86 δεΐνοοη (ΠῸ ἀϊϑοϊρ᾽εβ, τς ἰ5 δότε 
ϑροόκοη οὗ, 5 οἰ οϑοὶγ ςοπηοςῖοά ὈγΥ ἴῃς ποτὰ 
“ 4150 ψἢ (ἢς αὐυοσδίίοη (νόζβα 23) ννῦο 
δου δε πε ἰταϊϊοσ. ὙΠΕΥ μαβϑοά ἔποπὶ 
[86 ΘπαυΥ, νο 5δβου]ὰ ΟΟΟΌΡΥ ἴδε Ἰονσεβῖ 
Ῥοϑίοη ἰῃ (δε Κιηργάομι οὗ Οοά, ἴο 6 οἢ- 
αυΐΓΥ, ττδο δου ἃ ΟσΟΌΡΥ 86 Ὠἰχῆσθι, “ΓΙ5 
νγὰ8 ΠΊΟΓΕΟΙΥ ἴΠ6 τεηονγαὶ οὗ 84 οοηϊεηϊίου 
νυ οἢ Βδὰ οη ουκ θείοτε Οἢ πῆοσε οςοᾶ- 
βίοηβ [ἤδη οὔθ. (866 οἷ. ἰχ, 46; Μαῖϊ. χχ. 
20, δΔηά ποῖο οη Μαζκ ἰχ. 13.) Τ 5 ἱποϊάθηξ 
15. ὯΟ ἀουδὶ ἴο θῈ Ἑσοηπεςῖεά τ ῖΒ (Βς τυδβὴ- 
ἱπρ οὗ [Π6 ἀπο: ρ!65᾽ ἔεδεῖ, τιοηοηθα Ὁγ 581, 
]οῃ δἱοηθ, ἴῃ εἰοδα οοηηδοχίοη ἱὰ ἴδ6 
ἴγοάϑοῦ οὗ [υἀλ4 ([ὁδῃ χὶϊ!. 2-29). 866 ἠοΐς 
ΟὮ Ψ. 27. 

δ. Τδὲ ξἰηγ. Οοπραγο δηὰ 866 ποῖ ΟὮ 
Μαεαῖί χχ. 1ς-28. 

αγὸ εαἰϊεά δεπείαείογ..] δου Αγ ἴο 81. 
[ὐκο. Ουὖυγ 1 οτὰ ἄγαν ἃ τηλγκοὰ Ἴ᾿οηίγαςὶ 
Ὀεΐννοοη [6 ροίεηίδῖο5. ψῇο πδὰ οαγηρὰ ἰδ ς 
Ἐ6|6 οὗ “ δεπείδεϊογ" (ες. Ρίο!] “Ἐοτ- 
ξεῖο5᾽᾽}) Ὀγ (δοὶγ Ὀθεποβοεσηΐ συϊο, δΔηά Ηἰπιϑοὶ 
ΜἘῈῸ ἀεοϑεγνοὰ (δαὶ τἰ6 ποῖ ῸΓ οχογοξϑῖης 
δυ ΒΟΥ οὐὸσ ἢ 15 [Ὁ] ον θυϊ ἔοσ “ϑεσνίως ἢ 



πεζαια κι ππ απ τ ἀμ Ἢ Ἄξ'-. Ἂν 

ν. 27---.5.} 

27 ἔοτ ᾿ποῖδεῦ ἐς ργεάῖοεσγ, ἢς ἐδδὶ 
δι} δὲ πιθδῖ, οὔ ὃς (δὶ δονε ὃ 
ἐς ποῖ Πα [δὶ βἰτίειῃ δὲ πχεαὶ ἡ ὉυῈ 1 
δηλ Δοηρ γοῖ 48 ἣς τῆλε βεγνεῖῃ. 

28 Ὗς ἃζε ἴπὸν Ὡς ἢ ἤᾶνε ςοη- 
ἰηυεά νὴ τἢ τις ἰπ ΤΥ τεπιριδιίοηβ. 

29 Δπά 1 δρροίπεὲ ιἱπῖο γοῖ ἃ 
Κιηράοπμ, 485 τὴν Ἐδίθεσγ δαῖῃ Δρ- 
Ροϊηπίοά υπῖο πιο ; 

20 Ταῖ γε πιᾶγ δαὶ δηὰ ἀτίπκ δὲ 
« φῆδε, το. ΤῊΥ τ20]ε ἴῃ ΠΥ Κίπράοπι, “δπά 811 οὔ 

τῆγοηδβ πάρης τῆς τγεῖνα {Π| 068. οὗ 
ἴϑγλεὶ. 

1  Απά ιἢε [Ϊ,ογά εαϊά, δίπιοη, 3 
8. ̓ Ῥδὸ 5. δίγηοη, ὈεΠο]ά, 4 ϑδίδη μαιῇ ἀεβίγεά 

5Τ. ΚΕ. ΧΧΙΙ. 

ἐρ ἧαυε γου, τῆλι ἢς ΠΊΔΥ 51} γοῖ 83 
γνῃολῖ: 

22 Βυὲ [1 δᾶνε ργαγεά ίογ (δες, 
τῆλὲ τὰγ ἐδ [21] ποῖ : δηά ψνῆεη 
ἴδοι. τί ςοηνετγῖαά, βιγεηρτῆθη (ὮῪ 
Ὀγεΐδγθη. 

41 Απὰ ἢς 54ἰὰ υπῖο ἢΐπι, ἴ οτά, 
Ι ἅἂτπὶ γΓεδγ ἴο ρὸ σἱτ τπες, θοιὴ 
ἰηῖο ργίβοῃ, πὰ ἴο ἀδδῖῇῃ. 

24 “Απὰ ἢς 8414, 1 τ6]}} τῆεε, Ῥεΐεσ, " Μεαῖι. τὸ. 

τὰ οοςκΚ 88.211] ποῖ Ἴσον (ἢϊβ ἀλγ, "ἢ 
δείοτα (πλὲ τῆοι 5ῃαϊς τῆγιος ἄδην 
(πδὲ ἴδοι ἰκηονγεβῖ πλε. 

ς ΓΑπά πε 5ιἰ4 υπίο τἢδῆ]. “ Μειι. 
Ὕνπεη 1 επί γου πους ριγβε, ἀπά δ 9 

4. ας δὲ ἐδαὶ τογουεί δ.) ΤὮΘ βαγίης ἰ5 
ἰπῖο Πρ ῖθ]ς ὑροὴ ἴπ6 βιιρροβίοη ἴδδὲ 1 [0]- 
Ἰονγεά οὐ δοοοσηραηϊθὰ δα δςῖ οὗὨ νιδδιἱηρ [᾿ς 
ἀἰβοῖρ]6β᾽ ἔδεϊ ; δηὰ {πογοΐοσε ἱξ βδῆοννβ τμδῖὶ 
[86 ψδοὶς ἱποϊἀοηΐ δηὰ σοηνεγβδίίου 15 συ Δ 016 
ἴο 15 ροϑι ὕοῃ ἰῃ {Π18 Ἰ: 106 5216 Γδ - 
ΤΛΔΤΚ ΔΡΡ] 68, 85 ΑἸίογὰ δἴενσβ, ἰο [86 ἐἀδ- 
εἰαγαϊοη ἴῃ τοῦθ 28, τνξϑίοδ οουἱάὰ ἢοΐ ν»νὶ]}]} 
μάνα θεΘΏ υἱἱεγοὰ ἐχοερὶ δὲ ἴῃς Ὑυεγ εἶοϑβα οὗ 
ΟὟΓ ϑαυϊουγ5 τη ηἶἰσγ. ΤῊΐθ 5 ἃ δἰγκίηρ 
ἰῃδίδῃςε οὗ [πε ἔγεαυεηΐ οοἰδείἀξηοεβ Ὀεΐν ἢ 
ἴδς {πἰγὰ δηὰ ἔουτί! Οοκδρεῖὶβ. 8566 Ἀσδηδη, 
“1.58 ᾿ἰνδηρὶϊεβ, Ὁ. 266, δὰ ἴδε Αὐἀάϊ!οπδὶ 
Νοῖς οὐ οἷ, ἰχ. 51. 

428. ἐε»βΙαΠορ..7] ΟΥ̓ “ἐσ:δ}86:" ςΟζὰ- 
ΡΆΓΕ [8165 1. 2) 3. 

80. εαἱ απά ἀγὶπλ.1] 866 ποῖΐδ οὔ τεῦβϑο 16. 
“ἰἑ οπ ἐῤγονθ.) Οοιάραστο Μάδιϊ. χίχ, 28: 

1 (ον. τΥἱ. 2, 3. 

81. “4154 ἐδε Ζιονά “α'41 ὙΠοθεῈ ττογάϑ 8.6 
τδητίης ἰη ἴμε αϊίοδη δηάὰ ἴτννο οἴδοσ 1685 
ἱπιροτίδηϊξ Μ55.:; ΠΟΥ ἃγὸ, Ββονενεσ, ἔουπά 
ἴῃ 1ἴῃ)6 στοδῖ τηδί γΥ οὗὨ δπεϊθηΐϊ Μ85 δηὰ 
ὙΘΙΒΙΟΏΒ. [Ι{ ἰ5 ςοποείγαῦὶς ἰπδὶ [ΠΟΥ πποΓΟ 
ἰπϑοσιθα ἴὸ τοϊϊονο [Π6 ἀϊδοουγϑο οὗ [58 ἀρρϑαῦ- 
ἃπος οὗ δυγυρίηεδβ. ΤἢῈ πησβίίου δγ|565 
ΠΟΙΒΟΓ γὸ πᾶν ἤογα δηοῖδες τεοροσί οὗ 
[)ο Ἰςοῃ σεοοσάοὰ Μαΐί. χχνὶ. 111-15: 
Μαῖκ χίν. 295-31, ΟΥ ἩΠΟΙΠΟΣ ὕϊο ἀδηΐλὶ ο 
Ῥεῖεσ τυδϑ {πυῖοο ἕογείοϊὰ. [ἢ ΔΥ οᾶβε [ΒοτῸ 
ἷ5 ἃ ἴσυο ΡαΓΆ]16] ἴο {πε ἴεχὶ ἰῃ [οδη χῆϊ. 18. 
Μαῖξιον δηὰ Μαγκ 1611} υς ἴπΠδῖ ἃ ννδγηΐϊης 
Ὑ5 εἴνσεῃ Οὔ [86 ΨΑΥ ἴο Οεἰβϑεγηδῃο ; 
1κὸ δηά [οδῃ σεργεϑοηΐ οὔθ ἴο πάνθ Ὀθθη 
ΔΙΓΟΔΟΥ υἱἱογεά δἱ [ΠῸ6 ἰδϑὲὶ βδυρρεῖ. Ὅν εγε 
δεῖ ὕχο νγαγηΐηρβ, οὐύ. οὔ ΟἸβῃδιβϑῃη, 
Οοδίεγζός, ΑἸογτά (γἢο 5 ὭΘΥΟΥ ΥΕΤῪ ΔηχΙοι 8 
ἴο Βατιμοηίςο) [86 ἤοσοῦ δυρροκιίοη : 
Ώςε ννεῖϊε, Μεγεσ, Β]εεκ, πᾶ Οοάει [δῸ 
Ἰδίῖοσ. Ὑθεγα 18 ΘογΔΙ ΠΥ ποίπιηρ ἰο ἑογυϊὰ 
ΟἿΓΣ δυρροβίης [δί δῖ. Ρεῖοσ τηδάδ ἔἴχο ῥγο- 
τοδί 008 οὗ 268] 1ὴ ἢἷ5 τηλϑίου᾽ 8 δοῦνϊοεα, δηὰ 

1δαἱ (δεβὸ πτετὸ οϊονεὰ ΕΥ̓ ἴὑνο βίγη αν 
νγασπΐηρθ. Ῥείετ᾽ 5 ἔσο ἰοῃ5, 48 ΑἸοτὰ 
᾿λλ5 ρΡοϊηϊεὰ ουϊ, αἰ Γ τηδίοτἶγ. Ης πσεῖ 
ἀφοῖϊλσεβ 8 ἡ Πρ Τ 655 ἴο Βυ δν ἢ ἐἰπους 
δηὰ [ἤδη δδβδεσίβ [δὲ ὑνὨδίθυοσ ΤΏΔῪ Ὅς ἴῃς 
οὔδε ἘΠ οἴδογα, Βα πόουϊὰ σενεσ Ὀ6 οἰεηάοά. 

ϑδένιον, ϑώμοη, 6.7 Οτ, “ Βίπιοι, δὲ) ο., 
θ6)ο]ὰ, δαϊδη ονίδὶποὰ γοῦ (ρ᾽υγΆ}}) ἐδαὶ 
Βοιιΐὶρπίὶ δἱζέγου δο Ὑ8οδίῖ; 5ΓΙ (α:- 
Ῥμδιῖίο) ΡῬεδγϑὰζοσ [8:09 (Ξἰπρυ τ) [88 ὲ ΒΥ 
ζαὶϊῖν 7411] ποῖ, δ ἃ ἰΒοΟΌ, ὙΒ6Ὼ ἰδοῦ Βδοῖὶ 
ἐπτποὰ (ἐ.ς. ἴΤο Οοα) ϑομᾶστα ἐΒΥ ὈτΘἐΒ- 
ΣΘΏ," Ουτγ],οτγὰ ἢεχὲ [εἰς Ῥεῖοσ (ἢδϊ ϑαίδη 
δὰ δεκοὰ ἔοσγ ἴε Αροδβίίεβ ἴο [οϑὲ δηὰ Ὁ 
[δεπὶ (οομρασε [οὗ 1. 12), δηά ἴο ὙἱΏΠΟΥ 
τὸ ομδ ἔγοιῃ [ἢς σσδίη (σοι ΑἸΏΟ8 ἰχ. 
9): οἤς [δὰ δἰγοδὴγ ἰδἰϊοὰ τῆς ἴοδῖ ; 
Ῥεῖογ, ἕγοτι ἰδ ἐηρυϊδίνο ομλγδςίοσ, νγ85 ἀΐ 
1.6 βᾶχο ὕσης ἰῃ στεδλίοσ ἀδησεσ (δὴ (ἢ ταβῖ, 
δηΐ, 1 νἱσϊοσίουβ οὐδοῦ [ἢς ᾿πηρεηάϊης ἰοτηρίδ- 
ὕοη, οεγίδιη ἴο ὃδδ ἃ εὐλοὸ Δ δηὰ βυρροσί ἴο 
(86 οἴδετθ. Α ΤδπΊΡΟΓΆΤΥ ἴδ σγο, δηὰ ξυΐυγε 
ΓΤΕΟΟΥΕΙΥ͂, δαεβυσγοὰ ὈΥ (ἢ6 ΘΑΥ ΟΌ ΓΒ ὈΓΔΥΕΓ, 
δ πὰ αἰϊεσιοὰ ὃγ [86 οχργεβδίου κ ἤεη που 
ἃτὶ ςοηνεγίεα. 

883. Ζογά, 1 ο;»»" γεασάγ, (5.1 Οτ, “Σογὰ, 
αἰτὰ 800 (ΘἸὨΡΠδῖο) Ζ διὰ σοδὰγ ἰο 60," 
ἄς. μα τΡ “ Ἰιοτά, Ἑσδηποῖ [ ΟΠ] ον (ἢ δ 6 
δοῦν } 1 Ὑ71}} ΙὰῪ ἀονγ ΣῪ 116 [ῸΥ ΤΥ δᾶκο" 

ἔ (ὥοβὴ χιῖ. 37). 
84. ῥα] ποὶ εγοαυ. ἢ Ματκ δἴοηθδ (χῖν. 30, 

ὙΏΟΓΕ 566 ὨΟῖθ6) 5408 “ (νοι. 

86. 44 δὲ “αἰά.1] Ουὖγ ]ογά πον ἴυγπδ ἴο 
ἴδε Αροβίϊεβ ρεπογαγ. ΤΊο 5ῃογί σοηνοσβαᾶ- 
ὕοη νυϑὶ οἷ ΓΟἸ]ΟννΒ (τ σθῈ 8. 325-38} 8 ῬΘΟΙΪΑΓ 
ἴο [υκο6, ΤὨς , Ὀοῖἢ ἴῃ 1096} δηὰ 
ἴθ ἴ86 Δογυρίηεβ5 οὗἉ 118 ἱηϊτοάιιςίίοη, ὈΘΑΓ5 
ΟΥ̓́ΟΣΥ͂ τλγκ οὗ οτἱρίηδ!υ δηὰ σου. Ουτγ 
Τογὰ ἄγαν ἃ Ἴσοηϊταϑί (6 ἔδνουγ 
τὴ νος Η 5. Θπγ ϑβασγὶεϑ γε Θυεγγυν Π Γ6 
τοοεῖνεά ἴῃ τΠοῖν τηϊβϑίοη γοοογάσδα ςἢ. ἰχ. 1- 
10 (σοπραγα οἷ. χ, 1520), δηὰ ἴθ ἴσοι ]ε8 
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930 Πρ, πὰ 8[ος8, ἰλοκεά γε δηγιβίηρ ἡ 
Απά τῆεγ βαἰά, Νοιβίηρ. 

26 Τἤει βαϊά ἢς ὑπο τῆςαι, Βυῖ 
ΠοΥ,, ἢς ταὶ παῖδ ἃ ρυγες, ἰεῖ Ὠίπι 
τῶΚε ἐ], δηὰ ᾿ἰἶκευσίϑε ἀξ δογὶρ: δηά 
ἢς τῆλε δίῃ πὸ δινογά, ἰες μΐπι 8εὶ]} 
ἢ 18 γαγηηθηῖ, ἀπά ὈυΥ οπα. 

47 Εογ 1 58 υπίο γου, (πὲ {ἢ 18 
(δὶ ἰ8 τυπτίθη πιυβέ γεῖ Ὀ6 Δλοςοπι- 

ἢ καῖ. 53. Ρ}18ῃ6ἀ ἰῃ πιε, Ζ Απά ἢε νγᾶβ8 τεοϊκκοηδά 
δίηοηρ ἴῃ 6 ἰΓΔΠΒΡΤΈΒ5ΟΓΒ: (ῸΓ τῆς 
ΠΗΕΣ ςοηςεγηΐηρ; πλ6 πᾶνε Δη δηὰ,. 

418 Απὰ τ86} εαἰά, [,ογά, δεδοϊά, 

51. Ὑ0ΚΕ. ΧΧΙΙ. ΠΕ 
ἤεῖε γέ ἴνψο δυνουάβ. Απὰ ἢς δδιὰ 
απο τῆδαι, [{ 18 ἐπουρῇ, 

39 ἢ ΑΠπα Βς ολπιε ουῖ, ἀπά τψεπῖ, ἡ δαὶ α 
ἃ5 ἣς νγ»ἅλδϑ ψοπῖ, (ὁ ἴδε τουηΐ οὗ 
ΟἸΪνεβ; ἃπά ἢϊ8 ἀϊδοὶρὶεβ αἰϑο Ὁ} 
Ἰοννοά Πίηι. 

40 (Απὰ ψῆδῃ ἢὰ νυᾶδ δὲ τἣς 'Μδ α 
Ρίδος, ἢς βαϊὰ ὑπο ἔῆεπι, ΡΥΔΥ ἴδδς 
γε δηῖεῦ ποῖ ἰηῖο τεπιρίλίοη. 

41 Απά ἢς νὰβ νἱεπάγλνσῃ τοῦ 
τῆεπὶ αὐουζ ἃ δίοης᾽ 5 ςλβῖ, δηὰ ἱκηςεϊεὰ 
ον, δηὰ ργαγεά, 

42 ϑαγίηρ, Βδίμεγ, ἱξ δου δε 

νὨοἢ ἀνναϊϊοα [Ὠστ ἴῃ πεῖς ἔυΐυγο σοιγ6, 
δηά ποῦ τουϊὰ ἱπηπιρύϊδίοῖγ Τσοπηπιοῆοξ. 
[τ ἰδ ἃς ἰξ ΗςἜς μδά 51. ά, “ ΤΙ [της οὗ (ταὶ 
5 δῖ πδηά, διὰ 411 ὀδγί ἢ !] γ πιϑῶπα ἅγὸ ἤεοῦϑ- 
ΒΑΓΎ [ῸΣ γοὺγ δυρροτί δηά ἀεΐεηςς. 

87. ον 1 “4. ὍὌμὸ ρῥγουουδ τνάγηΐϊηρ 
᾿ς ΤηΔίη]Υ τοίεσεηοε ἴο ἴΠ6 {1115 δὰ ρεῦβε- 
ουϊοης [γουρὰ νν οι [86 [Ὁ] ΟντοσΣ οὗ [65ι15 
ἘΠοΌ α, μετεληίες ὃς απ 10 ὑκῖι, μοὶ ἐς 
Ὀεξίῃηΐην οὗ ρεγϑεου 0η8 νγᾶ8 ἴ0 ΟΟΙΏΠΠΘΏΟΘ 
δῖ ὁποῦ, δηὰ ἰο (Πἷἰς ΗΘ ποὺ τοίδυ. 

Δ16 ἴο ὃ6 δΔοςοιῃρ 5ηδα, ἃς ννοϊϊ 25 οἵδποῦ 
Ῥγορδοςοὶο (50 Βεηρεῖ, ᾿ς Ν εἴῖς, Οἰβμβαυδοη, 
Οοβίεσζεο, δηά πιοβῖ οοτηπιοηϊδίογϑ) οὐ ἴδι.8, 
“οσ αἷϑο ἴδε (δἰηρβ Ὡς ἢ θεῖα] πῆς πάντα δΔη 
εηά".--ἰόλγε Δρργοδομίηρ τδμεῖγ ἰεττηϊπδιίοη ἢ 
(Μέεγχεῦ, τ δο στὰ [6 ΟΥΡΊΠΔ] ἰεχῖ ΘΟ ΡΑΓΟΣ 
Ματκ ἰἰϊ. 26). ῬυοῦδΟΥ Μὲ ἄγε ἴο δοοορί 
[86 ἔοστῃεσ ἐχρἰδηδίίοη. 

838. ἐκευο “«υοαγ4.}] [Ιῃ ἴδ οχοϊοιθηὶ οὗ 
[(ῃς πιο, δη δἤον ναγηΐηχε οὗ ἀδηγροτ, ἰἃ ἰδ 
Ἄοοησείνδοίο [Ππδῖ βοπὶς οὗ {π᾿ ἀἰβοῖρ]65 πᾶν μᾶνδ 
ἴλκοη τῆς ρῥγεοδυζίοη οὗ δγηγίηρ {Πποπηδεῖνοβ. 
ΤΠο ἀἰθοῖρ]ο5 υἱἰζεῦ!γ τηϊϑυπαογβίοοά οὐγ 
1,οτά 5 νατηΐηξ, δηά, 45 οἡ ἃ ἴΌΣΠΙΟΣ Ὀσοδϑίοη 
(Μεαῖϊ. χνὶ. 6, 7), ἰεϊεγργειεὰ ΗΪ5 τννογάβ αυϊΐὸ 
1τογα]γ. ὍΤὸο {μεῖγ δηηουποειηθηῖ Ηδ τερ]ϊο8 
ἴῃ βδδὰ γοῦν, “ἴἴ 18 ἐπουγὶι. [δ [8 ποῖ 
ὨΘΟΟΒΒΑΓΥ, 8 Ως ὙΝεἴῖε, ἰο εἶνε ἰἢς τγογά8 
ἃ ἀουῦ]α τηοαηϊηρ. Οὐγ ], οτὰ πιοδῃβ ἴο ἰη- 
παιδία [Παϊ ἴΠ6 βρεᾶκοῦς δὰ Ὧο ςοηςερίίοη 
8ἃ5 γεῖ οὗ ἴπ6 διηουπὶ οὗ ορροαϊ[ οὐ δὶς 
{ΒΥ ψου]ά δανὸ ἴο ὁποουπίοσ. 

40-46. ΤῊΕ ΑΟΟΝῪ ΙΝ ΟΕΤΗΒΕΜΑΝΕ. 

839. απ4 «υτη3.}1 Οομπίραγο δηὰ 566 ποίοϑβ 
οη Μαῖῖ, χχυΐὶ. 1.0; Μασκ χίν. 2δ; οδῃ 
ΧΥΪΙ. 1. 

4: ῥὲ «υα! «υοπϑ. Ῥοου αν ἴο 8.{. 1ἐὐκο. 
Ο(οιηρασε οἢ. χχὶ. 27; [οδη χυΐ!!. 2. 

40. 4 ἐδὲ ρία...) ὍΤπε δοοουπὶ οὗ ἴδε 
ὩΦΟΩΥ͂ ἴῃ ἔπε ραγάεη (νεγβε 40-46) ναπίης 
ἴῃ [οδῃ, ἰδ σίνθη τόσο Δ ἰη Μαῖῖϊ. χχνυὶ. 
16-46;: Μαῖτκ χίν. 132-42; ψψΏΕΤΕ 566 ποίοδ. 

Ἄν ΒδΓ τόσο ῃδίυγαϊὶ (4 Ης εβοιυϊάὰ 
υγας ἴδοῖλ ἴο ῥγδγεῦ δ (Π||8 ροϊηϊ, ἴῃ οὐδάΐ- 
τὐδς ὐθυπῷ ἤσπορ μοι ΕΠ 

γα [μεπὶ (δες ἴδ ΥἱΓΙΌΔ ΠΙΥ εἰ μεβπεςς 
αἷϊ, χχυὶ. 6: Μδζκ χίν. 32). 59. Μδίξμεν 

διὰ Μδαγκ, οὐ ἴῃς οὔς , δὰ 1κο͵, οὐ 
[6 οἰδεσ, ὑγόβϑεσυς αἰβογοης διαῖνος οὗ {86 
υδάϊοη. Τῆς ἱηὐυποοη αυοϊεὰ Ὀγ 59. Μαεῖ- 
ἴον δηὰ Μασκ (βθε τε τεας ει) 58 ΤΟΔῚ 
τεοοσάεα ὃγ 5.1. Γὐκὸ ἰοννεῦ ἄονσῃ (τνεῦϑε 45). 

41. ευὐδδάνγαςυ".) 1, 1{6γᾺ]Υ “ΟΤΏ ἀνγαγ." 
ἴῃ Αςἰβ χχί. τ, ἴ6 βαπὶς ᾿νογὰ (νμϊοῖ ἀοδ8 
ποῖ ὈςσΟῸΓΣ οἰβονθεσζο ἴῃ τῆς Ν, Τ.) 15 τεπάογοά 
“χα τε ροίίεη ἔτοῦι ἢ ἴδε. [ἢ οδοὴ Ἷδϑς 
ἴῃε ςοἠΐοχί ᾿υ 5865 ἴἰς ποϊΐοοη [μδὶ ἃ τεΐυς- 
ἴδηΐ ἀερατίυτο, δοοοιηρδηϊθὰ ὉΥ ἃ οεσγίδίη 
ΤΩΘΏΙΑΙ οβοσί, ἰ5 εἰχηϊβοά (80 ἰΐ 15 υηδετοίοοῦ 
ΌΥ Μεγεσ, Οοάεϊ, Οοκίεγζες, Οἰδιιδυβϑῃλ. 
ϑδυςἢ, ἴοο, ἰδ ἴΠ6 φοηογαὶ τηρλπίηρς οὗ ἴ86 
οὔκίηδλὶ ποσὰ, ἱβουρὰ ἴἴ ὁοουγβ ἰἢ 2 Μδος. 
χὶϊ, 1ο, μὐβερβο ᾿ερ δυςὶ με ύτῆτα ἔοτοε, π 
ΤΏΔΥ στα ἸΌΪΥ τθᾶη ποϊδιης ΠπΟΓα 
τ μάταν αο ᾿ 

αδομξ ὦ “ἰοπε᾽: εαεἰ.1 Ῥεου αν ἴο 88, υκο; 
ἐξ τ6}15 υ5 τ1πμαὶ ἢς νν»ᾶ8 τ ίη μελγίης οὗ ΗΒ 
ἴδε Ρ]ε8 ἴῃ [86 5111} εἰρπῖ. 

ἐμεοί ἀοευπ. "ἘΔῚ οἡ ἴπ6 ρν»τουπὰ " 
(Μασκ χίν. 35) "οῦ ἢἷ5 δος" (Μεῖϊ. χχνὶ. 
19). Τθῃοθο Ενυδηρο σία τοοοσὰ ἴῃς Ὑἢ- 
ἀγανναὶ οὗ Ῥείεσ, [|4π|658, ἀῃηὴ [οδῃ ἔτοσ πὸ 
οἴδεσ Αροδίϊθβ. 

42. ἔαέρεν, ζ5 δ᾽..1 Ἀλδέδοσ, ΚΓ δῖδον, ἐΐ 
Ἐπ ΣΙ σίου {δὲθ ΘᾺΡ ΓΣΟΣΙ π16-- 
γε}; ὩΟΥΘΣΕΒΟ1088," ἄς, ΤΠ 5 ἀουδί- 
1655 ἴῃς ἴσυς ἀπηῤανςο ρος υ᾽δηβαίίοη, Τῆς 
ϑεηίεησε ἰδ ἱπϊεττυρίο. ΤῊς ἴδτες ϑγηορειεις 
εἶνε [πὸ Ργδγοῦ βοιρεννῃδλί αἰ ογοπεν : ὃυῖ 41] 



ν. 43--ο1.} 

Πρ, τοῖον (ἢ 18 καρ ἔτοπι πα: 
Πανογί 6688 ποῖ ΠΥ ὙὙ11}1, δὰ τῆϊης, 
Ὀε ἀοηῃε. 

43 Διά τεγὲ ἀρρεαγοὰ δὴ δηρεὶ 
υπῖο Ὠἰπὶ ἤοῖν Βεάνθῃ, 8.Γεηρτ βοηΐηρ 
Ὠϊπι. 

44 Απά δΒεΐῃρ ἰπ ἅδῃ ΔΡΌΠΥ ἧἣς 
ΡΓΑγεὰ ποῖα ἘΑγΓΉ ΘΒ : δηὰ ἢΪ8 δυγεδῖ 
ννᾺ8 ἃ3 ἴξ εΓα ρστεδῖ ἀτορδ οὗ δἰοοά 
[Δ] ἀονγη ἴο τῆς ρτουπά, 

4ἀς Απὰ ψῆεη Πα τοδό ὑρ ἔτοπι 
ΡΓΆΥγεΓ, δηὰ νγᾶ8 σοης ἴο Ἦ]5 (1501 0]68, 
ἢς ἰουπά τῆ επὶ 5] αρίηρ, [ῸΓ βογγονν, 

46 Απά κεἰὰ υπίο τῆεπι, ΝἊΥ 
βίεερ γεὶ τγίϑε δηὰ ὑγαῦ, ἰεϑῖ γὲ δηΐϊεγ 
ἰπῖο τεπιρίδιίοη, 

ἀῦτεο ἴῃ ἴδε ἱτῆαρε οὗ ἴῃς “οὐρ᾿" (οοιηρασε 
Μεῖϊ. χχ. 22), 84 59. Μαῦκ δηά κε υ8ὲ [δ 
ΒΔΙῚ6 ΘΙ ρου “ σεῖηονο, 8116 81. Μαῖμον 
ΟἸΏΡΙΟΥα ἃ οογηδῖε ψογὰ. ΤῈ ψογάβ οὗ 
οὖ [ογὰ τοοογά δὰ ὉΥ 81. ]οδη χυὶ, 11 γεῖετ 
ἴο 186 ουρ, ἴυ ργεϑοηϊηρ 4 5ιγικὶπρ' οοἰηςὶ- 
ἄεηςοθ. ΑἹ] αἰϊκα σεςοσζὰ ἴῃς ϑανίουγ᾽β δςῖ οὗ ΔΕ δα. : 

48. Μπά ἐδέγε ἀῤῥεαγεάἢ ΤὍὌμεθο το 
ΨΕΙΣΟΒ (43, 44) ἃγε μεσ ἴο δῖ, [ὐὺὑκο. 
ὙΒΟΥ ἅγε, Ββουγευοῦ, απ ἰη βοῦς οὗ ἴδε 
τηοϑῖ ΠΏΡΡΤΗΣΙ Μ9595, δηὰ ἃτε τηδγκοὰ Ἡ 1} 
Ὠοῖο5 ἀου δι} χοηυϊηοηθθα ἴῃ ΟἾΠΟΓΒ. 
ΤΒΟΥ ψεσε τεχαγάθα 45 ἀου [0] ἴῃ ὙΘΓΥ ΘΑΤΙΥ 
πηο5, δυῖϊ ἴῃ6 ἔβεῖβ νιοὶ ἸΔΟῪ τοϊδίο, δηά 
τοῦ ὅτο ἔουμά πονθοῖς 6196, μάνα [6 
(βίο οὗ Τυ8ὲ}η Ματγίγτ, [γεπαιβ, δηά 
Ηἱρροϊγίυβ. [11 8 δοδγσεὶν οοποεϊνδθϊα ἰδὲ 
[ἢ οὐἱά δανεὲ θεθὴ ἰηβθεγίεά ψἱϊβοιΐ 
ΔυΓ ΠΟΙ. 

αη αμροϊ  ὙὝΠοῖα οδὴ Ὀ6 πὸ ἀουνὶ [δδὲ 
ἴδε Ηἰδίοτίδη ἱπίοπάβ ὈΥ ΚΠ ΐ8 ἴ6 δοῖιι8] δηὰ 
νἱ δὶ]. ἀρρδάγδηςθ οὗ 8ῃ δηροΐ. 

“ἰγεπρίδεπίης δίηι.}] ὙΒῈ Οτθεῖς ποσὰ 15 
141} εὗνεε α οὗ ρῃγαεϊςδὶ βδὺρ ΒΌΟΝ 48 

οὖν 1, οτά 5 πυτηδη ὈΟΩΥ͂ ἢ ΒΌΓΝ 845 ΟὨ 
ΟἿΘ Οἵδοσ οςολδίοῃ, οἰ ϑοὶ Τοοηποςῖοα Μὰ 
115, νὰ8 κίνεῃ δἴου, οὶ ἀυπηρ, τετρίδεου, 
ΟΥ̓ τλϊηϊπίοτίης δηχεῖβ; οὗ. Μαῖξζ, ἵν. 1. 
ΤΒΟΙΟ 8 ἢ0 τείεγεῆοα ἤεα [10 δρί [8] 
δι γεηφ βεηϊηρ, ΒΊΟΝ πιῖρϊ Ἰυ5Ε}γΥ θὲ τεραγάεὰ 
88 Ἰπσογλρδῦ ] 6 8 οὐγ 1, οτγαδβ ὨνἸΠΠγ. 

44. αμα δὶς :ευεα1.}1 ἊΝ ε ἃτὸ ηοῖ ἴο ἴ2Ἐς 
1}}}5 45 ἴῃς βἰδίειηθηΐ οὗ δὴ Ἄευθηΐ [Ὁ] ουνηρ ἴῃ 
ογάοσ [παῖ τοοογάθα ἴῃ ἴΠ6 σευ οι νΟΓ56, 
δυῖ ταῖθοῦ ἃς δὴ εχρἰδηδίίΐοῃ, δοσουηζηρ ἔοῦ 
τὴ6 νἱδὶ: οὔ ἴῆς δηροὶ (Μέεγοσ, Οοβίεγζθϑο). 
1 15 ποῖ οἷθαγ, μπονευοσ, ΠΟΙ ΠΟΥ τὸ 816 ἴο 
υηάεγαίδης [6 σοτηραγίβου, “885 ἴ σοσὰ σγοαῖ 
ἄσορο οὗ Ὀϊοοΐ," ἴο ΤεΙθΣ ΤΔΘΓΟΙΥ ἴο (ἢ στιεαΐ 

51. ΓΌΚΕ,. ΧΧΙΙ. 

4) Απὰ ψ ες πα γεὶῖ β8ρᾶκα, 
6 Πο] 4 ἃ πιυϊεϊςιάς, ἀπά ἢς τῆδι νγδδ ὁ Μδιε. "6 

ς411:4 Τυἀα8, οης οὗ τῆε τννεῖνς, τχεης “΄᾽ 
θείοτε τε, ἂπὰ ἀγενν πολὺ υπῖο 
16β8υ8 το [κἴ88 ὨΪΠΏ, 

48 Βυὲ 6508 84] υπῖο ἢΐπι, [υ.448, 
Ὀείγαγαβι του τπ6 ϑοη οὗ πιδη ὑ ἢ 
ἃ Κκὶ88 ἢ " 

49 εη τπεγ. ψ Ποἢ νεγα δδουΐῖ 
᾿ϊπὶ 8 γῆι νουἹὰ (ο]ϊονν, {ΠῈῪ 
88] 4 υπΐο Ὠΐπι, [,οτγά, 8}4}} νγὰ ϑιγϊῖε᾽ 
ψἢ τῆς ϑυγοτγά ἡ 

50  Απὰά οῃς οἴ τἢςπὶ 5ηιοῖς (ἢε 
βεγναηῖ οὗ τῆς ΠΙΡῊ ρῥγςβϑῖ, δηὰ οὐυΐ 
ΟΥ̓ 8 γρῃξ δαγ. 

51 Απά 6808 δηϑνυγεγεά δηά 8ιεϊά, 

δ'26 δηά ἰδίοκηθβα οὗ [86 ἀσγορβ τοῦ (Ε]]} 
(Εὐυϊγηιίυ5, ὙΒοορηγιδεῖ, Κυΐποϊ, Ο]9» 
Βδ.36), ΟΥ νυ ΒεῖΠοΓ ΣΕ ἀρδὼ: το 
ἈΡΡΕΆΣΓΔΩΟΣ ΟὗἩἨἁ ἧ ὠπδίυγαϊ δὶ (45 Οαϊνίη, 
Βεῦρεὶ, Μεγεσ, ὃς ψνεῖῖς, Οοάεϊ, δηᾶ 
Οοϑβίοσζεο). Ου ἴδε ψνῇοϊςο, τνὸ τὸ ἀϊβροϑθοα 
ἴο δεοοερί ἴδε Ἰδίζοσ ἱπιεγργοίδιίοω. Οοβίεσζοε 
ΤΟΤΩΔΙ 5 ΟἹ {ἢ}15 ἀδβογ ρου (Πδἱ 1 ἐδ “ἃ ἴγαῖϊ 
εἰιαγαςϊετ βις οὗ (ἃς ρῃγεϊςίλη. 

4δ. 4π4 «υδὲη δὲ γουθ.}] ἴῃ ἴμεβθ ἴνο 
γΕΙΘ65 (45, 46) 51. [ὐξκὸ δυπ8 ὑΡ 851. Μαῖ- 
[Πονν 5 δηὰ 81, Μεγ 5 δοοουηῖ οὗἩ ἴῃ τερεαλϊοα 
Υἱ5115 οὗ οὖν ἴ,ογά ἴο Ηϊβ ἐϊϑεΐρΡ]65 δπά οὗ Η!15 
τοηοῦ ἸαοηΒ ψ (πεπὶ (Με. χχνὶ. 
490-46; ΜατΙκ χῖν. 37.42:; Ὁ ΈΟΓΕ 566 ὩΟβοδ). 

47-58. ΤῊΕ ΑΆΒΕΞΤ. 

41. ἰο ἀἰω δὲ  Μαῖϊ. (χχυϊ. 48) δηά 
Μαστὶκ (χῖν. 44) οχρίδλίη ἴδδὲ [15 νυγὰβ [ἢ ς 
δ'σῃ δατεοά τροη. 

48. ὕκάα!, δείγαγεεὶ ἐδομ Ὦ Ῥεχυ δῦ (ὸ 
δῖ. Τυκθο. Μαίίπεν [845 15 ({δὴ53 δίδος, 
“ Ἐγιοηά, τδεγεΐοσο γί ἴδοι οοτης ἢ ΤΠ 
ψογάβ, “ΠῚ 4. Κιββ᾽ δῖ οηρῃμδίς. Τἢὸ 
ἴοκοη οὗ Ἰονα ἰ8 θδθοοὴῶθ [86 ἰηϑίσαπηοηΐ οἵ 

49. δεη ἐδὲν «υδεεδ. Ῥεουϊαν ἴὸ 58:1. 
1υκο. ΤὮδ δηϊρπιδςδὶ νναγηΐηρ οὗ οὖν 1νογὰ 
(σεῦβε 36) τνᾶ8 ἀουδέ1ε88 ἴῃ {πεῖν ἰοὺ ρ Βίδ. 

50. οπε 9 ἐδεν". 80 Μαείδεν δηὰ Μδαῖκ. 
Ἐτοπι 8ῖ, [οδη δἱοηθ (Χχυ !. 10) νὰ ἰθάστη ἰδὲ 
ἱς νγὯ8 Ῥοῖοσ, δηὰ ἰδδὲ {Π6 βούνδηϊ 5 π8Π)6 
ν45 Μδ]οδυ8. 

γίκδε 4Ω7.} 80 ἷῃ [οδη χυἱ!. το: Μαῖϊ. δηὰ 
Ματσκ 5ΙΓΊΡΙΥ 5ΑΥ “815 οαγ." 

δ1. “Μπά ὕει ἀν μευεγε}) Τθ6 ψογὰβ 
ὙὩΟΝ [Ο]ονν, δηὰ (ἂς πιίγδοϊο, ἀστὸ ρθουν ἴο 
Γυκὸ (δ Ραγαϊςοίδη. 8:. Μαίδεν (ΧΧΥΪ. 52- 

455 
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δυ εν γε τῃυ8 τ. Απά δε τουοπμοά 
ἢ18 δἂγ, ἀπά ἢελὶεὰ ἢΐπι. 

52 ΤΓὮεη [6805 844 υπίο (6 οὨϊοῖ 
Ρτεϑῖβ, ἀπά ςλρίαίη8 οἵ τῆς ταπιρὶς, 
δΔηά τῆς εἰάετβ,  ῃὶςἢ ἡγεῖ σοπλς (0 
ἢϊπι, Βε γε Τοοπια οὐ, 485 ἀραίηβῖ ἃ 
τἢϊεῖ, νυ βυνογάβ ἀπά 8ίανεϑ ὶ 

5,4. Ν θη 1 ννᾶβ ἀδι]γ στ γου [πη 

54) δῃηὰ δῖ. ]ομη (ΧΥἹ. 1 1) ψῖνε ποτὰ οὐγ 1 οτγα 5 
ΤοῦυκΚο ἴο Ῥεῖοσ, δηὰ Ηϊβ8 ἱηδιίοι ἴο 
θᾶ νι δὶ ἰ5 σοτηΐηρς ὑροη Η πὶ. 

ϑωὔέν γε δι 7γ.7 [τ ἰβ σοὶ ΘΑΦῪ ἴο δΔΥ͂ 
ΠΟΙ͂ΟΣ τὰ ἄγ ἴο υηάᾶ (6536 οσβ 48 
δα ἀγεββοά ἴο [6 τηυϊ τας, οἵ ἴο ἴῃς αἰδοῖ 165. 
[ἴῃ [δθ ΤΌΓΠΊΟΥ ὙΔΑΥ, ἴἴ 8 τηοδί ηδίυσγαὶ ἴο 
ἴλκο ἰῆ6πὶ 845 ἃ τοαιιεξῖὶ ἴο ἰοᾶσο ἴῃς (δρίϊνε 
αἱ ΠΠὈογγ, υη6] Ηε μαὰ πεαϊοὰ ἴ!ς νουηάοὰ 
ἸΏΔῃ. 80 ὃς ΜΝεῖίε, Οοϑβίογζεο, δηὰ ΑἸ]έξοσά, 
ὙΠΟ 5668 Ποῖδ δὴ υηδείγηοά οοἰποϊάφηςθο, 
βίηος Μαῖίζπενν Δηὰ Μαγκ (δυϊ ἠοῖ [1υκ6) 
[6] 8 (μδῖ [6808 νγᾶβ δρργεμεηάθά δεῖογε 
Μαϊοδυβ ννῶἦβ πψουπάε. Μεγεγ, Βίθεκ, 
Κυϊπδϊ, ΟἸΞπαυϑοη, ΤΥοηςῆ, δηὰ Οοάοι 
ἴΠ6 τνογβ 45 δ ἀγοββοα ἴο ἴῃς ἀϊϑοῖρ᾽6β : “1,εἰ 
τε (δε πιυϊετυάθ) ρῥγοοοοὰ ἴπυ8 ἔδγ. 
ἜΠυβ, ἴοο, Αυγχυξίη, “)6 Οοηβ. Εν. 3, 5. 
ΤῊβ τη Ὀοη 15 στουηάεα, Υ υροῦ 
[Π6 τννογὰ “δηϑδινογο," Ὡς Β, ̓ ξ 195 ςοηϊοη ἀεί, 
Ταυϑπὲ ὕεᾶγ γεϊδίίοη ἴο ἴῃς ῥγευίουβ ασυοϑίοη 
οὔ τς ἀἰ5οῖρ]ε8 (δυῖϊ τὲ ἀΘΉΓΥ πηὰ πο 
ννογὰ “δηϑυγοσεα" ἴῃ ἴῃς Ρεὶς, σπουΐ 
τοϊδιίοη ἴο ΔΩΥ͂ ΡΓΕΥΪΟΟΒΙΥ δροΐκδὴ ψοσγάϑ) ; δηὰ 
ῬΑΓΕΥ οἡ ἴῃς στουηά ἴπδὲ (6 ἐχβογίδιοη ἰ5 ἃ 
νἰσῖι] οαυϊναϊεης ἴο [6 ἸΟΏΡΟΓ δος εἰνθῃ 
ΕΥ 851. Μαιμποεν ἴα (πὶ ρίδος (Μεῖ. χχυῖ. 
52-54). Ο ἴἢε ᾿45ἴ »τουηά, δΔηᾶ Ὀδοδυβε (᾿ς 
ποχῖ νοσάβ οὗ [681}}8 (νοῦϑῈβ 52, 53) ἅΓ6 δά- 
ἀγεββεὰ ἴο Ηἰ8 ςαρίογβ, νγὲ ἴῃ πε ἀουΈ ΒΥ 
ἴο [Π15 ἱπιογργείδθοη. 

δ. οδίεῦ »γίρ,.) 866 ποίϑ οἡ Μεαῖίί. χχυἹ!. 
1. ἴυκὸ δίοηθ στῃοϑηςΊο5 ἴπ6πὶ δπιοης (δ6 
ςἀρίοιβ οἵ [|ε5808. ΒΙ6οκς δηὰ ΜΈΥΟΣ 866 δῃ 
ἱπιργοῦδὈΠὙ ἴῃ (με δοοουπὶ οὗ (βεὶγ 
δῆς. Ὑεῖ κἴ 8 αὐ Ἑοοηοοίνδθ]ο ὑπαὶ δοπιὸ 
οἵ [δεπὶ ΠΊΔΥ ἢδᾶνς δἰϊἰγαοϊοὰ ἴο ἴδῃς 
δροῖ ΕΥ̓͂ Οὐ ΓΙΟΥ͂ Δῃά τρδ]ῖοε (Οοάεῖ: 80 4150 
Κυϊηδ)). ὌΠ Ἔχργοβδίοη "δὶς ἢ τσ γε σου 6 
ἴο Ηἰπι᾿ 8δε6πι8 ὅο ἱπιρὶγ ὑπαὶ [ΠΟῪ οᾶπιὸ ἀἤἔοῦ 
{πε ἀγτεβί, ροββίθ γ᾽ ἴο γεςεῖνα οὺγ [οσγὰ οὐ 
[86 τεΐυγῃ οὗ Ηἰ5 ςϑρίοιβ. 

οαρίαὶπ ο δὲ ἐενερἰς.) 866 οὔ νοῦβὲ 4. 

Βε γε εο»6 ομ )] 80 Μαῖϊί. χχυΐ. ςς: δηά 
Ματγῖ χὶν. 48. 

δ8. δὼ ἐδὶς ἡ γοὼγ δοιγ, ζο..7 Ῥδου]αγ 
ἴο ϑ8ι. ὺκ6. Τ 5 ρᾶϑβθαρο 8 ὙΔΓΙΟΌΒΙΥ ἰπ- 
(εγρτείεά, δοσογάϊης ἴο ἴδε τπεδηΐηρ ἴο ὃς 
αϑϑιχηοὰ ἴο “ἀδγκηθαβ. Β]οεκ, Ὡς ΔΝ εἴῖο, 
Οοάεῖ, δοά οἴδεγ ἴδκε ἴξ ἰῃ 186 ρΡἢγείςδὶ 

51. 0{ΚΕ. ΧΧΙΠΙ. [ν. 52-- 5. 

τἰἣς τεπιρὶς, γε δβιγεῖςμῃοὰ ἰοπἢ πὸ 
παπάς ἀραίηβδὲ πὲ : δῖ [(ἢ!98 15 γοι 
ἢουτ, ἀπά τῆς ρονγεγῦ οὗ ἀδιίκηςβϑ. 

54 4  ΤΠΘΩ ἴοοὸῖκ ΠΕΥ αι, ἀπά : Μ ει. »᾽ 
ἰεά λίπε, δῃὰ Ὀγουρὴν Πὶπὶ ἱπῖο τῆε “7 
Πρ ῥγίεϑο β ἤουϑοε. Απά Ρεῖεσ [0]- 
ἰοννεὰ δίαν οἱ. 

ςς “Αμπά ψἤδη {πεν μδά Κίπαϊςά “᾿ ζμαι 

8δ6η586, δηὦ πηἀεγβίδηδ ἴδε ραββασὸ ἰδυ5: 
ἐΥ̓ου οἷά ποὶ ἰδκο τὸ τε 1 τῶ τ ἢ 
γοι ἀΔΠγ ἰῃ τῆς τορίε; ὃυῖϊ (8 ἰς πο 
Ὀπη6 τιοδὲ ἔλνουσαῦϊε ἴο γοῦν ΕΥ̓] ἀεοά3, ἀπά 
ἀλγίκηθϑα σίνοβ γοι οουγαρε δηὰ Ξἰσεηρίῃ ἴο 
Ῥεγίοστῃ ἴδεπι." ΒΥ Κυϊπδὶϊ, Μέεγεσ, Οἱϑῆδι:- 
δοῦ, δηά Οοδίογζεο, " ἀδυίκη 655 15 υηδετϑίοοῦ 
ἴῃ (δο οἰ Ις δ] δοηβο, (δουχ Μίογεσ δὲὲ5 ἰῇ 
8 Δ]]υδίοη ἴο ἴΠ6 Βοὺυῦ δὲ το [εδὺ5 Ὑν29 
ἀρργεπεηδοεά: “ὙΒΙ5 15 υοῦυξ (δπιρμαῖϊς) 
βου (ἰπῸ εἰπὲ τς Οοά 25 χινεὴ γου ἴο 
υἱυπρὴ ἴη) δηὰ {}ι15 (ἐ. 6. [ἢ.15 ρονγοῦ Ὁγ νὰ οὶ 
γον τ ΓΚ) ἰδ ἴἢς ρόονγοῖ οὗ ἀδγκποβ" (Μεγεσῦλ. 
ἬΣ 8 ῬΡΡΘΟΣ (συς τηοληΐηρ, θυΐϊ ἴἄγες 
ἰη[8 ἄσφϑβογσυε ποῦςθ. Εἰγοῖ, [ἢ νογὰ ἴσδ:8- 

αἰοὰ “ρονοῦ," πιθδῃ8 ἜΌΟΗΙΣ, δηὰ ἰς 
ιδοὰ οὗ ἃ ἀεἰεγαῖεά οὗ οου δυο  Υ 
(ϑεε Ϊοβῃ χῖχ. 1ο, 11). [{ ἀρρβεᾶγξ ἴο διδηὴ 
ἴῃ [ἢ18 ρίδοθ ἔοσ ἴπε οι ΡΟΓΔΣΥ ᾿ἰσεηοα σίνθῃ 
ΕΥ̓ Οοὰ ἴο ἴῃς ρονγεῖδ οὗ εὐ]. ὙΒοη, ἀλεῖκ- 
2688 (15 ΟἸΒηδυϑβοη δῆθννβ) ἀοεβ ηοΐ τηϑδῃ 
δίη, οἵ δαίδῃ, δυῖϊ τς ρονεῦ οὗ ον] 
Ἡ Θρροον ΤΟ ΘΟΣ δά ἴο 411 ἴμδὲ 5 

,) ἴδε δγηῃοριἰ5ϑ:5 ἄρτος ἴῃ τεοογάϊης 
ΟἿ 1 ογ 8 γοργοδοῖὴ δραίησὶ [86 [ονγίϑι δὺ- 
τονε ο5 ἔογ τ ϑόῦμ ἴο ὮΚεὲ Ηϊ ἱηΐο 
ουδίοαοῦ ῦ ψῆοη Ηδ γανὸ ἴμοτὴ ὑπῆ|ς5, 
δηά ἰη γίνης δὴ ὀχρδηδέοη οἵ {πεὶγ πορίεςξ. 
Μαεῖδπον δηὰ Μασγκ βαυῦ, “κέ... ἴδοι τὸ 
δεοιρίιγοβ στηϊῆς θ6 οὐ," [Ἂὐυἷὸ 5λγ5, ἰπ 
εἴεςῖ, “δι (5 5 (86 δοὺγ τὴῆϊοῖ Οοὐ [858 
εἴτεη γου, δοὰ 118 ἰδ [ῃς δυϊ που οοησοάεὰ 
ἴο ἴῃς ρούγεῖς οὗ ἀδλγκηἊβς." Α] Ἄστοο ἰῇ 89- 
στ δίης ἴπς ρτενίου Ὠοη-ἰηἰοτχέογοηοα δηὰ ργδ. 
δεηΐ δοϊίοῃ οὗ {πε [ετνὸ ἴο Οοὐ᾽ 5 Ρχουϊάδξῃοε. 

54-,ῦ7͵. ΤῊΞ ΤΕΙΑΙ, ΙΝ ΤῊΣ Ηοῦβε οὗ; 
͵, ΟΑΙΑΡΗΑΒ. 

δ4, ἐδὲ δ »γιοε δοισε. 
ἄοῃ 45 ἴο ἴδε τοβίἀδησε οἵ [26 Ὠἰχὰ ῥειοσῖ, 
δηὰ ἴδ 80 ἀεκίχηαῖεά, 8δο6ὲ ποῖοδ οἵἷι 
οἰ. 111, 2, δηὰ οὐ Μαῖί. χχυΐ. 57; Μαγκ χῖτν, 
53. 

δδ. “451 «υδεπ ἐδ ΤὍΤῆὸ ἀδηϊα]9 οὗ 
δῖ, Ρεῖεσ το [Ό]]ονν (σεῦβο5 ςς- 62) ἃγε 

δον ῃαῖ ὙδγΟυ ΒΥ, ὉΥ ἴδ ΌυΓ 
Ἐνδηρε  δῖ5 (Μαῖς. χχυΐϊ. 69-)ς; Μαγὰ χῖνυ. 
66-72; ΪΟἤΏ ΧΥΪΙ. 17-27; ΠΟΤῈ 866 Ὠοῖ65). 
[τ ἰΒ ἴο Ὀεὲ οὐδεσνοὰά (παὶ ψβογοῶβ 88. 
Μαίϊεν δηὰ Μαγκ πιεπεοη [6 ρεοςδαάϊηρσε 
Ὀεέοσε ἴδ δἰ κὶ ῥγίοϑί, δηὰ (μ6 ἰηδυΐ δ οβετοὰ 

Οη ἴδο 4ᾳ065- 



ν. 56---66.] 

ἃ ἔτεα ἴῃ τῆς τάδε οὗ (ἢ [4]}, δηὰ 
ψνεῖς 8εῖ ἀονγῃ τορεῖδεῖ, Ῥεῖοσ βδᾶῖ 
ἀονγη διηοηρ [Π ΕΠ]. 

56 Βυι ἃ ςετγίδίη πιδι ἃ δες] ἃ Ὠϊπὶ 
48 ἣἢς 814ῖ ὈΥ̓͂ 1ὴς ἢτε, δηὰ δλγῃςϑι 
Ἰοοϊκεά ὑροη Πίπι, δηὰ 82], ΤῊ 8 πλδη 
γγ28 4130 ὑχῖ ἢ ἢ πλ. 

57 Απά ἢς ἀεηϊεά Ηἷπι, δδγίηρ, 
ΝΣ Ιἴκῆον Πίπι ποῖ, ἜΠΒ 

58 Απά δῇῆεγ ἃ ᾿π||ς τυ ἢ}}]ς Δποῖθοῦ 
8 Πίη, δηὰ 5414, Ἴ οι γί αἷβο οὗ 
ἴθ. Απά Ρεῖεγ βαἰά, Μδη, 1 διὰ 
ποῖ. 

59 Απά δδοιυξζ τς βρᾶςς οἵ οπς 
ΒουΓ δῇεγ δποῖθοῦ ςοηδάςσηο Υ δί- 
Ἀγηχεά, βαγίηρ, ΟΥ ἃ ἐπι (8 “εἰ ίστυ 
Αἶβο νγἂ8 γί ἢΐπὶ: ἔογ ἢς ἰ8 ἃ (ὐδ]!- 
Ἰξλῃ. 

όο Απά Ρεῖεγ 8114. Μδῃ, 1 ἵκηον 
ποῖ ψνῆδὲ του βαγεβί. Απά ἱπιηχε- 

51. ΚΕ. ΧΧΙΙ. 

ἀἴλιεῖγ, τ ]ς ἢς γεῖ ϑραΐκε, ἴτε σοςκ 
Ἴσγενν. 

6: Απά ἔπε ἰ,ογὰ τυγπεά, δηά 
Ἰοοϊκοά Ὡροη Ῥεῖεγσ. Απὰά Ρεῖεγ τγὸ- 
πειθοῖ (ἢ6 ψοτὰ οὗ (ες [,ογά, 
ἢονν ἴδ Πιδὰ 8ιἰὰ υπίο πηι, Βείογε 
τῆς. Τοοῖ ογονν, του δ! ἄδην πα 
τος. 

62 Αμπὰά Ρεῖεν χεηῖϊ οι, δηὰ ψερῖ 
δεῖς]. 

6 4 Απὰ (ἢ πηοη τηδὶ Πε]ά [εϑι8 
τος Καά ἢίπι, Δηά 8βπιοῖς 71. 

64 Απὰ ψῆεη Ποὺ παὰ δ]πά- 
(ο]άοά Ηἷπι, {πε δίγιςκ πΐπὶ οἡ 
τς ἔαςα, δηά δεκεά ἢΐπι, ϑβαγίηρ, 
Ῥγορῆαθγ, ψῆο ἰδ ἰξ τῆδῖ ϑαιοῖς 
τοεὶ 

ὄς Απά πηληΥ οἵδοῦ τῆϊηρβ 0]25- 
ΡΠΘΠ]ΟΙΒΙΥ δρακε {πο ἀρδϊηϑβὲ Ὠϊηι. 

66 4 “Αμπά 258 βούῃ 258 ἰξ ννᾶϑ ἀν, νοῦ 7 

ἴο οὺὖγ [,οτά, Ὀεΐοτο (πε ἀδηΐαῖς οὗ Ῥοίεσ, δῖ, 
1υκο ἰηνετίβ ἴπ6 ογάοσ οὗ τος] ἴῃ ογάεγ ἴο 
Ὀπης 41} [86 ἰης!ἀδηΐβ οὗ οης (γδηβαοοη ἱπίο 
ἃ κἰηρὶς οοηποοίοθα Ὠλστδῖνυο : [818 18 ἰῇ 80- 

ψτἢ 5. Ὀγδοίίοε ̓  866 ηοΐθ οἡ οἷ, 
1ϊ. 19. 8ὲ, ]οδη, ψνῆο ρίδοθα [ἰπ αφυσβεοηϊην 
οὔ οὖῦ [μογὰ ὉΥ ἴδε δίκῃ ὑσγίοδί Ὀεϊνχεθη 
ϑι. Ρεΐεγ᾽ 5 ἔγϑεϊ δηὰ βδεοοῃὰ ἀδῃϊδὶ, σίνεα ἴἰς 
ογάεσ οὗ ἐνεηῖϊβ ἢ ἴΠ6 στολῖεδί δοσυγάογ. 

ἐἀϊκπάϊοά α 3γε.1 Οουρασε Μαζκ χίν. 54, 67; 
7όΒη χΧΥΪ. 18, 25. 

χῖν. 66): “186 ἀδιωϑδεὶ (Πδὲὶ 
οδ χυῖ. 17). Ασοογαΐηρ ἴο δὲ. Μασκ, ἴῃς 

ετονίης οὗ ἴπ6 οοοκ [Ο]οννοὰ τῆς ἤγβε 
ἀδηΐδ] : 81. ἰοῆη (866 οὔ νεῦβε 55) ρίδοεξ δῃ 
ἰηίοσυδὶ Ὀοΐτοοη (ἢἷ5 ἀφηΐδὶ δοὰ ἴἢς ποχίὶ, 

δ8. “ποέδεγ. Α ταλῃ, ἃ8 {δε χοηον οἵ [Π6 
οτἰκίπαὶ τνοσὰ βῆσννβ. “Αηοίδεγ (πιδίά)" 
Μαῖι. χχνῖ. 71: “δ τηλδὶ," οὐ σαΐπεοῦ “(ἢς 
τηλὶ  :" Ματῖκ χὶν. 69: ἰῃ ἰοδῃ χυἹ!. 21ς, 16 
δυν)εςῖ οὗ ἴῃς νεγὺ ἰδ ρἰυταῖι, Ὀυΐ ᾿πμάοϑεῦ- 
τχϊηδίο,-- ΠΕῪ 586]. 

δ0. “αδομξ ἐδε “βαςε, ε) ΤΈΣ ποῖς οὗ 
πιο, 5 τν6}} 45 [δὶ ἱπ σοσγδὲ ς8. 15 ρασ αν ἴο 
δῖ, {ο, δικὶ οπαγδοίοσιδίς οὗ Ἀἰπ). 

αηοΐδεν. τε αἷδὸ τοδβοι]ης. ἴἢ Μαῖϊ. 
χχυΐ. γ3, δηὰ Μδατγκ χὶν. 70, ἴῃς τῆϊγὰ δοουβ8-» 
Ὠοη 5 Δϑοσίρεά ἴο ἴδε ὑγ-σίδληδετβ. Ασοοογά- 
ἴῃς ἴο Ϊοδη χυῇὶ. 26, [ῃ6 τη ννᾶ8 ἃ δἷαυε οὗ 
[86 ΐξη ργίοσῖ, δηά ἃ κι πδδη οὗ Μαϊολυϑ. 

Ω Ομἰίσα"ἢ “ὝΤὌᾺΥ ϑρεθοῖ ὈοντΑγοΙΝ 
[πε " (Μαῖί. χχνΐ. 73) οὐ “ δξγϑοῖδ (πογεῖο " 

(Μασκ χὶν. 1ο). ἴῃ [οὔ χυΐ!. 2ό, ἴΠ 5ϊαν 
Τοοοζηϊθο5 Ῥεΐασ, 88 μανίης δεεη Ὠἰπὶ ἴῃ [Π6 
ξαγάεη. 

60. «υδίϊε δὲ γεῖ “ραζε.)}) Ῥοου Αγ ἴο 581. 
[μακε. Μδικ (χίν. 72) δύ ϊἀ8, "ε ϑεοοηά ἔπι6.᾿" 

61. “πώ 1δὲ Τογά ἐωγπεά, 6.7 Ῥεουϊαγ 
ἴο 58:.[υκο. ΤῊ]8 σου] ποῖ μᾶγὸ ἀυτγίης 
τὰν ταὶ, δίηος Ῥεῖοσ γγδ8 ἰῃ ἴδε οουτί ψ1ἢ}- 
ουΐ; ποτε οἂῃ ὃς [Π|6Ὲ ἀουδὲ [πὶ δἵ ἴΠ6 
τοοϊησηῖ ἤδη [τς (Πἰγὰ ἀδηΐδὶ οσουττοά, Οὐ Γ 
Τ1οτὰ νναβ Ἵγοβδίην (6 οουγέ Οὐ (6 ὙΔΥ 
ἴἥτοτω ἴδ6 βουδε οὗ (ὐδίδρῃδβ. 

68. “45"ι ἐδὲ »“-π, ΜΙ Ν ἴ[π6 δοοουπὶ οὗ 
[ὃς τηοοκίησς οὗ [6508 (γοῦϑο5 61-6ς) (Ο0Πὶ- 
Ρᾶγο, δηὰ βεεὲ ῃοῖεβ οὔ Μαίί. χχνΐ. 67, 68 ; 
Μδεῖ χίν. ός. 

δ. πὰ πιαα οἰδεν, Φσ. Ῥεουϊίαν ἴο 
81. [“Κο. 

θ6. “4,4 «25 “ο0.} ὙΠῈ ἴγοα ϑγωορίςαὶ 
Εδη κε οίβ ἀστοὸ (μδὲ 4 τηεεϊηρ οὗ ἴῃς 882ῃ- 
μβεοαγίπη νγὰ8 ποϊὰ αἱ ἀδγῦσγοακ (οοπιραγε, δηὰ 
866 ποί65 οῃ, Μαῖίί. χχνὶϊ. 1,2; Μαγκ χυ. 1). 
Βυῖ [86 ᾳιιεδείοῃβ οὗ {π6 δἰχὶι ὑγίοϑσι δηᾶ ουὖῦ 
Τιοτά δ Τορ 165, δοτα είνθη ὃγ δῖ. ἴυΚ6, ὅτ 
τεοογάοα ὃγ δῖ. Μαίζον δηὰ 51. Μασκ 25 
μανίηρ Ὀδοη βροΐίδῃ δἱ [Πε βουϑε οὗ (ὐδίδρῃδβ. 
11 5 ροβϑίδῖἊ {πὲ [πε 58 Π|6 5ΌΘΠΘ ΠΊΔΥ Πᾶνα 
ὈοοΏ Του ηδοῖοα ἴῃ ἴδε ϑδαηῃοάστη, ἀπά [Πα 
{πὸ Ηἰφῇ ῥυίεβὲ πανΐης, 88 ἢ (πουρδξ, ἀγάνγῃ 
ἤἴτοτι οὖγ 1,ογά 8 οὐ 1106 541] ΤΥ φγοοῦ 
οἵ Ηἰ8 συλ, νγα8 δηχίουϑβ ἴο εἰϊοῖξ [86 δᾶπιὸ 
ΔΏΞΟΙΒ, δηὰ (Πογοίογε δδοκοά [6 βάτὴθ 40.65- 
(ἴοῃϑ5, ἰῇ ἴῃς ργεβθῆςς οὗ [Ὡς Ο(ουηςῖ!. Βυΐ 
ἴξ 15 αἰϑο ροββὶ]ς εἰπόν (δὶ δ1. {ὺΚὸ, 80 
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(ἣς εἷάειβ οἱ (ἢε γεορὶς δηάὰ τῆς 
ςἢϊεῦ ργίοβϑίβ ἀπά (ἢθ βδογὶδεβ οδπε 
τορείῃεν, δηὰ ἰεὰά μἰπὶ ἰπίο {ΠπΠῸῚΓ 
σουηο!]], βαγίηρ, 

67 Ατὸ τπου τῆς ΟὨτίβι ἡ τε] 8. 
Απά ἢς βαἰὰ υπίο τπεπι; [{1 τε]] γου, 
γα νν}}}] ποῖ Ρεϊϊενς : 

68 Απὰ ἰξ Ι 4130 δϑὶς γοω, γα ψ}]}} 
Ποῖ ΔηΒΥΤΕΓ 16, ΠΟΓ Ϊεῖ "1:6 ρΟ. 

όρ Ηετεδλίζονγ 85}}8}} τς ὅοη οὗ πιδῃ 
δὴ τῆς τρῃς ἢδηά οὗ τῆς ρονγεγ οὗ 

70 ὙΠεη 8414 τῆ6Υ .41}1, Ατὲ τδου 
ἐνέπ τῆς ὅοη οἱ Θοάὲ Απά ἢς 5.414 

“Μακ τῷ ἈΠῸ τῆ ΘΠ. ΦὟε 5847 τῆλί [1 λ1). 
71 Απὰ τῇεγ 84:4, δι πεςά γε 

ΔΩΥ͂ ἔγῖΠεΓ νυ 688 [ῸΓ γγὰ Οὐ γβεΐνοδ 
ἢανε Πελγά οἵ ἢ8 οὐνῃ πιοιίῃ. 

Βἶνεβ ΠῸ Ραγίϊουϊαγ5 οὗ τὰς ΘηΘΌΪΥ ἴῃ ἴδε 
δῖρα ῥυεδι 8 Βουδα, ΤΩΔῪ δᾶνε ἰγδηβίεστοα 
5.6 οὗ ἰΐ5 ἱποϊδεηίδ ἴο ἴδε ἰδίεσ πρὶ μοῦ 
Πογὸ τοϊδλίοα, οὐ {πδὲ (86 ΤΟΠΠΕ ΡΊΟΟΕΝ 

οδρεΐβ, ΤΑΔΥῪ δᾶνο ἴδ κοη ῥΪδος ἰη (δ ΟἿΟΣ 

τὰ εἰάεγς 9 ἐδὲ ῥεορ[. Ἂ ἴδε 
ἘΡΕΡΥ τ ΌΓΙ οὔ ἴδε ἰς μόρα "Πενεῦο νῦν οἔνιαανι εἰάετς 

δείῶς Αςἰ8 ἘΠῚ ς. 

617. “πώ δὲἊὲ “αἰά.7 ὌΠ ἴοσπιοσ ρα οὗ 
[6 δηβινεσ (τεσβεδ 67, 68) 15 ἤοιιπὰ Βοτο ΟἾἶγ. 

68. “πὰ ἐξ 1 α"οἢ ὍἘΘ αυσπίϊοηβ βὺρ- 
Ροβοά, τυυδῖ ὃς συςὶ 45 ἔποβε τεσογάθα ςἢ. χχ, 
1-8, 41-4, φυεβύοηβ ὉῚ λοι Ης τοΐρῃξ 
Ργοῦβ ΗΪ8 δάνεγβαγίεβ ἴὴ ἴἢ6 στοῦρ. Ὡς 
νεῖία οὔϑογνεβ (Παΐ ἴο δδκ φυεϑίοῃβ [8 υῃ- 
δυ 8]6 ἴο με Ροδίοῃ οὗ δὴ δοςυρεὰ ῥεῖϑοῦ, μι 
Βυϊ 1 8 ηοΐ υπδυϊξλ ]ς ἴο οὖν [1 ογὰ 5 ῃχ 
τονγαγάβ Ηἰ5 [υάρε5, θοΙδ [ἐν ϊ5}} δηὰ Βοδίθοη, 

69. Ἡεγεαβεγ)] ΟΥ, Ῥγονε δεπορίοσγιδ. 
Τῆς Κίπγάοπι ἰ5 ἤετε βροΐκφῃ οὗ 85 θείῃ 
δδουΐϊ ἴο δε πηπιεάϊδίε!γ ἰηδυρυγαῖοα, 5βἴηοε 
ΟἿΣ 1,οτγά 5 αγοβδ [5 τοραγάδα 845 ἴῃς βγεῖ 3ίορ 
ἴο {πε ἴπγοης οὗ Η8 ΡἸΟΥΥ (δεε οὐ ἢ. ἰχ. 51). 
Οοιηραζο, ἀπὰ 566 Ὠοΐίε8 ου, Μϑδ. χχνυΐ. 64: 
Μεατ χίν. 621; ὝΠΕΓΕ, Βονόνογ, [ἂς ρου ΟἿ 
Αὐγνοηΐ 8 σροκθη οὗ, 85 ποῖὲ ἴδε ϑεβδίοῃ ἴῃ 
Εἰοτγ. 

10. Τδεη «αἱά ἐδε7.} 58. Μαιίμεν (χχνὶ. 63) 
δηὰ Ματκ (χίν. 61) υηΐϊΐϊε πε ἔσο φυεβίοηϑ 
(νεσϑοβ 67, 70), δηὰ ρκῖνο 1π6 δῆϑσνψεῦ ἴῃ [18 
φοΙβ6 ὃ5 [6 ΓΕΡΙΥ ἴο Ὀοί. 

ΠΗΑΡ. ΧΧΙΙΠ].---τ-. ΤῊΣ ΤΕΙΑΙ, ΒΕΡΟΒΕ 
ῬΙΙΑΈΕ. 

1. “π"ῶ δὲ «υδοίς τικδπρς 9. 2 δε». 

51. ὔΚΕ,. ΧΧΙΙ. ΧΧΊΠΙ. ἰν. 6᾽---3. 

ΘΟΗΑΡΤῈΒ ΧΧΠΙ. 
1 εν ἐξ ἀεεμο δεΐογε δ ζαίε, απα “επί ἰρ 

Μἴεγοάῦ, 8 ἶγοα »ιοεξείάλ ἄξνε. 12 δ ἴεοά 
ακα Ῥίαέε αγό »εασσε ἡγίονμς. 13. Θατγαῦδα: 
ἐν ἀδεὲγεαὶ 7 ἐδέ ῥεοῤἔε, ἀρ τὶ μυνμερινθ μῳ οξύμροι 

δε ἐγμεῦβεά. 27 ΤΗἶξ 

σἰγμείον ὁ ϑεγσαίονε; 34. ῥγαγείὰ 79» ἀξε 
ΦΉΦΡ2::. 40 ΠΟ  ἤ μὰ 
ἀΐμε, 46 Τῆς ἀδαϊά. κ5ο “ΠΤ ς διγίαξ. 

ΝῺ δε ψῆοϊς αχυϊτίτυάς οὗἉ {πεῖ 
ἄτγοβα, δηὰ ἰοἀ Πϊπὶ τητο ΡΙΪΔτε. 

2. Απά τπεγ Ὀερδη ἴο δοςιιδε ἢίπι, 
βαγίηρ, ἵνε ἐδ 0: τη ϊ5. Μίδοευ γεῖ- 
νεγίηρ τῆς παῖίοη, δηὰ ἐογοϊ ΐπρ' ἴο 
σῖνε τῆθυῖς το ξεβαγ, βϑαγίῃρ [δὶ ἢς 
1186} 16 ΟἸ γίδε ἃ Κίῃρ. 

2 “Απὰ ΡΠΔιε ἀϑκεά ἢϊπι, ΒΑΥΊΠΡ, Ξ ̓ 

ΤῊ ΦΠ6 τ ΏΟΪ6 ππιδοσ οὗ ἴδοηι," (Πδλὲ ἰς 
» οὗ (δε εἰάετβ οἵ ἴδε Ῥθορῖο, τῃρῦ» 

ἐβέον ̓ ἴὰ οἷ, χχῇ, 66. ΤΒΕ Ψψογὰ μετε 
ἰγδηβίαϊεα “ τιυππτυάςε " 18 ἀἸἰβεγεηῖ ἔγοτα [μδἱ 
ὙΒΙοΝ 5 80 ΤΟ ΘΟΕ ἴυ5 τεηάεγεά, δηά 
ΜΗΐο εἰζηΐβε5 “ Ἴγοννά," οὐ αἰπιοϑὶ “ πιοῦ." 
Οοιραγε Μαῖϊ. χχυϊϊ. ᾿, 2; Μασκ χνυ. σ ; [οδὴ 
ΧΙ, 28. Μαιδεῖν μετδ πβοπθοηβ ἐμ6 ἔσξε οἵ 

πριεαῖνο ιάις (Μδξ. χχνῖϊ. 3-19). [ἢ {πε {{18]- δοξῆε 
τε ΡΙδῖθ τυ δῖς ἢ ἔΟἸ]ονγ5 (γεγϑεβ 2-- 5) 8,. 

[κς ἴ5 7.11 οὗ πυϊηυῖϊς ἀείδὶ!, δηά 
ΠΟΠΦΙΔΕΓΔΡΙΥ ἔσοπι ἴδε Κγσὶ ΕΝ ΕΥΘΕΡΕ ΗΝ 
(Μαῖι. χχνι!. 11-26; Μασκ χυ. 2.15), ψῆο 
Κεερ οἷοϑε ἱορείδεσ, ᾿ς 81. ]Θὁδβηὴ (χυἱὶ, 28 
-χίχ, 16) γεοογάβ αυϊὸ ἀϊβδογεοηΐ πιαϊξετ. 

2. “ον δέ άξεν ἔο χκίυε γί διά.) ΤΪΒ οδῶτγε 
Νέον ἐορβῦ ἧμε ( (οορασε ἃ Χχ, 200-26), 

ὑκαῦλδδ ὅνρς οοπηοοίεά σἱξς ἴΒς ρΑΠ]ῦ 
ἐπρῦ Τἢ ἩΟΒ ἱπηπηοάϊαίοῖ γ ἔΌΠ]ονν3, 
Τῇ ομεσηΐοδ οὗ οὖν [οτγὰ νΑσγῪ {πεὶγ δοουξὰ" 
ὕοη ἰῶ δοοοσάδηοα ἢ τᾷθ οουχί δεῖοτε 
ψ ο ἢ ΠΟΥ ρῥἰεδά: Ὀεΐογε ἴ8ε ϑαηδβεύσίπ τὶ 
68 ὈΙΆΒΡΒΟΙΩΥ : Ὀεΐογο ΡΪδῖο, ἴς ἰ5 ᾿γεαβοῦ. 

ΟΡγὶ α δἰπφ.] ὙὍὌῆα ἰαδὲ νογὰ ἰ5 δά ἀθά τὸ 
εχρί δίῃ με εὐιϑὴι ἴεστι ἴο ἴπε Ἀοιιδη ξ0- 

5. ἰγαηβίδοη οὗ ἴῃς {{|ε οἱ 
ΟΒτίβε ἱπῖο ἐμαὶ οὗ κί, θείοσε Ῥιϊδῖο, ἰ5 
ΜΟΓΙΏΥ οὗ ποίϊοθ, 485 Ἴοοπηραγεὰ ἢ ἴδ 
οἤδησε οὗ {Π6 βάπῖὸ Ε116 τεῖο τπαϊ οὗ ϑοη οἵ 
Οοὐά θεΐοτε ἴδε ϑδημοάσιπι" (Οοάοῦ). 

8. “44 Ῥίίαίε, ΘΟ Ὗνε Ἰεᾶγῃ ἔγοπι [οδη 
(χν. ζ1-18) τπαΐ ΒΑΘ αυεδῖίοη ψΜ͵|88 
Ῥυξ Ὀγ Ρι]αίς ἀηὰ δηβνγεγεὰ τηοσγα ΚΠ, ἴω 
ςοηδοαυεηος οὗ ψμῖοβ ΡΙδῖς {νῖςε 
πουποεά [εβὺ8 ἱπποοεπξ (]}08ὴ χυἹ. 18; 
χῖίχ. 4). εἐχρ δῖπβ {πε βεηΐδηςε οὗ Δοφυίε: 
18] ἴῃ νεσδὲ 4, ΜΏΪΟΒ 15 ϑΟΑγΟοΪν ἱπίε!!ριρὶε 
σπου ἰτ, 



ν. 4-1ι4.} 

Αὐτὸ τῆου εἰς Κίηρ οὗ τῆς ]ενν ὶ 
Αμπὰά δε δηβϑυνεγεὰ ἢΐτὰ δηὰ 8414, Του 
βαγεβῖ 21. 
4 Ἴπεη 414 ΡΙΔῖς ἴο τῆς ςδιεῖ 

ΡΙ βῖ5 δηὰ 29 τῆς ρεορὶε, 1 ππά το 
ἔδλυϊς ἴῃ τῇ! τηδῃ. 

ς Απά τῆεγ Μεῖε [ἢς πιογε ἤεγοα, 
βαγίηρ, Ηε βείγγεῖ αὶ αρ τῃ 6 ρεορΐε, 
τολοδιηρ τπγουρβους 411} [ςνγγ, ὃδε- 
Εἰππίπρ, ἔτοηι (54}11δς ἴο τἢ}ϊ5 ρίδςα. 

6 Νεη Ριϊδις μελγά οἵ Οδ]ες, 
ἢδθ βίο ψβμεῖθεγ τῆς τδὴ ψεῖς ἃ 
(λα δη. 

7 Απὰ 248 βοὺοῃ ἃ8 Πα ἰεπονν (Πα 
Ὡς Ὀεϊοησεά υὑπῖο Ηετγοῦ 8 ̓υγβάϊς- 
τίοπ, ες 8εηΐξ ἢίηι ἴο Ηετοά, ψῆο 
Ἀἰτη86 1 4130 νγὰϑ8 δὲ ΪΘγυβαίοτα δι τῆδί 
ἴπης. 

8  Απά ψῆεη Ηετοά βὰν |68ιι8, 
Ἀς νγᾶ8 ὄχοθεάίϊηρ ρἰδά : ογ ᾿ς νγ88 
ἀεϑβίγουβ (0 866 ἢϊηι οὗ ἃ Ἰοῃρ' ““4405, 
Ὀεσδιιδβε ἢς Πδὰ πρδαγά πλληΥ τ Πρ8 οὗ 

δ. «ὐεγε ἐδὲ ον βέγοε.} 1. 1τΟΥΑΙΪΥ “ δι Γοηρτι- 
εηρὰ." 2.2. εἴ ποῦ “ ῥχγεββϑεοὰ ἴδε σμβασεο ποτε 
διΓΟΏΣΙΥ, οὐ τ Ργοῦδοὶγ " ναχϑὰ δίγοη ρον: 
ἴδε δέου τνουϊά Ὀ6 οαυϊναίοηΐ ἴο ἐβοὸ Αὐυζοῦ- 
ἰδεὰ σεηδεγίηρ. 80 ἴτδ6 Νυϊγαίς δηὰ προοκὶ 
οοσμθηίδίο 5, 

ἐεσεδέπρ ἰδγομσδομ αἰ] ὕεαυνν, 2) ὙΤΒῖβ 
τείδγεηςε ἴο οὐγ [ον δ ἰοδοδίης τπγουσδουξ 
]Τυάκα ἰ8 οχρίδίηθά ὃγ 8ῖ. {ὑὺΚκὲ᾿ 5 δοοουηῖ οὗ 
τις ἱηίεγναὶ Ὀεϊνοοη [86 ἐς το ἴτοπι 
Ὀδ|Π[Ἔοὸ δηὰ ἰῆθ ἀγχίναϊ δὶ ζογυξδίοιη : ἷ 
οοἰποϊ68 νΈΥῪ 58{{ἸΚΊ ΟἿ ἢ [86 αἰλίοπιεηῖϊδ 
οὗ 8:1. Ϊοβ. ϑ8ες 4'50 Αςῖδ χ' 236-18 : δηὰ 
(ὃς Αἀαϊκίοηδὶ Νοῖο οἡ οι. ἱχ ςι. 

8-12. ἜΚΒΙΑΙ, ΒΕΣΟΒΕ ἨἩΕΒΟΌ. 

7. Ἡεγοαῖ ἡμγὶ ἀϊοιίοπ. Ἰμδὶ οὗ Αῃεραβ: 
εἰ. 11. 1. ὙΒοτα ἰβ ἢ0 ποῖϊος οὔ ουγ [νογὰ Β 
8Ρ Ὀδείοτε Ηεσοά ἴῃ ἴδε οἵἴδπον Ενδῃ- 
κεὶ! δῖ, ΓὐὺκΚε ΟἹ ΤῊΔΠΥ ΟσοδϑίοηΒ 5Π6 5 
ἃ τοιιδγκαῦϊο δοαυδίηίδηςς τυ] τδίζογ ΓΘ" 
Ἰαϊΐην ἰο Ηεγοά Απεραϑ: δεὲὲ ἢοΐς οὐ Μαγκ 
χυὶ. 1. Ριδῖε νγῶβ ἰὴ ἃ αἰβῆίου γ, θείης υἢ- 
Ὑ1ΠΠἸῊΣ οὐ ἴδε οης Βδηὰ ἴο οβεηάὰ [Ὠς Ἶενγβ, 
δηά, οὐ [86 οἴδοῦ, ἴο σοηάδοιηῃ 8η ἱῃποοεηξ 
τηδῃ (τεσβα 4), δά {δογείοσε δβορδὰ ἴο ὄϑοδρδ 
ἔσοπι ἢ158 Σεβροηβ ὈΠΠῸῪ ΟΥ̓ ἰδαυρ ἴῃς οὐϑ6 
ἴη ἴπ6 δηάβ οὗ Ηεγοά 485 συΐος οὔ Οδ 1θὸ 
(Μέεγοῦ). [1 5 ργοῦδθ]ς ἰδἴ ὅδ 150 στ βῃοά, 
85 ἃ τηδίζοσ οὗ ρυδὶὶς ΡΟΪΪΟΥ, ἴο πεαὶ Ἡεγοὰ 
ὙΠ} ἀείετοηοα δηά σουτίεξυ (ςομραγα υοῦβα 
12, ΤΙ σοσὰ ἴεσα σεη “επὲ 15 δου» 

5Τ ΤΌΚΕ. ΧΧΙΠΙ. 

Ηΐηι; δηὰ ἢς πορεὰ ἴο δᾶνθ ᾿βδδη 
8οπΊ6 πηίγαοὶ]ς ἀοης ὈΥ͂ ἢ π]. 

9 Τῆοη δε ᾳιυεβιοηεά ἢ Ἦΐτα 
ἴῃ ΠΊΔΠΥ ψογάβ; διυῖ ἢα δηϑυνεγεά 
διπὶ ποιδίηρ. ᾿ 

10 Απάτδε ςἢϊεῖ ρτίεβίβ δη βου 68 
δίοοά ἀηά νεῃβηλεηο]ν δοσυβοά ἢΐπι. 

1: Απὰ Ηετοὰ ντἢ ἢἷ8 πιεη οὗ 
ΑΓ 8εῖ ἢΐπιὶ δῖ πουρῆϊ, ἀπά πιοςϊκεά 
λῖπι, ἈΠ διγάγθα ΐπὶ ἴῃ ἃ ρογρθοιιβ 
τοθα, Δηἀ βεηῖ Πὶπὶ ἀρδίη ἴο διά, 

12 ὅ Απά τῆς 84π|6 ἀΔγ ΡιΙΪΔῖε δπὰ 
Ηετοὰ ψεγε πιδὰς ἔπεπαβ τορείβετ: 
ἴογ θείοις τῆῈ} σγεῖς δὲ δησαΥ ὑε- 
ὕγοεη τ ηΊβεἾνς8. 

11 ὁΑπάὰ ΡΙΪδίε, νῆθη ἢς δά ὁ Μαιι. 57. 
ΟΔΙ Θά ἐορεῖμογ τλ6 οἰ ϊεῖ ρτίεβιβ ἂδπὰ ἡἢ 
τς τυϊεῖβ δηὰ τε ρδβορΐε, 

14. ϑαϊά ὑπῖο τἢεμι, Ὑε ἧἢᾶνε 
Ὀγουρῆς (ἢ ]5 πᾶῃ ὑηῖο ΠΊ6, 48 οὔθ 
(δὲ ρεγνεγίεῖῃ τῆς ρεορὶς : δηά, δε- 
Πο]4, 1. μανίηρς ἐχδηχίηθὰ λέμε Ὀεΐογα 

ταῖοἷὶγ υϑοὰ ἴο ἜΧργεδ8 [86 (ΥαηΞοσ οὗ ἃ ᾿ξ 
ἴο ἃ οουσῖ οὗ ςογπηροίοηϊ ᾿υγϑάϊςτίοη, 

αἱ δαὶ ἐὴ»εΦ.} 1 {ΠΟΓΑΙΥ, κ᾽ ἐκοθ9 ἀδ γ8:" 
δεΐης ἴδε ἔπιε οἵ με Ῥαββουοσ. 

8. δὲ «υα,Ἱ ἀεείγοι. Τῇ ΌΣΟΙ οὗ 
Ἡοτοά νἱὰ ἴο οὖξγ μογὰ 58 450 σὸ- 
ζεστὰ ἴο δ΄ δῖ. 1ωὐὺ{Κὸ δἱοηο, οἷ. ἰχ. 75:9. 

9. δὲ σπιςυεγεα δέρε ποίδίμρ. Οὐ 1 ογά 
δίξοηςς ἰ8 δοοουηίοά ἔογ ὉΥ Π|8 Κηουνϊεάρε 
οὗ Ηοτοα δ Ἵβαγδοῖεσ δῃά τ οῦγεβ : ΤοπΊρατο 
οἷ, χὶϊὶ, 12. 

11. χογφέοι..} ΟΥ “δαϊπῖηκ;" ἐ. 6. δρρᾶ- 
ΤΟΏΠΥ, ποῖ ῬΌΤΡΙΕ, ΟΥ βοδυϊεῖ, 85 ἰη Μαῖϊ. 
ΧΧΥΪ;. 28; ἴοδῃ χίσχ, 2: δυζ δβιϊηΐηρ ννὰϊίς (25 
ἴῃ Ααἴδ χ, 30, ΠΟΓΟ ἴπ6 ογίσίηδ] ὀχργοβδδίοη 
8 {116 δλῃ16), ἴη 4] ϑίοη ἴο ἴδε οἰδίπι ἴο ΚΙηΡῚΥ 
ἀϊκηϊίγ. 

15. »ιαὐῃἰ “γἰεπ4.}]ὺ “ Τυάλίεπι δηὰ Ηοὰ- 
τΒεηΐδπι Ὀοχᾶπ ἴο ὑμεῖς δὲ ἴδε υἱσίς οὗ ΟΝ τίφ- 
ἰδηϊγ " (Βεηξεὶ). 

δὲ οηηηὐγ.} ὍΤΒΘ σαυδο οὗ ἴδ6 υδιῖτοὶ ἰδ 
ἀπκηονῇ : ἰἃ ΡΥΟΘΔΌΪΥ ἀγοδε ουἱΐ οὗ δοτης 4065- 
οη οὗ υτἱδάϊςτοη. ((Οοιήραγε οἢ. χίϊ!, 1.) 

14. Υ7ε δαυε ὄὀγομσδι) ῬτΟΡΕΣΥ, “79 
δτουκδι." 

ῥσυε γοιπά, Φ0..1] ΟΥ, “Ἰουππὰ 15 τπῖθ 
ἸΩΔῺ 80 (Σ] οὗἩ [80 ἐδὲη 59 ὙΒΟΣΘΟΙ͂ 70 
δΔο0Ὲ 80 δὲπι." (ἸοΙΏΡΑΓΕ νεσγϑα 4. 

1δ. ,2ον 1 “ἐπὶ γομ 1ο ῥέρι. Οὐ, δοοογαϊηρ ἴο 
ἴδε οἰάεβὲ Μ55 δηὰ ἴαῖε εὐϊζογε, “ἔογ ἢς 
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γοιι, πᾶνε ἰουιπὰ πὸ ἔδυ ϊε ἴῃ (ἢ 8 πιδη 
τουσηρ τῆοβε τππρρ ψΠεεοῦ γε 
δοσυβα ἢϊπη : 

Ις Νο, ποῦ γεῖ Ηετγοά : ογ ἴ 8εηΐ 
γου ἴο Πΐπι; δηά, ἶο, ποιῃίηρ ἡψουτἢγ 
οὗ ἀεδδίῃ [85 ἀοης υπίο ἢἰη). 

161 πνὴῖ}} ἐπεγείους Ἵ δϑῖῖϑε ἢ πὶ, 
δηὰ γεΐςδϑς λέπι. 

17 (ἔον οὗ πδοεβϑ Πε πγυϑὲ τὸ- 
ἰελ86ὲ οὴς υπίο τδεπὶ δ ἴτε ἔδδϑι.) 

18 Απά {ΠῈῪ οπϑά οὐ 4]] δὲ οηςς, 
βΑγίηρ, ΑΥΑΥ στ ἢ τἢ 158 σιαπ, δηὰ το- 
ἰεδϑὲ υπῖο υ8 ΒΑγΑθθΔ8 : 

ι9 (ΒΟ ἔογ ἃ οεγίδίη βεἀϊίοη 
τηλάς ἴῃ τῆς οἰ, δηὰ ἔογ πιυγάογ, 
νν15 ολϑῖ 'πἴῖο ργ.30η.) 

20 Ριαῖς τπεγείοτε, ν᾿] ἶπρ ἴο τὲ- 
Ιελβ6 6βι8, βρᾶκε ἀσδὶπ ἴο τῃεπι. 

21 Βυῖ τΠεγ οπςεα, βϑαγίπρ, ΟΥα οἱ 
λέπι, στὰς ΠΕ Β1Πι. 

22 Απά ἢε 5218 υπίο τῆεπι (ἢς 
τΠϊγά εἰπε, ὙΝΉγν, να ἐν} μδι ἢε 
ἀοπεὺὶ 1 πᾶνε ἔουπά πο οδιις οὗἁ ἀεδῖῃ 
ἴῃ παι: 1 ψ}} τπεγείογε ςδϑεῖϑε 
ἢϊηι, δηὰ ἰεῖ λέπι ρο. 

23 Απά {ΠῈ } νγεῦα ἱπβίδης ὑἱτἢ 
Ἰουά νοὶςε8, γοαυϊγίηρ τας ἢς πιρῃῖ 
Ὀς οτις πε. Απά τπε νοίςεβ οἵ τπετλ 
Δηά οὗ τῆς ςΒίεῇ ργἹεβῖβ ργενδι!εά. 

δεπί ἢἷπὶ ὕὈδοκ ἴο τη6." Βυΐ (86 τοδάϊηρ 
Βογὸ δάορίοά 18 δυρρογίεα Ὀγ οἴμες Μ55 δηὰ 
γοσείοτδ οὗ Ὠἰρἢ δυϊβοσῖγ. 

ἐν ἄομε ὠπίο δίγι.) ἘἈδῖΒοσ, “ Βδ 6608 
ἄοπα ὮΥ δ᾽:." 

17. ἔὸτ' 97 ποοεταέίγ, 5.1 ὙΠαε ροπυΐϊποησβα 
οὗ ἴμ6 νεῦβε 5 γε ἀουδίῆι!. [{ ἰ5 νναπης 
ἴῃ ΑΒ, δηὰ ϑοπὶὲ οἴμοσ υηςΐλ] Μ55, δηά ἴῃ 
ϑοιὴς ψεγβδίοῃβ. [{ 5 ἐουπά ἰη ἐξ, δηά (αἴεσ 
ΥΕΥ86 19) ἴπ Ὦ, δηὰ ἴῃ ἴδε στεδῖεσ Ὠυμθεγ οὗ 
Μϑ95 δηὰ νοεγδίοῃβ. ΤΊ ΒΟΓα 15 πὰς οοηξιδίοη 
ἴῃ ἴδε τεδαϊηρα δὲ (18 ροίπί,. [{ ΤᾺ ὙΕΤΥ 
ῬΟΒδΙΙΥ πᾶνο ἰῃβοτίε ἔτοῃ Μαῖϊ. χχνὶ!, 
15. Οη [Π|8 δοοουῃηῖ ἰΐ 18 οὐ ἰοὰ Ὁγ Οτο5- 
ὈΔο}, Τιροδεηάογί, ἀπά Τ͵Έξε 165. 1, Δοππιδηη 
Τεϊλίῃ5 ἱξ, θυΐ πλᾶτκα ἰξ 45 ἀουδίξι!. [Ἐξ ἰ5 
ποῖ φεηυηθ, Ὸ Βηὰ 4 τοπλαγκαῦϊς οοϊηςὶ- 
ἄεηοε δεΐτννεεη τῆς Ενδηρο δῖ5, 88. Μαίίπον 
αἰοῆς οχρίδι πη ἴδ ρστουπά οὐὗἩὨ [Π6 Ῥορυϊῶγ 
ἀεπιδηά. Βυΐῖ, οἡ ἴπε τψνῆοὶο, ἐπ τνοῖρϊ οὗἔἁ 
ΓΟΒΑΛΠΗΥ πο ηο5 ἰη ἕαυουγ οἵ [Π6 ἰοχὶ 85 ἱΐ 
δίδῃ 

18. αἰ αἱ πος. 1 ΛΈΟΓΑΔΙΥ “ ἴπ Λ111] ἡ θοτ," 
ὁ.ε. Ὀοῖ ΟὨΐεξ Ῥυίεβϑί δηὰ σι!]οεσβ δηὰ ρθορὶθ 
(νεῦβε 13). 

5Τ {ὐὙΚῈ. ΧΧΠΙ. ἷν. 195-21, 

24 Απὰ Ρ[Ϊδῖς 'ρανε βεπῖίθπος [δὲ [ι,.» 
ἴς δῃοι]ά Ὀς 48 {ΠΕΥ τεαυϊγοά. 

2ς Απὰ ἢς τεϊελϑβεά ιἱπῖο τῇσι 
ἢϊπι τῆδῖ ἔογ 8εαϊτίοῃ πὰ πιιιγάθσ νγᾶ9 
ςαϑῖ ἱπῖο ργίβοῃ, ὑγῆοπι {παν δὰ ἀε- 
δἰγεά ; δυῖ ἢς ἀε]νετοά {εϑβιι5 το τΠεὶγ 
ψΊ]]. 

26 “Απὰ 848 {πεῈῪ Ἰοὰ πὶ ΔΥΨΑΥ, “Μετ 
{πε [ἰαἱά Πποϊά ὑροη οπε δίπιοῃ, ἃ ἢ 
Ογτεηίΐλη, σοηγίηρ οὐξ οὗ τῆς σοι ΠΈΓΥ, 
δηά οἡ ἢϊπὶ {ΠΕῪ ἰδλίά τῇς ογοββ, τἢλδΊ 
Βε πὐὶρῆς Ῥελγ 2ὲ δῖεσ [εβυ8. 

27 Απά τδεῖε [Ὁ] οννεὰ ἢΐπὶ ἃ 
δῖεδῖ ΘΟΠΊΡΑΠΥ οὗ ρεορῖίε, δπὰ οἵ 
οηΊοη, νῆϊοἢ α5ο Ὀενγαιϊεὰ δηά 
ἰλπλεηίεά Πϊπι. 

28 Βυζῖ 6805 τυγηΐηρ, υπίο τ θπὰ 
βλϊά, ᾿λδιρῃϊετβ οὐ ]Τεγυβαίεηι, σσεερ 
ποῖ ἔογ πι6, Ὀυῖ νγθερ ογ γοιγβεὶνεβ, 
δηά ἔογ γοιγ σὨ]άγεη. 

29 ἕο, Ὀεδοϊά, τῆς ἀδγϑβ8 γε οοσῃ- 
ἱπρ, ἰῃ τῆε τΠ ἢ ΠΕΥ 8841} 58γ, 
ΒΙεβοοά ωγε τῆς άτῖεπ, ἀπά τἢε 
ὑγο 8 ἔπ πονεῖ θάγα, δηά τς Ρὰρϑ 
νη ἢ πονεῖ σάνε βυςκ. 
.20 “ἼΠΠεΠ 5411 {ΠΕΥ Ὀερίη ἴο 520 4 ἴἰπὶ : 

ἴο τῆς πιουπιλίη5, Ε 
ἴο τῆς ἢ1}15, ὐονεγ υϑ. 

41 “ογ ΕΠ ΠΟΥ ἀο ἴεβε ἘΠΙΠρδ .. 

ΟἹ 0; Δπ6ἢκ 
Ἀεν 

22. 1 ῥαῦε 7ουπά, (5.1 Οοπιρατε τοσϑεβ 
4) 16. ; 

4δ. δὲνε ἐδαὶ, “2 51. Τυκὸ συδαιτυϊεδ 
εὶς ἀεοδοτγίριίοη ἔοσ (6 πᾶπὶς οὐ Βαγαδθα 
ἴὼ ΟΥΕΣ ἴο ΔΚ ἱπαϊστδύοη : οοτραγο Αςίς 
1}. τό, 

86. 4αἤεν 9... ὙΠ ἰδ ταῖς 18 ρες τ ἴο 
δ:.ὄ [ὐυκο. 

47. “πῶ ἐδεγε 7] οαυεά.}1 ὙΨΝΊιαὶ ΓΟ] οσ5 
(τόσβοβ 27.532) 15. Ῥεοῦ Αγ ἴο 851. υκο. ΤῊΣ 
ὉΤΟΙΏΘΩ ΠΕΙῸ Βρόκοη οὗ δὲ ποῖ [ἢοϑο Ψ8Ο ἴο]- 
Ἰοννοὰ [6515 ἴτοπὶ ΟΔ11|6ς (νεῖϑε 55), θυΐ, 88 
οὖν Πμογὰ 5 ψογάβ 5ῆενν (νεγθε 28), 
οὗ [ἐγυβαετα, τνβὸ ἔεϊξ ϑγταραῖθγ Ὑιτὰ Η πῃ. 
Ι1 15 ἔμ ἴῃ πε ογἱρίηδὶ (δαὶ ἴθ6 τνογάς 
« γγῃϊοῖ 4190 τοῖον ἴοὸ [πὸ ψοχίθη ΟὨἹΪ: 
ΔΟΓΟΓΪΏΡΙΥ ἴΠ686 ΟἿΪΥ ἅτε δά ἀγεβϑεὰ ἴῃ 
ἕο ]ονίος νοῦβο. 

49. Μ᾽ε:“ε4, δ. ΜΜΊΔ τδς ἔοστῃ οὗ οχυ 
Ῥγθβϑϑίοῃ οοιήρασο οἶι. χὶ. 27. 

381. Σὸν τ δ ..ἢ Ἰῦ ἴῃς Βοχηβη5 ἀ62] δ05 
νὰ δὴ ἱπποοθηῖ Ῥβογϑοῦ δηοηρ ἴδε [εἸν5, 
δον Μ{1 ΠΕΥ ἰτεαῖ ἴδ σα] Ὁ Ρεορίο ἡ [ἢ 
(ὃς ἴοτπη οὗ ἐχργεβϑίοῃ ἴδθοσα ἰ5 ροβϑι δὶ 88 

{{Ραι 



γ. 32--40.} 

ἷπ ἃ. ζήση ἴγεθ, γγἢ2ϊ 88}} Ὀς ἄοῃς 
πῃ τῆς ἀγγὶ 

22 “Απὰ τεῖες σεῖο αἷἶδϑο ἴνγο 
οἴδετ, πιδὶείδοϊοτβ, ἰεὰ υυνἱτἢ Βΐηι, ἴο 
δε ρυΐῖ ἴο ἀφδῖῃ. 

23 πὰ ψ ἤδη ΠΟΥ Ψνογα Τοπς ἴο 
τῆς ρἷδος, νυ ηϊοῖ 18. οἱ] εά "λίνα, 
τῆετε {ΠῚ οτυςπεὰ δίπι, ἀπὰ (ἢς 
τηα]είδοϊογβ, οὴς οἡ τῆς γίρῃς μδηά, 
δηὰ (πε οἵδοῦ οὐ τῆς ἰεῖξ. 

44 4 Τίιεη 84ἰὰ |εβι85, ΕΔΙΠΕΙ, 
ογχίνε τε; ἰοῦ ἘΠῈΥ Κηοῦ ποί 
Μηδ {ΠΕ ἀο. Αμπὰ τ{δεγ ραζιβά 8 

᾿ΓΑϊπιοηῖ, ἀπά ολβὲ ]οῖϑβ. 
3ς Απά τἢε ρεορὶςε βίοοὰ δεδοὶά- 

Αἰ]υδίοη ἴο ΕΖεκΙεὶ χχ 47 (οοίραες Εσεκ. 
χχὶ, 3) 4). 

82. ἐαυο οἶδεν. ΟἿΪΥ πιοποηδά ὮὉΥ υκε 
δῖ {{π|5 ροϊηΐ: 866 ὑῦϑοβ 33, 39. 

δηά ἰδ ἰηϊεγργεῖοαά 
“ρἶδοθ οὗ 4 δι}: [κὸ, τίθης ἴοσ 
ΟοΘη 65, οὐδ [6 Ηδῦγον, Ὠδηλο ΔΙ οχοῖοσ. 

ἐδὲ ἐγωοίβεά δῖνι, 2 Οοπιρασε [οδη 
χῖχ. 17, 18. ὙΒΕΥ δβδίρη ἴο [6808 86 ὑἷδος 
οὗ Ποδοὺγ ἴῃ τποςΐκοσΥ, 88 ἴο {πὸ κίηρ οἵ (δς 
ἐστε. 

84. Τδεα «αἱά ὕει... ἐδεγ 40.}ὺ ὙΉεθε 
ὑογβ ἀγὰ ομηῖοα ἰη Β Ὁ δηά :ἢ ἐξ 85 δἰἰεγεὰ 
ὈΥ 4 ἰδῖεν βαηά, Βυΐῖ [8678 ἴη Α Ο, δοὰ 
δ΄Ὸ αυοϊεαα ὉΥ [τεσ ἰαῖον Εδίδβειβ. 
ὙΠΒΕΥ ΤΩΔῪ πᾶν δθοη οὐ εὰ ἰῃ ογάεν ἴο Ὀσην 
ἴδε Ὠλιγδνο ἰηΐο Οἰοϑοσ ΒΑΤΤΉΟΩΥ τ (ἢς 
οἴδεσ Οοδροῖθ, 85 ΤΕΥ ἀὸ ποῖ Ἄρρεᾶγ εἶϑβε- 
ὍΏΟΓΟ; Μ{|16 [πον ἱπξογίοη, Π οἴ σεηυΐης, 5 
1658. θϑϑὶ νυ δοςοιηῖεὰ Ὅν. ὙΠΕΥ ἅγὸ τηλγκοὰ 
88 ἀου Ὁγ 1, δοδηιδηη ; θυϊ ἀγὲ δοοορίοὰ 
85 βεησίης ὈΥ Τἰξοϊποηάοτγῇ, Δηὰ τηοδὶ εαϊζοῦδ ; 
866 δἷςο Ἀσπδη, 1.5 νδηίϊοβ,, Ρ. 266. 
Οοὐεῖ τοτηάγκβ [παῖ ἴδ ς τνογὰϑ οὗ [6 ρεηϊζοηΐ 
(ο (τεῦβο8 409-42) σδὴ Βαγαϊγ ὃς ἐχρί δηθὰ 
οχοορέ ὃγ (δ ἱπιργοδδίοη τ μῖο [ἢ ᾿γΑΥΟΓ οὗ 
{Ξ508 δὰ ΠΡ ἽΚΕΙ οὐ ἢ. Ἴδε αυεβῦύοη 

Ὀδθη δδκεοά, ἴογ ὑυβοῖῃ οὐσ [ογὰ πὴ ς 
Ὠρεϊ, 

βρεςοϊῆς βἰδίαπιεπε, : (ΟΣ. ἰΐ, 8: “ἴογ μδὰ {ΠεῪ 
Κηοινῃ ἱξ ποὺ σου ποῖ μᾶνε ἽἼσγυςβοά 

51. Γ0ΚΕ. ΧΧΙΠ]. 

ἴησ. Απά τῆς τυ ΐοτβ αἷἶδο τῦῖτἢ (δηλ 
ἀετιἀφά λίπι, βαγίηρ, Ηε βανεὰ οἵμειβ; 
Ιεῖ δἰπὶ δᾶνα πιπ186 16. ἢ ἢς ὃς ΟἸὨγβῖ, 
τῆς Ἄσδοϑεη οὗ Οοά. 

416 Απά τε 530] άϊετβ «αἷ8ϑο προοϊκθα 
Ηἰπι, ςοπιίηρς ἴο πὶ, δηὰ οἤεγίηρ 
πὶπι νη αρΓ, 

47 Απὰ ϑ8Αγίησ, [Γ τῆου ὃς τῃς 
Κίηρ οἵ τε 7εννβϑ, δᾶνς τῆγ6 1}. 

38 Απά ἃ βυρεγϑογριίοη αἶβὸ νγᾶβ 
νυγΣιτΐδη ονοῦ Ὠΐπι ἴῃ ἰεϊτίοῖς οὐ ατεεκ, 
απὰ [,Ατἱη, ἀπά Ηδεῦτενν, ΤΗΙΒ 15 
ΤΗΕ ΚΙΝΟ ΟΕ ΤῊΣ [1ΕΥν5. 

49 4 Απά οης οὗ τῆς πη ςἔδοῖοῦβ 
ΜΉΟΒ γεῖε διαηρεὰ ταϊ]εὰ οἡ ὨΪπ), 

τς 1 ογὰ οὗ σίοιγ." Βοῖίῃ ϑεοῖηῃ 
ΕΥὐΪἀΘηΕἶῪ ἴὸ ποτε ς μἰεὺς πατῶ οὗ ουν Ἰνοχά. 
Βεηρεὶ οὔϑοσνες (μὲ ἴΠ6 ἤγεϊ δηάὰ ἴδε ἰδεῖ 
ΡΓΑΥΟΥ οὗ Ϊ]εβὺ5 οἡ ἴδ6 οὔοβδ Ὀεχίη στ 
“δον " (νεῦδα 46). 

856. ἐδε γεν: αἶπο αυἱ}} ἐδε.} ΤῊΘ τροσὰς5 
ἐἰ υἱτἢ τΠδπὶ,᾿ Ὀεῖοτε “ ἀογί δα," ὅγε ποῖ ἰουπάὰ 
ἴη ες δεβὲ Μ88, ἀπά δγὲ στ ὨΕΥ οπιῖοά ὈΥ͂ 
δῖος ϑάϊοτβ: ἴδυβ [Π6 Τ]ΟΟΚΟΣΥ, δοοογάϊηρ ἴο 
μυκο, πουϊὰ θὲ [δαὶ οὗ ἴπ6 τυ ]ογ8, ἴο νυ Βοῖι 
ἱπάεο τ ψνογὰβ σίνεη ἰη (18 Ὑοῖϑο ὅσ 
δοοίρηθα ἰη ἰῃς ἤγεὶ ἵττὸ Οὐδρεῖ8. 
ᾧ δὲ δε] οὐ, “17 ἐκλὶν πιδὰ 00. ΤΈΣ 

ραγίουϊαν ρὑγοποῦῃ Βέσε υϑιοὰ Τρλκβ (0ἢ» 
τερῖ. 

86. “πώ δὲ «οἷάίενι, 1 Ῥοουϊδν ἴο 
81. 1Γὐκὸ. ΤῊς 580] ἴουβ οΓΟ οἢ ἴῃ 
τποῖς τι -ἀδγ πιοᾶὶ δὲ [86 ἴοοί οὗ ἴδε σγοβα, 
δηὰ οδετοὰ οὖν 1 ογὰ [ἢ6 βοὺῦ τῆ δου 
ουξ ἴο ἴδοπ τυ {πεῖν τα οηβ. 886 οὐ οδ] 
ποῖς οὐ Νάαῖ. χχνὶϊ. 1(. Τδοῖσ νοσγάβ οὗ 
ΤΩΟΟΚΟΙῪ ὅτε τερογῖοὰ δῖ. Γκὸ αἱοπο. 
ΤΠΟΥ͂ οοδο ἴδοϑε οὗ ἴπε συ ογδ (τοῦϑῈ 35), δυϊ 
[γδπδίαϊο ποτ. [{ ἰβ ἢο Ἰοηχοῦ “6 ΟἸ γίδι " 
Ὀυξ “τῃε Κιηρ οἵ [με [ονν.᾿ 

88. “1π4 α “μρεγ ογβεῖον, δὶ Οομρασο 
Μαῖι. χχυὶ. 37 (οτα 566 ποῖθ); Μαγκ χυ. 
16; Ϊοδη χῖχ. 19.22.0 ὙΠῸ τνογὰ “ Ἰὴ Ἰο ἴογ8 
οὗ Ηεργον δηὰ Οτϑεῖ δπὰ 1. δἰΐη " ὅσ οπιοὰ 
ἴῃ βοιης οὗ ἴῃς δεῖ Μ95, θυῖϊ τεϑί οἡ βιῆϊ- 
εἰεπὶ δυϊποπίγ. 

89. “7π4 οπε οὐ Θ᾽ ..1ὺ Μαῖίϊδεν (χχυΐ!. 44) 
δηά Μακ (χν. 32) ΤΥ Ἢ 0: ΠΡΞΕΟΥ ἴο ἴοϑἊ 
ΨὯῸ ἡοτῈ Ἑτυς δορά νυν Ηἰ. 1 ΠΕῪ ϑρεδῖς 
ἴῃ ποΥῈ φΟΠΟΓΑΙ ἴογτΒ; δηἀ ἀο ἠοΐ τεοοσὰ 
(6 σοηνεγβδοη (γΈγβε5 39-44) 50 ΠΥ ΠΌΪΟΙΥ 
ἀειαιϊοὰ ὃγ 81. 1υκο, ψχ8ο ἴῃ {Π|5, 45 ἰῇ ΤΩΔΏΥ͂ 
ΟἴΠΟΥ ἱπιρογίδηϊ ἰηϑίδῃςεβ, ρίνοβ {ΓΙ ΠΟΥ ΡΔΓ- 
συ ϊατβ οὐ οὐ [ογὰδβ βαγίηρϑ ἴμδη [6 Ἄγ εσ 
ΝΡ ϑρα Οἱ ἴδε ψ ἢ ο]6 (5 Ἄρρεᾶσγδ ἰὸ ὃε ἃ 
βυβιοίοηξ οχρίδπαίίοη οὗ (δὲ δρραγεηΐϊ ἀΐβοσε- 
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δανΐπρ, ΠῚ του δὲ ΟἸγβι, βᾶανε τὴγ- 
861 δηά ιι5. 

40 Βυὲ τῆς οἴδεῖ δηϑυγοσίηρ Γα- 
δυϊεὰ Ηἷπι, βϑαγίηρ, [οβὲ ποῖ δου 
ἔελγ (ὐοά, βεείηρ τῆοιι ἀγὲ ἰπ ἐἢς 86πις 
ςοπάἀεηηγηδίίοη ἢ 

41 Απὰ νε ἱπάεεά ᾿π5Ε}} ; ἔογ νγὲ 
τοςεῖνο τῆς ἀτς τεννασγά οὗ οἷιγ ἀδεάϑ : 

βππστασα τομοντοσ γος ντασσς. ατε- Ανσνμα εκ ὰμιασσσωαι τα αι μεσ οαπεαας- αῤαρήκσταν 

Ο, τδουχῖι ζοοά αγρυπιεηῖ5 ἃγὲ δ᾽] εκοὰ 
πῶς 80 οοηϑίάεν (δδί θοῖδ ἴΠ6 [Ὠίονοδ 
αἱ Βγεὶ σουϊοὰ οὖὐγ 1 ογάὰ, δοὰ (δαὶ οπς οὗὐ οοιυϊάὰ 
[ποῖ ἡὐὲιρλνξο λον τς ρὲ ἢ ΟΣ πορλνῖν τ 
ΤῊΘΔΏΟΌΣ δῆ 8 ὉΣ (δε 
Ταυγάοτοῦβ, γοδυϊκοά ΝΆ ἐξιϊονν ἴον ἀοίης 80. 
Α αἰπλἶαν ρεπογα ΕΥ̓ ἴῃ [6 παυταῖνο τ] Ὀς 
ξουιηὰ ἴπ ςἢ. χχίν. 332-40 ; δηὰ Θβροοδ!] ΜΑσκ 
ΧΥΪ, Σ4:; σοιηρασεὰ ἢ [οἤη Χχ. 19-29. 

“αγίπρς, ΤΡ ἐδοι δὲ Οδγ"..} ἍΝ οὐρδὲ ἃρ- 
ῬΑΓΘΏΪΥ ἰο τοδά στ (Πα πλλ) συ οὗ υηςῖ8] 
Μ55, "Ασε δου ποῖ 89 ΟἘτὶδ:}" Βεοηροὶ 
ἘΠΙΏΚ5 (Πδὲ 186 ἱπιρεηϊζοης (μοῦ νγ88 ἃ [6νν, 
{86 ἰϊοηξ 4 ΟεπΌΪϊς, Ὀέςᾶυδε ἴἢς ογιηοσ 

οὗ “Ομ γβῖ," δηὰ (ἢς Ἰαϊίες (κε [δς 
80] 1 γ5, τεγβα 36) οὔδε “ Κιηρσάοπι," Βυΐ (86 

ΓΑ 116] 18 ποῖ Ἴσοπηρίεῖθ. ΤῊΣ 50] ἴογϑ, κα 
ἸἸαλῖς, δά βροκεὴ οὗ [6518 45 “" κίηρς οὗ (86 

7ενν5: πὰ {πὸ ἰάθσα οὗ ἃ κΚιηράοπι γγᾶ8 
δδοοίδλίοα ἴῃ ἴθ [εὐνβιι τηϊπὰ ἢ παῖ οὗ 
(ες Οἢδί. ΤΟ ΡῬΓΆγοΥ ἴῃ γοῦϑὲ 42, δηὰ 
ῬΓΟΌΔΟΙΥ 4150 ἴῃς σγεῦυκε ἰῃ νοῦϑα 40, οου]ὰ 
ΟὨΪΥ δᾶνε ργοςοθδὰ ἔγτουῃ ἃ [ενν, 

40. 1)0ε) πο ἐδοω αν Οοἀ 7 Οτ, “Βοοΐ 
ποῖ που" (οπρμδῖο) “ονοπ ζθδν Θοὰ 1" 
ΎΤΒΟΓΕ 5 ἃ ἀουδὶε οπρ ἢ δϑἰς ἰη (5 οἴδιιϑθ, οἢ δ 
Τεβιϊης οὐ ἴπς ὑγοηουη “ ἴδου " (85 τπιδγκοὰ 
ὉγΥ [6 υϑε οὗ ἴῃς Ῥγοπουῃ ἴῃ {Π6 ογίρίηλὶ)), 
δηά [86 οἴδοσ οἡ ἴῃς σοπ)υποοη Βοῖο ᾿γΔη9- 
Ἰαϊεὰ “ δνυθη," Ὑπῖς ἰὔγονγβ ἃ δίγοσϑ ὑροῦ 
“ἔραν, ΟΥ̓ ταῖβοσ ὕροὴ [Π6 σομιρὶεῖα χργοϑ» 
δβίοῃ “ἴξας Οοά:" 5 ἰξ [πὸ βρϑᾶκοσ δὰ ϑαἰὰ 
“ )οϑῖ (που ποῖ 850 τηυςδ 85 Οοὰ» (δου, 
δῦονο ]}, ῆο αὐτί ἃ ρβαγῖπου ἴῃ τη 5 ἰοσίυγοε, 
δηά ποΐ λεγε βροοίδῖοσ οὗ ἱξ, ἶκὸ 186 ἰθουης 
τυ τυ άς ν᾿ 50 Μεγοσ. 

41. ὅν «ὐε γεεείυε, ὦ ..1 1.,»0ΛΓΑΙΪγ, “ ογ 
Ὅ6 8.6 τϑοοϊνρ ὑδοκ ἘΠ ρ5 ΤΟΣΊΕΥ οὗ τυπᾶὶ 
γε αἰ 3 [ῃ6 γετῦ δῖον τὰ μέγα (ταπαὶαῖς 
“ ἀϊα," Βανίπρ βρεςΐδὶ τείεσεησε ἴο 18:8. σοσαὶ 
ἀδρεοῖ οὗ Δο ΠΟ. 

διᾷ ἐδέε, 7 Οὐ, “'θπε {Βὲ6 οπο ἀὲἱὰ 
πΟΙΒΙΩβ" διρὶδθ" Οἡ [ἢς ᾿Δ5ὶ ψογτὰ Μευεῦ 
ΓΟΙΔΑΥ 5 ἴΠπαΐῖ “(6 ὙΘΙῪ σΟΏΘΓΑΙ ΘΧΡΓΟΒΒΙΟΏ 
ΤΆΔ Κ5 ἱΏποσθποδ 8} ἴΠ6 ποτε 5 ΓΟΏΡ]γ.᾽ 

4}. “54 δὲ ταἱά, 5 ὙὍΒο ἴεχὶ ἴ5. ννε]! 
ες γελῶν, δυΐζ ᾿ἰαῖε οὐϊΐοτβ δάορὲ ἃ ἀϊβετεηὶ 

ἰηρ, Υ1Ζ., “ Αῃὰ ἢε 54]ὰ, [6805, Γοσλ πιθ Σ᾽ 
τὴ6 ἤδη του ςοπιεδὲ ἰῃ ὨῪ Κιηράοπι. 
Τῆς [ἢ οὗ ἴῃς ρεηϊζΐεης 1Π|εἴ Ἰοοκοὰ ἑοσιχασή 

51. ΕὔΚΕ,. ΧΧΙΠΠ. ἰν. 40--43. 

δυξῖ τπὶ8 πιᾶλη δαί}! ἄἀοπς ποιριΐηρς 
Δι ΐ58. 

42 Απά ἢς 8414 υπῖο 6505, 1 ,μοτγά, 
Γαι πιῦεγ πο γἤδη ἴδοι! ςοπιαβὶ πο 
τὴγ Κιηράοῃι. 

43 Ἀπὰ Ϊεβὺ5 βαἰά υπῖο ἢΐηι, ἣ᾽ ε- 
ΤΥ 1 847 υπίο πες, ΤῸ ΟΔΥ 88ιδἷς 
που ὃς ννῖτἢ πα ἴῃ ραγδάϊβς. 

ἠοῖ ΠΊΟΓΟΙ͂Υ ἴο 4 Κίηχάοπι οὗ ἴδε ΟἸγίϑξ, ναξ 
ἴο ἃ Κίηράοπι δεγοπὰ ἴμ6 ξτάνε, βίποε δε 

866 186 ἱχι οὗ ἴπλὲ κίησάοπι ἴῃ 
οὔς ὍὯο ψὰ8 δὲ ἴδ ροϊπὶ οὗ ἀεαδίῃ. Ης 
Βοϊονοά ἴῃ τἴἢ6 οομίης οὗ ἴῃς ΟἾγίϑὲ, ῃοῖ 
ἐπίο Ἦ18 κίησάοπι, 85 [86 Αὐτδοτϑεὰ Νετϑίου 
ψνου]ὰ Ἰοδὰ υ8 ἴο υπάογοίδηδ, Ὀυΐ ἴο φαγί, 
Ἡ-ςΣ θείης «ἰγεδὰγ ἐπ Ηἰἷ5 κἰηράοπι--ἰηνεβίοά 
νὰ της ΚίπρΙγ αἰ ΣΕΥ (Θοσὰ Μαῖϊ. χχν. 
41 ὙὮΏΟΓΟ ἴδ ϑοὴ οὗ Μδη, οδ δὰ Ὀεῖονν “ [86 
κίης,᾽ 15 βα!ὰ ἴο “ σοπῆα ἰῃ ἢ 15 κίοιγ 2 Μέεγεν 
ΟὔΞΟΓΥΟΒ, ἰΏ ΔΒΤΟΙ ἴο ἃ οδρίίουβ οὐδ)εςξίοπ, 
ΤῊ6 το τηυϑὲ ἢανε Ὀοοοπηα δοαυδιηϊεὰ 
ἢ [86 ῥγοάϊςτίοηβ οὐ [εβὺ8 ᾿οηςοσης 
Ηἰς οοπιίησ, ψὨϊοδ ΠΙΊΔΥ͂ ΥΕΙΥ͂ ΘΑΒΙΪΥ μᾶτα 
ὑφ  ὑῳ οᾶϑε αἵ | δηὰ ἀοες ἡ 
ἀὶ ῬΓΕΞΌΡΡΟΘΘΟ 8ηγΥ ἰπϑισιςίίοπβ οἵ 
ρατί οὗ δδυ5:; διίδοιχὰ ΠΟ ΤΩΔῪ 4150 μᾶνς 

ἱ ἱπηϑο δ, δηὰ 511} τεπηοηθετεά 
να ἢθ μεοασά. ὉΤῇα ΟΧΙσδογαϊ ΠΑ ΥῪ οἢλ- 
ΤΑςῖοσ οὗ 815 ραϊηξιϊ ροδίτίοη ἰπ [06 νεῖῪ ὅδος 
οὗ ἀεαίη, ὑγοάυςεά 8ἃ5 ἃ οοῃϑθοηυδηος δῆ 
Οχίγδογαϊηδσυ ἃςιίοη οὗ ὅττῃ δ ἴῃ [Πο8ὲ 
εὐϊοοιϑ. Ὑη6 ΤΠοχηπίοη 5ἰαϊετηεηῖ ἰπλῖ 

5 [ἢ δυγραϑδοα [Πδὶ οὗ ἴῃς Αροβίῖο5 αἵ [815 
[ἰδ ΤΔΥῪ ὃς δοςερίεά, δυῖ 18 δοπὶς τΈβοΓ- 
γαϊΐϊου ; 585 Μαῖϊ. χχ. 2ο; Μασὶκ χ. 17, δά 
ποῖς οὐ ἴϊις δέξο βαβδᾶρθ. 

48. 70 4». ΤῊ ἰ5 ἴῃς επιρῃδιὶς ποσὰ, 
δηά ἰξ 5 ἴοὸ θὲ ἴδκεὴ δ ψδὶ ζοϊΐονν. 
80 ἃ}} [πὸ Ὀεβὲ οομημηοηίδίοτα, δηςίοπὶ δηὰ 
τοοάογῃ, ἰηοϊυάϊης Οογηοὶυ5 4 1, ριάς ἀπ 
οἴμεσ Ἀοσηδηϊβιβ, (πουσὰ (δ (εχί, ἴλκδη δοὸ- 
σοτγάϊηρ ἴο ἴῃς πογὸ οὐνίουβ τηρδηίΐηρ οὗ ἴδε 
ὙΟΣάβ, ἌΡΡΘΆΓΒ ἴο ἰσᾶνα ὯῸ σοοπὶ ἴῸὉΥ Ρὰγ- 
ξαΐοῦγη. Αἡ οἷά δυΐϊ ἕογοεὰ οοηϑίτυςοη 
ςοῃηοοίβ ἰἃ ἢ (6 ρῥγεοθάϊηρ ψογάβ, “1 
8.0." ΤΠὸο {ἰοῦ πδὰ ἸΙοοκοὰ ἰογισασγὰ ἴο ἴδε 
τεῖϊυσῃ οὗ |6805 ἰῇ αἴοσγ, 5οηὶς {πὸ δῇὲεσ 
Ηἰ5 ἀραῖῃ, δπά δε δορεά (πὶ ἢς πουϊὴ 
ῃοΐῖ ἴπδη ὃε ἰογχζοϊζοῃ. |6βυβ δ5ϑιγὸ Ἡΐτὰ 
οὗ ἱτητηοάϊαϊς Ὁ1155 ἰη Η]5 οὐσῃ ργέϑεηςς. 

Ξαναάμε.) ὍΘ ψογὰ, ψ Ὡς 15 οὗ Ῥὲεσ- 
βίδῃ οὐ ϑίπ, ῬΧΟΡΕΓΙ͂Υ πλεϑη8 ἃ ρατὶς ΟΥὁ ψαγάξῃ. 
[ε ἰ5 υδβοά (Ο:εῃ. ἱϊ. 8, ,ΧΧ Νεγβίοη) οὗ ἴδε 
ξατάδῃ οὗ Εάδη, [ἰ 15 4190 υϑεὰ ἴῃ ἔννο οἴοσ 
Ρίδοες οὗ (δος Ν. Τ'., νἱΖ., 2 (ον. χὶϊ. 4, σβεσε τ 
8665 ἴο ὃς οεαιναϊεηΐ (γΈΓϑὲ 2) ἴο “ἴῃς [πϊτά 
Ποάνυθῃ," δηὰ ον. ἰϊ. 7, νῃόσε ἔγοπλ ἴδ τηθῦ"- 
τίοη οὗ “πε “Ἐὸ οὗ "τ ̓  [ἰ 15 Δρραγοπῦν 186 
βΆτη 85 ἴῃ γοβίογεα Βάδη ἤψχυγοα ἴῃ Κ οΥ. χχ., 
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ν. 44--- 1. 

44. Απά ἰξ νγᾶβ δδουῖϊ τῆς δἰχίῃ 
Βοιιτ, δηά τἤογα νγλ8 ἃ ἀδγκηςβθβ ονεῦ 

᾿ Οὐ, ἑανά, 411 τῆς ᾿'δαγί ὑπεὶ} τῆς ηἰητὶ Βουτ. 
4ς Αμά τῆς δὴ νγὰ8 ἀδικεηδά, 

δηά τῆς νεὶ] οὗ τῆς τειρὶς νγὰ8 τεηῖ 
ἰῃ τῆς πιάϑῖ, 

46 4 Αμὰ νψἤδη 6815 δά οτίςά 
4 Ῥι.λ1:.5. Ψ 1} ἃ Ἰουά γνοῖςεδ, ἢς 844, ΖΦ δίδοτε, 

ἱπῖο (ὮΥ δηάβ 1 ςοπηπιθηά ΠΥ ϑρ τ: 
Δληὰ δανίηρ 5214 τἢυ8, ἢς γσᾶνς ὺυρ τῆς 
δοβῖ. 

47 Νον ψῆεη τῆς ςεπίυποη β8ᾳνν 
ψηλὶ νᾶ ἄοης, ἢς ρἰογβοά Οὐοά, 
βγη ρ, (εΓΔΙ ΠΥ ἘΠ]18 ννᾶβ ἃ τ ρθοιιϑ 
ἸΏΔΗ. 

48 Απά 1411 τῆς ρεορὶς τδαξ ᾿ᾶλπὶς 

5Ί, ΕΥΚΕ,. ΧΧΙΠΠ. 

τορεῖμεγ ἴο {παῖ εἰρῃι, θεμοϊάΐηρ τῆς 
τῆϊηρβ8 τ Π]ςἢ τεῦς ἄοπο, δπιοῖς τΠοῖγ 
Ὀτγεδϑίβ, δηἀ γεϊζυγηςά. 

49 Απὰά 14]1 ἢ]5 δοαυδὶπΐδηςς, ἀπά 
τῆς νοπιεη ταὶ [ΟἸ]ονγεά ἢΐπὶ ἔτοπὶ 
(1Π|ες, βδιοοά δίδλγ οὔ, δεμοϊάϊηρ 
ἴΠε8ς τῆϊηρ. 

ςο 5 ΔΛ ΑΠπά, δεΠο ] ἀ, 4ῤλεγς τα! ἃ ἃ Μαιι. 7. 
ἴλη παπιοὰ Ϊοβερἢ, ἃ ςουηβεῖίογ ; 57 
απμά ἦέ τοας ἃ φοοά πιλῃ, ἀπά ἃ 
Ἶιβε: ᾿ ᾿ 

51 (ΤῊς 834π|ς δά ποῖ ςοηπϑβεηϊεά 
ἴο τῆς οουπϑεὶ δπά ἀεεά οἵὗὨ τῆεπηὶ ;) 
ἦε τυας οἵ ΑΥπΔΙἢ 854. ἃ οἰ οὗ τῆς 
]ενβ: ψῆὴο 480 ἢ ϊπιβ6ὶ τυδιῖεὰ ἔογ 
τῆς Κίηράοηι οὗἩ Οοά. 

Χχίϊ, 85 ἴῆς Νενν [Ἐγ 5816 πὶ. ΤῊ θεν κε 
ΟἿΓ 1 ογὰ 8 βεηογαὶ, δηὰ ἤρυγαῖνο, Ὀυῖ γεῖ, 
85 “γὸ οδηηῃοῖ ἀοιδῖ, ἰη Δ1]] δοοςογάλπος ψ]18 
[6 {τὰ σοποογηίηρ ἴδ6 ᾿υπδεεη ΟΣ]. 
“ὙΝς ἅγὸ ποῖ ἴο υπάεγπίδηά ὉΥ [98 ραγαάϊοο, 
τὰς ΒΕΑνΘΠΪΥ ραγδάϊϑο, 2 (ον. χῖ. 4; Κ ον. 11. 
71 δυῖ ἃ ρατί οἵ δ5ῃεο], ορροβδεὰ ἴο Οεδεηηδ, 
Δηἀ οδ] Θὰ ἰηα  Πεγ ΕΥ ραγαάϊδε δηὰ Αὔγα- 

.« βαπι᾿8 Ὀοϑοῃ [οοϊηρᾶγο οἷ, χυὶ, 22]. Ηθ ἴο 
τ ΟΤῚ (Π15 ῬχουἶθῈ τγὰβ τηδάθ οουὰ αν 
υπάογβιοοα ποϊπίηρ εἶ5ε : δηὰ ἴδε 1 ογὰ, τ ἢο 
ἤἴτοπι ἴῃ6 πιοιηεηὶ οἵ Η!5 ἀδδῖἢ Ε}} Η 15 τὸ" 
βυγτεςἴοη, τευιδίηεαὰ ἰη (ῃς ἴ6 πἰδῖο, 
ἐβους μᾶνς ἱπιοηάδεὰ ποιδίης οἾϑς " (Οοϑίεῖ- 
Ζ66). 

44, .πώὦ4 ἰδ «υα,, 5 Οομιραῖο Μεῖίί. 
ΧΧΥΪΙ, 49 (ὙὮΟΓΟ 866 ἠοῖο); Μασκχυ. 31. Ροσ- 
ἴδρ8 ψὸ οὐρῆϊ ἴο γτεδά, αμά ἐὲ ευας αἰἱγεαά 
αδομξ, ἄς. ΤΠ ἰδησυᾶσο οὔ 81. 1 ΚΟ, 85 08 
8 ΠΊΟΥῈ οχϑςῖ 85 γοζασὰβ πης, Πλη (Πδὶ οὗ 58. 
Μαῖϊδενν δηὰ Μαγκ. Το οἵδεσ Ευδηροε 1515 
εἶνε υ5 ΟἴΠΕΥ ραγίουΐϊλτβ οὗἨ ΟἿΣ ϑανίουσ᾽ 8 
ἀδαῖ (Μαῖῖ. χχνί. 46-ςο; Μαῖκ χυ. 314-37; 
]οδὴ χῖχ 28-13); 851. 1υκο, τι δ5. υδιυαὶ 
αἰλοδθᾳ ἄρξω οὗ ἀείλιϊβ, Βυττίεβ ἴο ἴδ 6 ἐοῃ- 

υδίοη. 
4δ. “154 δὲ “επ εὐαΨ ἀκαγλεπεά.} Ῥόου αν 

ἴο 851, 1υκὸ. [τ ἰ5 δάἀεὰ ἴο οχρίαἰη ἴδε 
ΡῬΒεποιθΏΟΣ τηδηϊ οηδὰ ἰη [6 ΡΓΕΥΪΟῸΒ γοσβο. 

από ἐδε υεἱ.} Τῆς οἴδεν ϑγηορθπκιϑ πιϑῆ- 
ὕοηῃ [8]8 ρογίοηϊ, θοΙὰ ἰῃ [πΠ6 52π|6 ψΟγά8, 
δηά ἱπητιοαδίοῖυ ἀδῦεὲρ τῆς ἀδαῖῃ οὗ (Οἢγίςῖ. 
δ5[. 1ΚῸ6 πιο οηβ τ Ὀοΐοτο, δηὰ ἰῃ ἀϊογοηξ 
ὙΟΓά5, 5μο νης οΥ ἘΠ (μαῖ ἢ]8 δοοουηῖ ἰ5 
ἰηδοροηάοηῖϊ, ὙΠΟΙς 5 0 σοητγδαϊςοῃ, ἃ5 
ὩΘΙδεν οὗ ἴῃς Ευδηρε 55 [6118 0.5 δὲ νυῆδὶ 
Ῥοίηϊ (Π15 ἀνεηὶ οσοιτγτγοά, ὶ 

46. ἰομά υοἱοε.) Οοπιρατε Μαῖί. χχυὶϊ. 
ςο; Μαῖκ χυ. 17: ἴδε τοσάβ ἅἄγα ποῖ ξίνθη 
ὈΥ ἴδε οἴδον Ενδηρε ϑ.8. 

Εαεδεν, ἑπίο, (0. Ῥτοτὶ Ῥβδὶπὶ χχχίὶ, 5. 

Α πτῊν; ἴγὯοε οὗ ἀἰξάρ, πριν γα πριν τα: ουπὸ 
ἴῃ Ϊοῆῃ χίχ. 10, “κάσθ ὺ ἃ σδοκῖ," ογ, 

, “γἱεϊάδὰ Ὁρ,᾽ οΥ “ ἑ απάδά ὀνετ»» “ δὲς 
δρί γί Ἶ 

47. δὲ σ'ογύβεά Οοά.1 Ῥοουϊαν ἴο 81. ΓυΚο. 

Ω γήφδιδοις νιαπ)] Α Οεηῖε τεπάεσγίηρ οὗ 
[6 νογὰβ ἰουηὰ ἴὴὸ Μεῖίδμεν δὰ Μαῖῖ-- 
“8ὲ ϑοὴ οὗ Οοἀ;" 

48.. “κά αἱ] ἐδὲ βεορβῖε, 7 Οτ, “διὰ 
411 {806 τουϊεἰίπδο8᾽) (ΟΥ “ ογονϑβ 
᾿γάτενα εὐ ϑνυανΆ ἩΕΡΕΝΣ ΟΣ "ΠΕ 
βία ἈΤ᾽ (ΟΥ “ δροοίδοϊο᾽᾽")), " τ 865 [ΒΟΥ δὲ 
8005 ἭΜδδὲ ἸΟΟΙ Ρ]606" (6 φαγί παυλκο, 
ἀλγίηθϑβ, ἄχο.), “ἑπτὰ ὕδοκ, δβιιξεἱπ ρα 
ἘΒοΣ Ὀχοδδὲβ᾽" (ἰῇ τῖοΚοη οὗ ρεηϊζεδηοςεξ. 
(ομῖρᾶσγο Αςἰβ ἱϊ. 37). 

49. Μ"4 αἱ, δι. ὍΘυ, ὄθπε 411, ἄς.; 
85 ἀἰπησυϊβηοά ἔοι ἴπ6 του ἰζυε5 [ι8ὲ 
βροκεη οἵὗἍ Μαίϊμενν (χχυῖ. 55, 56) πὰ 
Μαζτκ (χυ. 40, 41) πιθῃοῃ ἴῃ6 ννοϊῆξῃ 
βροκϑη οὗ, δὰ ἤδῆλο βοῖης οὗ [6 1: ΘΟΙΏΡΑΓΕ 

]ὁΒὴ χίχ. 25-27. 

ἥονε Οαἰδδεε.}ὺ Αοτηρᾶγο, δηὰ 8ὲ6 ποίβ ΟἹ, 
ὙἹ, 2, 3. 

509-54. ΤῊΕ ΒΌΚΙΑΙ, 

δ0. “ εοι»εἰϊογ. 1.6. ἃ ταοαρεν οἵ ἴῃς 
δαῃμβούσι; “δὴ δΒοηουγαῦὶς σου} ον " 
(Μεαῖκ χν. 43). 

Δ χοοά "πῶη, 7 Τῆς διά [6 ποχί 
εἶδυδβε ἄγ ρεουϊδῦ ἴο 58ῖ. Χὺκ6. ΤΒο Ενδη- 
ξε] ἰσῖ, μανίην [υ5ὲ ἴ014 τ.5 τπδὶ [οϑορὴ ννᾶ5 ἃ 
τοεῦεῦ οὗ [ἢς πι, 5 οδγεῖα! ἴο 
εχρίδίη [πδὲ Βα πδὰ δκεη πὸ ραγί ἴω ἴδια οοῦ- 
ἀεπιπαίίου οὗ 6808. 81, [οδη δίοης (οἱ. χίχ. 
39) 16}15 υκ [πὲ ΝΙοοάσπιιβ 4͵5οὸ ἴοοκ μαζί ἰῃ 
ΟΌΥ 1 ογ β Ὀυγίδὶ. 

51. «εὐδὸο αἰο δέιεείζ, Φδ'΄..1 80 Μαῖκ χυ. 
43 (ςοπιραγε οΒ, ἰΐ, 25). [ἢ ρίδςε οὗ [815 εχ- 
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52 ΤῊ γπαη ψεηΐ τῷ Ριδις, 
δηά Ὀερροά τῆς ὈΟάγ οὐ |εβ8ι:8. 

52 Απά δ ἐπε ἰξ ἀονη, ἀπά 
ννΓΆρρεά ἰτ ἴῃ ἴπθη, δηὰ ἰδιὰ ἴτ ἴἢ ἃ 
ΘΕΡΌΪΟῆγα πὶ ννᾶβ ἤεννῃ [ἢ βἴοῃο, 
νυ δεγείῃ πενογ πδῃ δείογς νγλϑ ἰδίά. 

54. Απά τἢδλι 6ΑΥ νγᾶὰβ τῆς ῥγερᾶ- 
ταῖίοη, δηά τἢς βδυθδιῃ ἄγον οη. 

ςς Απά [δες νόομηοπ 4͵50., υνῆϊς ἢ 
σλιης νυ ἢΐπὶ ἔτοπι (41|Π|6ς, ΓΟ] ον οά 
αἴϊεγ, δῃὰ δεβεὶά τῆς βερυϊςῆγο, δηά 
μον ἢἷ8. ῬΟΩΥ͂ νγὰῶϑ ἰαἱά. 

ς6 Απά τἢογ τεϊυγηεά, δηά ρῥγε- 
ρᾶτθά βδρίοςαβ δληά οἰπίπηθηῖβ; δηέ 
τεβῖδά τῆς βλδῦδι ἢ ἀδὺ δοοογάϊηρ ἴὸ 
τ[ἢε σοπηπιδληάηιχοηῖ. 

ΓΟΗΑΡΤΕΚ ΧΧΙ͂Ν. 

1: Οἀγίῖς: γαΡΗ δεξίονε ἐς ἀρεαγ αἱ ὃν ἔυο ἀπε 
2ο λέ τοονεέη ἐλαΐ εογες ἐο {λέ υὐἠεκήρ ῥα ἣ 
Ζάειε γεῤογί ἐ ἐο οἰλεγς. 1 ΟΑλγέ δέρεσείζ 
αῤῥεανγείά Ιο τᾷδε μοο σἐεείῥίες ἐδαΐ τορρξ ἰσ 
Ἐνεα: 16 αὐεγισαγαάς ἀς ἀῤῥεαγείά ἐο ἐλ 

51. ΌΚΕ,. ΧΧΙΠΙΠ. ΧΧΙν. [ν. 52---. 

αροείζε;, ἀκα γοφγουεα Ἰλεὴγ τρεδεδοῇ; 47 
υοίά ἰδεοα α ελαγρε: 49 ῥγονεέεία ἐδὲ 

ἴον Ολοοί;: οι ακα 09 ἀτεεμεἃ ἑπίο 
ἀεασυέκ. 

Ν ΟΥἿΝ αυροη τῆς ἤτοι ἐγ οὗ ἴδε εκ ἡ 
ὙγΈ Κ, ὙΟΙΥ͂ ΘΑ ἴῃ ἴδε" 

πιογηίηρ, ἴΠεΥ σαπὶα ὑπίο ἴΠ6 8βερυϊ- 
οὔτε, δΠηρίηρ τῆς 5ρίςεβ Ὡς ἢ ΕΝ 
δὰ ργεραγεά, δπά Ἴεγιδίῃ οὐδεν: νσὶ 
τ επλ, 

2 Απά {τδεγ ἰουμπά δε βίοης το]]εά 
ΔΌΧΑΥ ἴτοιῃ ἴῃς δερι οἢτγα. 

2 Απά {τδεγ εηϊεγεά ἴῃ, δηά ἐουμπά 
ποῖ τῆς ὈΟΑΥ οὗἉ τς Ινοτὰ εβιι8. 

4. Απὰ ἰξ οᾶπις ἴο ρᾶ38, ἃ8 {ΠεῪΥ 
ψγεῖς πλιςἢ ρεγρίεχεά τπεγεδῦους, δὲ- 
Βοϊά, ἔνγο πιεῃ βἰοοὰ ἈὉΥ (δδπὶ ἴῃ 
δῃϊ πη 6Π: 

ς Απάὰ 245 {πε} ψεῖε αἰαῖ, δηά 
δονγεά ἀονγηῃ ἐῤεὶγ ἔλοςβ ἴο {πε βδγίβ, 
ΠΟΥ 5414 υπῖο ἴδει, ΝἊΥ 8ς:εκ γε 
[τῆς Ἰἱνίηρ, δπιοηρ τὰς ἀεαὰν 

6 Ηδε ἰ5 ποῖ ἤεῖε, δυῖ ἰ5. τίϑεῃ: ἤκὼ 

Ῥγεβϑίοη Μαίπον (χχνῖ!. ς7) "25: ““᾿τῆο 4150 
᾿πηϑ6 1 ννὰ85 [68υ5᾿ ἀἴδοῖρ]ο ;ἢ Εϑμῳ (χίχ. 38) 
δὐάς9: “Ὀαυϊ Ξε ΓΕ Ε ἴοσ ἔεδσ οὗ [ῃς [ἐνν8.ἢ 

«υαἱέεά.) ΟΥ, “πτδο ψαϊζἰπ8 ζο:." 

δ8. «υδεγεῖπ πεύυεῦ, δ ..1 Αοιἴηραγε ἰοδη 
ΧΙΧ. 41. 

584. ἄγεω ὦ,.} Ουἷΐο ᾿Ε ΤΑΙ, “ 5 ἀδυνῃ- 
ἱπρ, οσΣ “ νγᾶβ Ὀδρπηϊης ἴο βμΐηθ." ὍὕὍᾷο οτὶσὶ- 
τδὶ ψχογά, νος ἢ ἰ8 ΡΓΟΡΕΙΙΥ υϑεὰ οὔ ἴῃς οροπίης 
οὗ ([Π6 πδίυγαὶ ἀδυ, 15 ἤεσγε ἰγδηβίοστοά ἴο ἴδῖ 
οὗ ἴῃς ςοπνοπῆοπδὶ ἀδγ, Ὡς Ὀοχδη (ἢ 
τῆς [ἐνν8) ἴῃ ἴδε ενοηΐης. 80 Ὀς Νν εἴϊε, 
Μεγοτγ, Οοάεί, Οοβίεγζεε, δπάὰ πιοϑί Ἴοιῃ- 
τηοηΐδίογβ. Καϊπδὶ [ΠϊηΚ5 ἔδεγε ἰ5 δὴ 8]]υ5οη 
ἴο [6 ᾿ΙΡ της υνΡ οὗ οληάϊος οἡ ἴδε ον οὗ ἃ 
ον σι [εδιῖναὶ. Τὰς ἤγϑίὶ ἰηϊογργείδιοηῃ 15 
ἀουδεῖε55 [ἢ ἰστῦθ οθθ. Μαῖιίβεν (χχυῖ, ς7) 
δηὰ Μαῖκ (χυ. 42) 547 ἴπδί “ἴΠ6 οὐδ "728 
οοπΊΘ."ἢ 

δδὅ. “πα ἐδ «υο»ιφη, 4σ'..1 ῬτΟΌΔΟΙ͂ νὰ 
οὐρῆΐξ ἴο τοδά, “" Αηὰ νψοπηεδὴ ἔοϊϊονοά, ἴΠοδ6 
ψ ΒΙοἢ Πδὰ οομα νἱἢ Ηΐτη τοπὶ ΟΔ}1|6ς, δηὰ 
ὈεΠο] 4," ἄς. Οὐοπιρασε Μαῖῖϊ, χχνυῖϊ. ὅ1:: 
Μαῖκ χυ. 47; δῃά 5ε6 ἅδους, γϑῦϑα 49 ; οἢ, ΥἹῖϊ, 
ἃ, Ἅ, 

66. 454 {δὲν γείμγηοά.) [. ε. ἴτοτη ἰἢς 
ϑορυϊοῦγο, 85 ἴῃ οἷ, ΧΧΙΥ. 9. 

απά γειε, 495. ὝΠΟ οἰοπίηρ ψογὰβ οὗ 
[815 σδαρίεσ δηά [Π6 ορεηΐης οὗ οδαρίος χχίῖν. 
ουρῃΐ ταῖποῦ ἴο συ ἴἢ5: “Διὰἃ 70. [Ἀ90 
ΒΟΌΡΑΙΒ -ἀᾶὰγ ἱπἀθθὰἃ ΓΟΘΥ τοδίθα ΔΟΟΟΣἂ- 
ἐπῷ ἴο [820 δΘοοιδιιομς; πὲ ΟἹ (80 

τι ὯΔ ο7 [80 ὙΘΟΧΚ, ΟΣ ΘΔΕῚΥ, [867 
08.510," ἄς, 

ΓΗΑΡ, ΧΧΙΝ.--ῖττι. ΤῊΞ ΑΡΡΕΆΒΑΝΟΣΣ 
το ΟΣ ἌΝΟΜΕΝ. 

1, Λῖοευ ρον] ΟΥ “Ὀπί ἘΡΟὩ: "΄ 86ὲ6 οὔ 
οἰ. χχίϊϊ, ς6, ἴῃ 186 δοοουηῖ οὗ [δ 6 οΥεηῖΣ 
Ὑ Ως οοουττοὰ οὐ ἴπε τηοσίηρ οὗ ἴπε Ἀδ- 
διστεςίου (τεῖϑθεβ 1-12) ἴπεῖε ἰ5 {||16 ἴὰ 
οοσσιοη δεΐνγεεη ἴῃς Εὐδηρε 55 (5ες Μαῖ, 
ΧΧΥΪΙ, 1-1ο:; Μαγκ χΥϊ. 2.11; ΙΟΒΏ ΧΙ, 
1-18). 

ἐαγὶν ἐπὶ δὲ »πογπίηρ] ΟΥ “δ 681}7 
ἀατα:" εὐ νβεα ἵ πανὶ ἀλτῖκ " ([οὁ8ὴ 
ΧΧ. 1). 

ἀπά εεγίαἰη οἰδέγ: «αυἱὴὁ ἐδενι.} ΤᾺ οἶδυδε 
ψἢϊςῖ ἰ5 τταπῦηρ ἰη ἐὲ Β, τηουγὰ ἐουπὰ ἴα 
ΒΕ ΕΓΔ] ὑπο] Μ58, νγ͵Ὧ5 ῬΓΟΌΔΟΙΥ ἰηϑεγίοα (0 
Ὀτίης ἴδ ἰοχὲ ἱπέο πδιτηοηῦ τ ΜΑΓΚ ΧΥ͂Ϊ. 1. 

Ὡ. ἐδ εἱοπε γοϊεά αευαγ.}] ϑ8ῖ. ἴἁ,υὐκὸ διεδ 
ποῖ γεῖ πιεηοηεά (ἢε βδίοπε. Βυΐ 88ὲ Μεῖ, 
ΧΧΥΪ ὅο ; Μαῖκχυ. 46.ὙἩ. Μασκ Ὄχρίδἱῃϑ (χτὶ. 
4) ἴδαὲ ἴδε δίοῃης αὐσς Ὁε77 ξΤεαί. 

4. ἰαυο »ιεπ.}] Ἐτοπὶ [818 1 πιυξὲ δὲ ἴη- 
ξειγεά (πὶ ἴἢεϑ6 ΠΟΙ Ὑοπηθη ἡνεγα ηοΐ ἴδε 
ΒΔΆΙΏΘ 83 ἴδοϑε ἯὯΟ ἅγε βροκεϑὴ οὗ ἴῃ Μαῖϊ 
ΧΧΥΪΙ, 2: ἀπά Ματκ χνΐ. 1; οὐ δοῖδ ὑ οὶ 
Ῥᾶ584 568 866 Ὠοΐα8. 

δ. ἢ “εἰ γε, ἢ ΜΝ τἰὲ τεδυξο ἴο 
(6 ἀΐβοιρ 65 σοπηρατο 6 ψογάβ οὗ ἴδ6 ἔπ Ὸ 
δηγεοὶβ αἴἴον (ἢ Αβοβεηβίοπ, Αςίβ ἷ. σ:. Ὑδὲ 
ετουηὰ οὗ ἴδε τεῦυκε 1168 ἰη (ῃς ἀεϑικπδίϊοῦ 

[0 χ, ἐς 



γ. 7---.1.3.] 

δ Μαῖι. 1). ΓΕ ΠῬΕΓ ΠΟΥ ἢς βϑρᾶκε υὑπίο γου 
23. γνἤεη ἢς ννᾶβ γεῖ ἰῃ (ὐΔ}Π|ςς.᾿ 

7 ϑαγίηρ, Γἢα ϑοῃ οἵ πιᾶῃ πχιϑβῖ 
θεὲ ἀεϊϊνεγεά ἰπῖο τῆς Βαπάβ οὗ 58ἰπᾶι 
τηδη, δηὰ δὲ οτυς δεά, ληἀ τῆς τῃϊτά 
ἄδγ τίβα δρϑίῃ. 
ὃ Αμά {τε ταπιεπηρεγεά ἢΪ8 

ὙγοΓάϑ, 
9 Απά τεζυγηεὰά ἔτοηι (ἢε 8εριι]- 

οἶγε, δηά το]ά 811 τῃεβϑε τῇϊηρβ ὑπῖο 
[δε εἰενεη, δηά ἴο 8]] τῆς τγεβῖ. 

Ιο [τ νγὰβ Μδιγ Μαράλίεπε, δηά 
]οᾶλπηα, δηὰ Μαδγὺ {με πιοΐδογ οὗ 
Ϊλμχεβ, δῃὰ οἵδε τυορεη {δαὶ τὺεῦέ 

--τῆὐὖὔὦῷὸὸὃὃὕἅ.ὕ. 

ΔΡρ δὰ ἴο ουὖν 1Ἁ,ογὰ “πα Ἰ᾿ἰνρ οπο ἢ (405ο- 
ἰυζεῖγ"--ΗἬἜ τνβὸ δῖ δὲ ἐπ Ηἰν ες (]ΟὁΒη 
ν. 26), δηὰ οὗ νυ δοῖῃ ἰΐ 15 οἰϑονθογο βαϊά, ἰμδῖ 
Οοὰ τγαϊςεὰ Ηΐϊ υρ; “ δΒανίης Ἰἰοοβοὰ (δ6 
Ρδϊῃβ οὗ ἀεδαΐϊ, Ὀδοδυβο ἰἃ ννᾶβ ποῖ ροβϑβϑίδὶθ 
τμδῖ Βα δῃουϊὰ ὃς Ποϊάδη οἵ ἰϊ. 

Θ. γομορεδεῦ ὅοαυ δὲ βαλε.) ΟὮ. ἴχ. 22 
(σςοπῆρατε ἰχ. 44); χυ!. 312. Μαῖίϊδεν 
δηὰ Μαγκ μανθ αἷβο 4 τηθηΐοη οὗ ΟΔ11|ες ἰῃ 
(8158 ρἷαςε ; Ὀυζ ᾿ξ 15 Δὴ δηηομπηοοπιοπί ἴο ἸῈ6 
ΜΉΘ ἴπδὶ (ΠΟΥ 5βουϊ]ά 566ὲ |ε8ι8 ἴδμεσο 
(Μαῖῖ. χχυῇ. γ; Μαὺκ χνυὶ. 7). 8:.ὄ 1υκὸ 
ΟΥ̓ 5 411] ποίϊςοβ οὗ ἴῃ ἃ (65 οὗ οὔ 
Ιογὰ ἴῃ Ομ θα, ἰῃ δοοογάδηςς στ ἢ 
0.50.8] αἰβγοεραγὰ ἴο ρεορτδρῇῃῖὶςδὶ ἀείδὶ]β, δηὰ 
ἃ5 ἃ Ιηλίζετ ΟΝ που]ὰ δανα πὸ 8ρδοῖὶδὶ 
ἰηΐοτοβί ἔοσ Οσδηζὶο τολάουϑ. 

7. εἰ πιο ΤΡε Ο ρίζες, οἷ. ΧΥΪ. 12: 
ςοσρατα ΟΔ!]. ἱϊ. τς (Μεγεσ). 

10. ψοαημα.) ὙὍΠὲ πιεπύοη οὗ Τοδῃηδ ἰ5 
ἱτηροσίδπί, 88 15 βῆεννῃ ἰη τς ποῖς οὐ Μαγκ 

ΧΟ. στ. ΟἹ. τῇ. 2. Ῥεσδαρβ ψὲ οὐρῆῖϊ ἴο 
τεδὰ δηὰ ἰγδηβὶαῖς, “1ἴἰ νὰ8 Μδῖγ Μαξάδ- 
Ιεθ... Ϊαπιθβ; δηὰ 86 στεϑβῖ ψἱ ἴδοπὶ 
ὙΠ ΟΝ το] ἃ [λεϑ6 τη ρ5 ὑπο ἴῃ6 ΑΡροϑε165." 

11. δείϊδυεά ἐδενα ποὶ] 8ὅ6ε ποίεε οὔ Μαγκ 
ΧΥΙ. Ὁ. 304, (οἷ. 2. 

15. Τδεη ἀγὸς Ῥείογ, "ἢ ΟΥ “ας 
ῬΟΙΟΣ 87.080," ἄς. ΤΈΣ σοηϊπηςτίοη τλΑγκ8 
ἴῃς εοηίγαϑὲ (η6 οφηάιςὶ οἵ Ῥεῖετγ, 
δῃά ἴδε ὑηδο]!εἶ οὗὁἨὨἁ οἴ ο 8 τηθηοηθά ἴῃ τὴ 
Ρτεσεάϊης νεσβθ. ὙΠῸ Ψη0]6 γεῦϑθο, Βούγενεγ, 
15 οἵχηϊἰοὰ Ὁ ΤΙϑοπεηάδοτγέ, δηὰ τηλγκοά 85 
ἀουδίῆιη! ΟΥ 1 Δοππηδππ δηὰ Ὑτοροὶ]οβ . ἰξ ἰ9 
δὐϑεπί ἔτοπὶ Ὁ, ἀπά βοΐης Μϑ88 οὗ ἴδε 11Δ]1ς 
γεγβίοη νυν ἢ] Οἢ ΚΈΠΕΓΆΙΠΥ ἀρτθοβ νυ ἢ Ὁ), Βα ἰΐ 
δ ουηὰ ἴῃ δὲ Α Β δηά }} οἵδες Μ83 διὰ 
Αποίεηϊ ψογβίοηβ [{ ἰβ δοοορίςά 85 σοηυΐπο 
ΌΥ ποδί εὐϊΐοτβ δῃά οὐυρῆϊ ἴο δὲ τοϊδὶποή, 
“ΤῊΙ5 γεῦβϑα σᾶπηοῖ Μ0Ὲ]}] θὲ ἱπίεγροϊδί θα ἔτοπι 
]οδη χχ., 0. [86 ΟἹΪγ γϑᾶάβϑοη ἔοσ ἴθ ἰηϑογίίοῃ 
νου] ὃς, ἴο [Α}}} νυῖϊτἢ νοῦβε 24, δηὰ ἴῃ [δαὶ 

δίκιο 7 94.--- νοι, 1. 

5Τ. ΓὔΚΕ,. ΧΧΙΝ. 

νὴ τΠλαπὶ, ἡν ἢ] ἢ το]ά ἘΠ 686ὲ ΤΠ] ρ8 
ππῖἴο τἢς ἀροϑῖ[ε8. 

11 Απηά {τπεὶγ τνογάβ βεεπιθά ἴο 
τῆ επὶ 45 1416 ἴ8]65, δηὰ τῇεὺ Ὀε]ενεά 
τῇδ πὶ ποῖ. 

12 “Ἴδη ἅγοβς Ρεῖογ, δηά ὕζσδῃ “ 7οὶιπ 30. 
ἀπῖο τῆς βαρυϊοῆγε; δηά ϑβιοορίηρ δ 
ἄονχη, ἢς δεμεϊά τῆς Ἰΐπθη οἰοῖῃαβ 
ἰλιά ὈΥ τπεπηβεῖνεβ, πὰ ἀερατγίεά, 
ΨΟΠάογηρ ἴῃ ΠἰΠΊ5 6] δὲ τῆδῖ νυν Ὡς ἢ 
135 ζΟΙης ἴο ΡΆ88. 

11 ἴ “Απά, Ὀεμο]ά, το οὗἁἨ τῇ επὴ 4 Μαιὶ τό. 
σγεηῖ τῆλε βλπὶς ἀδγ ἴο ἃ νυἱαρε "ἢ 
ολ]]1εὰὦ Ἐπηπιδυβ, ἢ νγᾶβ ἔοι 

᾿Ά96 ἰἴ ΠΟΓΊΔΙΏΪΥ «υομδά ποὲ »ιεηίῖοη Ῥεέον αἰοηεἢ 
(ΑἸΙοσ). Αβϑυμπηηρ ἰἴ ἴο δὲ ρσεπυΐης, ἰΐ 
5,65 Οἰ ϑοὶν τυ ὨΔΥΤΑΙγΟ ἰῃ [οδη χχ. 
1:10, οὗ ψ Ὡ]οἢ 1 κίνοβ ἃ νεσῪ σοηδεπϑοά Γὸ- 
Ροτῖ, οπιϊετίηρ᾽ 41} πιεπθοη οἱ [οδη, δηὰ [δυ5 
ϑῃονίης 115 Ἱπάοροηάδεπὶ οτἱρίη. Ὅδα οὐηΐϑ- 
βίοη οὗ 8ι. [μη 5 ἤδπὶς ἴσγοπι ἰἢς παγσαῖϊνε 15 
ΨΙΓΓΌΔΙΥ ΒυΡΡ οὰ ΌΥ ΟἸεοραβ, νεσβα 24. ΤὮυ8 
ψὸ ἢηά ΠΕΙῸ 8 ΤΕΙΊΔΥΚΑΌΪΕ 86.165 οὗ εοϊης!- 
ἀδηςαβ. 

ἐδ ἥμη εἰοέδει ἰαὶά ὃγ ἐδενμείυε:.) Οὐ- 
Β6ῚΥ6 ἀγαὶπ ἴῃς ςοἰηοίάοησς νυ ἢ 81. [088 
δοοουηῖ. “ Αηά 5661} ἴδε ᾿Ιηθὴ οἰοῖδμαβ Ἰς, 
δηᾷ [ῃς παρκίη ἴπδὶ νυᾶ8 δδοιΐ πἰ5 ποδὰ ποῖ 
᾿γίης ἢ 16 ἸΙηδη οἷοῖποβ, Ὀυῖ τταρροὰ 
τορεῖδοσ ἰῃ 4 ρίδος ὈΥ 1156} (7]ὁδη χχ. 6, 7). 

απ ἀερβαγίεά, 49ς.] Ἀδΐδον, “δὰ ἀορεσζίοα 
[ὁ δἷῖϑ ΟὟ" Βοθ ποπᾶδοσίηβ δί ἐμδὲ 
ὙΈΪΟΝ ψδ8 60110 [0 488." (80 Βεηρεῖ, ᾿ς 
ΛΝ εἴῖε, Μεγεσ, σοάεϊ, δη ἃ πιοϑί ἱποσργείε 8): 
σοιηραζο Ϊ]οδῃ ΧΧ. 10. 

131-15. ΑΡΡΕΛΑΒΑΝΟΕ ΑΥ ΕἘΜΜΑῦΞ. 

18. “54, δεδοίά, 5. ὙἘ8Ὲ πδυγδᾶνε οὗ 
ἴ(ε ἴννο ἀϊβοὶρῖε5 γοίηρ ἴο Επημπδυβ (νΈΓ568 
13-12) 18 ρίνεη ΠΥ ὉΥ 51. ΠυκΚ6, το (ἢυ5 
Πσοιηροῖεβ (86 Ὀτίοξ, Ὀυῖ ἀἰδθποξς δοοουοϊ οὗ 
δῖ, Μαδγκ χυὶ. 12-112;; ὙΠΟ δ66 ῃοίο. 

97 1δενι.) ὝΠαῖ 18, οὗ [886 ξΕΏΘΓΔΙ ςΟΠΊΡΔΠΥ͂ 
οὔτδο ἀπο} 68 (σοι ραγο γόγϑα 22), ηοῖ οὗ [ῃς 
ΑΡοβίϊεβ Ἐπαηηβοῖνοβ. (οσηραγε 4150 ὑυϑῦϑα 9, 
ΠΟΤῈ “(Π6 οἰθυθ δηὰ 41} (86 γεϑὶ" ὅγὸ 
ΒΡοΚθη οὗ [ορείδοσ. 

ᾳυεπ!.}] ἈΔΙΠΟΓ, “ποτ χοΐῃρ,"--- ΟΤΟ Οὐ 
ΓΠΕΙΣ νᾶ γ. 

Ἐρνινιαι..) ὝΒοΓα ἄρρθᾶσ ἴο ἤλυθ ὕδοη 
ἴγεε ρίδοεβ οἵ ἴῃς πᾶτὴς ἰῃ Ῥαϊοβξῖπες, οὔθ 
οὗ ψδῖο ἢ ἰ8 τηδηοηθά ὉΥ [οβορῆυβ (΄ ΒεΪ]. 
ἐμὰ ΥἹΙ. 6, 6) 45 ἐϊδίδηξ δδοιυξ ξἰχίυ δ.γ- 
ΟὨξ8Β ΠῸΠ, [ετγυδαίετα, δηὰ ὙΠΟ ΓΠΔΥ 
(πογείοσε 6 ἰάθη βοά ψ ἢ [Π6 ρίᾶςο πηθῃ- 
Εἰοηεὰ ἰη (86 τοχί. 

2} 
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Ϊεγυβαίεπὶ αὖομέ τῆγοεϑοοσε ἥἤιγ- 
Ιοηρβ. 

14 Αῃά τῆ Υ ταἸΚοά τορεῖδεῖ οὗ 8]} 
(ἢεβε τῆϊηρβ Ὡς ἢ Πδλά μαρρεπεαά. 

Ις Απά ἰξ οδηϊα ἴο ρᾶ88, τῆδῖ, 
γγὮ 6 ἘΠΕΥ Τοπιηιηεά ἐσρείδεν ἀπά 
τελβϑοηθά, εβϑι8 ἢἰπη86}} ἀγενν ΠΘΆγ, 
πα ψεηῖ ἢ ἘΠεπ. 

16 Βιῖ τΠεῖγ ἐγεβ νγεσα μοϊάθη δῖ 
{ΠΟΥ 58ου]ὰ ποῖ Κπονν Ὠϊπι. 

17 Αῃηά ἢς 8αἰά πηῖο ἴπεπὶ, Ὁ Πα 
ΤΛΔΠΠΕΓ οὗ σοιτησΔοη8 ὅγε ἴῃ 686 
(δὲ γε ἤδνε οπα τὸ δηοίδει, 88 γε 
ννΑϊκ, ἀπά δῖε 524 ἡ 

18 Απά τῆε οης οὗ ἴδεηι, ννῆοβα 
Ὠδῆθ νγὰ8 (Ἰεδοραβ, δηβυγοσίηρ 5414 
απο ἢΐπι, Ατὸ του ΟὨ]Υ ἃ ϑ8.ΓΔΏΚΕΥ 
ἴπ [εγυβαίεηι, ἀπά παϑὲ ποῖ Κηονγῃ 
τῆς τῆϊηρβ’ ΨὩΟΝ γα σοπὶς ἴο Ρ488 
[ποτα ἰπ τΠ68ὲ ἀδγϑε 

14, ἐαἰξεά.) ΟΥ “τοχοὸ αἸ κί ᾳ." Τῇο 
φοΙῸ 15 ἴΠ6 βοπὶὸ υνῃϊοἢ 5 ἰγδηϑβίδίο “ οοπὶ- 
του ηθα " ΪῺ ΥΟΓ86 1δ. 

15. γεα:οηεά. ΟΥ “οπᾳυϊτοὰ ἐο 9:81." 

16. Βωξ ἐῤεῖὶκ εγέ:, ΘῈ} “Ἠς δρροαγοὰ 
ἴῃ Δδηοῖποσ ἴοστῃ "" (Μασκ χυὶ. 12). Τῆο 
Ενδηρε ἰϑι5 ἄρτος ἴῃ ἴπ6 γεϑυτ, {μας [6805 
γγὰβ Ὠοῖϊ τοςορηϊθο. Μαγκ οὗ ἃ 
τη ϑίοσοιιβϑ οὔδηρε ἰῇ οὐσγ 1, ογά᾽ 5 ουϊννατὰ 
ΔΡΡΌΘΆΣΔΠΟΣΕ (ςΟΙΊΡαΓα [ΟΠ ΧΧ. 1ς ; χχί. 4), 
δὲ ΠὼυΚς οὗ ἃ δυδ᾽εςτίνε ἱπηροά!πηδηΐ ἴο τοοορ- 
που ἴῃ τῆς ἀϊ5ςῖρ]ε8 Ἐποιλβεῖνθβ. 

17. γε δαυς.ἢ Τῆς ννοσγὰ 50 ἰγδηϑίδλίοα 
ῬΓΟΡΟΙΙΥ πηθΔη8 “Υα οαϑῖ ὑβοκιγαγάβ δα ἔοσ- 
νγαγὰβ:" ἰξ ἌρΡρΘΑΓΒ ἴο ΏΡΙΥ βϑοῖῆθ ἀϊβρυῖςα 
ΟΓΥ αἰδθουβδίοη δεΐννεεπ 186 ἴνο αἰδοῖ 65, 
ῬΓΟΌΔΟΙΥ 85 ἴο ἴδε σγτυσήουτβ οὗ [6 Β Θβυσσεο- 
ὕοῃ ψῖοἢ μδᾶά τοδομεὰ {πεῖγ δᾶγβ (νεῦϑοβ 
22-24). 

απ ατγὸ “αὐ. ὌΠΕΓο ἰ5 ἃ βίσοης νεῖρδῖ οὗ 
Μϑ δυϊδβοσι ἴῃ ἕδνουγ οὗ {πε γέβδαϊηρ δάορίοὰ 
ΟΥ̓ Τί ΒοΒεπάοτ: “ δηὰ ἴδεν βίοοά 5δά," οὐγ 
ἐΡ: αυοδίοη οἰοβίηρ νἢ ἴῃς ἰογεσοίηρ 
ἍΟ 

18. Οἰεορα:.1 Α 5δοτγίθηεάα ἔογτῃη οὗ (]οο- 
Ρδυ (Πςοιηραᾶτα “’ ΑπΕρᾶ5 ".), πὰ ἀρρᾶγοῃί 
ἃ ἀϊδετεηῖ πᾶπὶε ἤοπὶ ΟἸΘΟΡΒΔ5, ΟΥ̓ ΙΏΟΓΘ 
ῬΓΟΡΕΙΙ͂Υ ΟἸορα5, ]ομη χίχ. 2ς. ΟΥ̓ ἴῃ6 ρεῦ- 
500 δεγα πηοπ!οποα ννα κῆονν ποιβίηρ ζυσίδογ, 
ΠΟΙΠΟΣ 5 1ἴ ροϑβϑιῦϊθ ἴο ἀοίοιτηΐης νῆο 1Π6 
οἴδοσ ἀϊδβείρὶς τνᾶβ; Ὀυϊ ἰξ 15 ουἱάθηϊς ἔγοιὶ 
Ὑ6ΙΒ6 33) (δὲ πεῖῖμεῦ οὗ [86πΔ νγὰβ δῃ 
Αροβῖϊο. 

«γε ἐδοι οπῖγ, 6) Ἀαῖθοῦ “ἄἀοδέ δου 
8ΔΙ1Ι050 ΒΟΪΟΌΣΩ ἰπ ΤΟΥΏΒΔΙο δηὰ ποί 

5Τ. ΓΠΌΚΕ,. ΧΧΙΝ. [ν. 14---23. 

Ι9 Απά δε 544 υπῖο τῆεηι, ἮΝ Πδῖ 
(ρὲ Απά {πογ 8214 υπῖο Βίηι, 
Οοηςοεγηίηρ |εθι858 οὔ Νλδζαγεῖβ, 
ΒΟ ἢ ννγᾶ8 ἃ ριόρῆεῖ πὶ ρ ἴῃ ἀθεά 
αῃὰ πνογὰ δείοτε (σοὰ δπηά αἱἱ τὰς 
Ρεορίε: 

20 Απά δον ἴδε οδίεξ ῥγεβ δπά 
οὐγ τι] ]εγβ ἀεϊνεγεὰ ἢϊπι το θὲ Τοη- 
ἀεπιηεα ἴο ἀςαίῃ, δηά ἤᾶνε Ἵγυςὶ δε 
ἢϊηι. 

21 Βυῖ νεὲ τπιϑιεὰ τἢδὲ ἰτ διδλά 
δεεη ἢε νι ἢ 58ου] πᾶνε γεἀθεπηοα 
Ιβγδεῖ : δηὰ δεβίἀς 11 118, ἴο ἀδὺ ἴ5 
τῆς τὨιγτὰ ἀΔΥ 5ίηςε {ἢ 6856 τΠϊηρ8 ψεγα 
ἄοηε. 

22 Ὗολ. δηὰ ςογίδίῃ ᾿ψοπιθη 450 
οὗ οὐκ ΠΟΙΠΡΔΗΥ͂ πιδάς ιτ.18 ἀϑιοη βῃςα, 
γνΠ ΙΓ ἢ ὑγεσγα ΘΑΓΪῪ δὲ τῆς β8ερυ σῖγα ; 

223 Απά ψῆδη {ΠΕΥ ἰουπῃά ποῖ ἢϊ5 
θΟγ, ΠΕΥ Θᾶπης, βαγίηρ, τπῖ {ΠῸγ 

Κπον," ἄς.: 2.2. “«τί ἴποιι 186 ΟὨΪΥ͂ 80- 
ἦουγπεσ ἰῃ [εγυβαϊεπὶ 80 ἀοεβ ποῖ Κπονν}" 
ἄοα ΟἸεοραβ 1βουρὰξ (δαὶ ἴδε ϑβιρροθεά 
ΒΙΓΔΏΡΟΙ ννᾶβ5 οὔθ οὗ ἴΠ6 Ὠυπη ΤΌ. ΡΟΙΒΟἢ5 
νῆοὸ δδά οοηδ ὕΡ ἴο 5οϊουγῃ δὲ [εγυβαίετηῃ 
ἀυγίης (δὲ ρεποά οὗἉ τῆς Δ] γ ἅπά 
ΘΧΡΓΟΒθοά βυγρσίϑο δῖ 18 θείηρ ἔδοτε στππουῖ 
Βανίηρ δβοαγὰ οἵ ἴῃς ἀθδί οὗ [6515 οἵ Νδζᾶ- 
τοιῆ ; Βα δϑϑυπη68 (ΠΔῖ η0 ΟἴδΕΙ Ῥεύβοῃ Ἵοουϊά 
ἰᾶνα θθθη αἱ [εγυβδίεπι δἱ (6 ἔμπης νπῖδουῖ 
Πιοδτίηρ οἵ ἰξ. 

10. νης δὲγ ἐπ᾿ ἀξεά, '.1 (οταραγε Αςῖς 
ΥἹ], 22. 

20. 20 δὲ εοπάεριπεά ἰο ἀεαΦ. ἹᾺ ΠΟΤΑΙΥ͂ 
“ὁ χηΐο σοηάδεπγηδίοη οὗ ἀεδίι.᾽" 81, {υΚὸ ἢετε 
ΟἸΪ5 ἴο τῃηοηοη (6 Ἀοπιδηῃ 580] ΟΣ, ἔγοπὶ 
ὙΠΙΟἢ ήδη 5[ΓΔΠΉΡΕΙΥ ᾿ηἴδγβ ἰπδί μο 5ἔυ]ΟΌΞΙΥ͂ 
ἴανουσϑ ἴῃς Ἀοπιδῃβ.: Ὀυΐ [6 ΘρΡΟΆΚΟΙ δότε 
ΠΑΪΌΓΑΙΙΥ δ5ϑιιπιθβ [ἢ 6 ΔρεηοΟΥ οὗ ἴῃε Ἀοπιδης 
8ἃ5 ἃ ἴλεϊ ἴοο ν6}}] Κπονγῃ (0 πόδα 5ἰδῦηρ, 
ΘΒΡΘΟΙΔΙΠΥ βίηςς ἰξ πα Ὧο0 Ὀεασης οὐ ἴδε ὑτὸ- 
ϑόηϊ φυεσξῦοη. Τδι5, ἴοο, ἰη οἷ. Χχηΐ. 47 ττςῊ 
ΟἿΪΥ ει ἔτοτῃ δὴ ἱποϊἀεπίδὶ ποίϊος ἰΒδὲ ἃ 
οδηζυτγίοη νγᾶβ ρσγεβϑοηΐ αἱ ἴθ ατυςβχίοι. 
866 Ἀεηδη, “1,65 Εὐνδηρίϊοϑ, ἢ. 254, Π. 2. 

21. τιωΝκά. ὃὲ νὴ οετίδϊη Μ55 οὗ [655 
ΔΌΪΒΟΓΙΥ͂ 885 “ ἰγυϑῖ ;᾿ ὈυϊΊΈΒς εχ ἰ5 ἀουδί- 
1685 οοττοςῖ. 

γεάεενιφά 1εγαοἰ.1 Οοτήρασε Αςῖβ ἱ. 6. 

ΔΩ. 97) οὗν εογεῤαηγ.) [1,1 ΓΑΙ “ οὗ υ8." 

φυδίοῦ «υερ6.}1 ΟΥ̓ “ δανίῃρ Ὀδεη" (νεσϑε 
1-9). ὍΤδὲ ἔοστη οὗ Ὄχργοβϑίοῃ 1η [ἢϊ5 σοσϑὲ 
(ὑαγέκῃ, «υδίερ “αι 5ϑλοννβ ον 1116 πνοαῖς 
[ἢ ΒρΡΘΆΚΟΓ αἰδομβοά ἴο [πε ενὐἱάθῆοα τοι 
δὲ δὰ τοοείνεά, 



᾿-ἹΔἰ τἀν ὦ τόν τ τ 

ν. 24--30.] 

δ αἷδϑο βθθὴ ἃ νυἱβίοη οὐ δηρεΐβ, 
ννῃς ἢ 5414 τῆδῖ ἢς νγλβ αἷϊνε. 

24 Απά οεταίη οὐ τῆεπὶ τ οἢ 
ψγεῖς ἢ 8 ψψεπῖ ἴο τὴς δερυ ςῆτγε, 
Δηὰ ἰουπάὰ 1} ἔἐνθῃ 80 48 ἴδε ὑγοϊηθῃ 
Πιαά 5414 : δῖ Ὠἶπη ΠΟΥ 8ἂνν ποῖ. 

ὡς ΤΏδη δα 824 υπῖο (δε, Ο 
ἴοοϊβ, δπὰ 8ἰονν οὔ ἤεαῖξ ἴο δε]ῖενε 
411 τῃδλῖ της ργορβεῖβ ἤλνε βροόκδϑῃ: 

26 Ουρβε ποὲ ΟἨγῖβε ἴο ανε 81 
ἔετεά τἢδ86 {Πῖηρβ, Δπά ἴο βδηΐζοσ ἰπῖο 
ἢ]5 ρἱοιγὴ ἷ : 

27 Απά Βερίπηΐπρ δὲ Μόοβεβ δηά 

24. εεγίαἰπ.} ῬΊυγαὶ: τ[πογεΐογα ἢοΐ Ῥεῖογ 
δίοπε (γεῦβ6 12, ὮΟΓΟ 866 ποῖθ: σοραΓΟ 
7ὁΒη χχ. 3). 

26. Τδεη δὲ “αἱ4.}] 1. ,1οΥΑ ΠΥ, σπά δὲ (ετα- 
Ῥμαδῖ!ςδ]]γ) ογ “" Βο Ὠιμιβοὶξ" ἄζο. 

ον, αμά «ἰοραυ ο,.ΧΓἹ δεαγ ΤὍὌὨΘ ἔοσΤΩΟΓ 
Θριῖμεῖ τεΐεγβ ἴο ἰηἰοϊ]οςίυαὶ, ἴῃς Ιδεῖογ ἴο 
ΤΏΟΓΔΙ πηροαϊτηοηῖβ ἴο δε!εῖ, ὙΠῸ ἐἸβοῖρ[68 
ΔΥῸ τοργονεά ἔογ ποῖ δεϊενίηρ [ἢ ουάθηςς οὗ 
ἴῃς νοιηθη, ἤδη {ΠΟΥ νουϊά δανα Ὀεοη θά 
ἴο ἴ6 88π6 σοῃο] υϑίοη ΟΥ̓ [ἢ6 νοῖςβ οὗ ὑγο"- 
ΡὮΘΟΥ ἸΓΊΠΕΥ μὰ αἰοηάεά ἴο 1. 

46. Ουσδέὲ ποὶ Οδγμε ἢ ΟΥ “οὐδ ποῖ 
18ὸ ΟἸ σίϑε: " ννὰ5 ἰἴ ηοΐ ρΡγϑαϊοιοά οὗ Η πὶ} 
νᾶ ἴἴ ποῖ ἐρόμαρ ἃ5 ἃ {]Β] ποῖ οὗ [86 
Ὠϊτνίηε νψ}}} ἀφοϊλγεὰ Ὁγ ἴθ Ῥσγορδεῖβ ἢ Οοπι- 
ΡΆΣΟ γοῦβ6 46. 

47. δερίππίηρ α,.} 1.6. ἰακίης Ηἰ5 ἀγρυ- 
τηοῃίβ ἔγοῦι. Ἦδ σεηΐ ἴο οδοῦ οὕς 5δεγοὰ 
ὙΓΪΟΥΒ ἴῸΓ ουἹάθηςς, δηά 80 “θορδὴ ὑἱ ἢ 
οδο βοραγαΐοὶυ. δὸ) Μογοσ, Οσοάεῖ, δῃὰ 
οἴβογβ δζαίηϑί [)6ὲ ν εἴϊε, νγῆο ὄχρ δίηβ “ Ης 
Ὀοραη ἢ Μοβθοβ ἀπά ψοηΐ οἡ ἴο ἴΠ6 οΟἴδοῦ 
ῬΓορμοῖβ," Τοοιηράσίηρ Αςίβ 111, 24. “ΤΟΥ͂ 
0 σΟΠ8}}} τἢς τεδοδίην οἵ |6805 δηά 
ΗΙ5 Αροϑβίῖεβ ἢ τεβροςῖΐ ἴο 186 ΡΙΌΡΒΘοΐο5 
σοησεσγηϊης ἴῃς Μεββίδῃ, ἡδοὰ ποῖ στορθὸ ἴῃ 
ὈηςογίδίηϊΥ, δυΐϊ δδου]ά, πενεγῖμεῖεβα, τὸ" 
τοοθοῦ ἰδὲ (ἴδ 1 ογὰ ῥτγοῦδ νυ ἀϊγοςϊοά πὸ 
αἰϊοηοη οἵ ἴδε ἀἶδβοῖρ᾽θβ, οἡ {818 οςοδϑίοῃ, 
685 ἴο ἰδοϊδίϑα δογιρίιγοβ, [μη ἴο [6 τ 8616 
ἴδροῦ οὗ [πὸ ΟἹὰ ᾿Τοεβίδιηιθηξ ἰη 115 ἰγρίςδὶ 
Δηὰ βυγαθο ςΔ] ομβαγδοίοσ᾽" (Οοβίεγζεο). (οσ- 
ῬΆΓΕ γοῦϑεῈ8 44, 45; Αςίδ Υἱῖί. 21-24: 1 ΟΟΥ. 
Χν. 3, 4-. 

ἐχβουκάε. ΟΥ “Κορί Ἔχρουῃάϊηρ ἢ: [86 
ἴδηδο οὗ ἴδ οτρίηδὶι νον ἱπιρ 65 4 οοππιοι 
αἰβοουγϑο. 

28. «ὐε:.} ΟΥ “ποτὸ βοΐηβ:" τέῦβῈ 11. 
»ιαάε ὦ, ἐδομρ.}ἢ ΟΥ “'΄1δϑ)ὲδ τδιᾶϊκίη 88 

που ρι." “Ουγ ἰογά οομδά δεῖ πὸ οἴβετ- 
56, 1 Ης ἀοπίγοα ἴο πιδιηϊδίη 86 οἰλγαςῖετ 
Ἡς μιὰ δ Πογῖο δβδυπιεὰ ; Ηδ «υομ ἂεῖ Ὧο 

51Τ. ΌΚΕ. ΧΧΙΝ. 

411 τε ῥγορῃεῖβ, ἢε ἐχρουπάθά. υπῖο 
ἴδηι ἴπ 411 τῃ6 βογίρταγεβ τῆς τ πρϑ 
σοηςσογηΐϊηρ; Ὠἰ 86], 

28 Απά {πε} ἀτενν ηἰρῇ υπῖο τῆς 
ὙΠΠαρε, νοῦ {ΠΥ σγοπῖ: δηά ἢς 
τπδάς 45 του ρη ἢς νουϊά ἤανε ρΌης 
ΔιγΠαγ. 

29 Βυῖ {Πεγ Τοπβέγαϊ πϑὰ ἢ ΐπ|, 58 γ- 
ἱηρ, ΑὈ]4ς ἢ αι : ἰοῦ τ ἰ85 τονγαγὰ 
δνδηΐηρ, δηά {πὰ ἀδὺ ἰ8 [2 βρβεηῖ. 
Απά Πα ψεηΐ ἴῃ ἴο τΑγγγ σνἢ τῆ θη. 

20 Αμπὰ ἰξ οδπης ἴο ρΆ58, 48 ἢς 881 
ἂ πιεδὶ ἢ τῃδπὶ, ἢς τοοκ Ὀτγεδά, 

οἴδογνγῖβε, Ὀδοδλιϑε Ης ἐεϑίγεὰ ηοΐ ΠΟΤΕ ἴο 
ΘΠ] ΐθη {πε Ὶγ τη ά5, Ὀὰϊ 4150 ἴο ῥγονὸ {ποὶγ 
Ὠραγίβ; Η ὁ μαρβεί ῥ ἀῤφν! δδυο βοῃο ἔυσίπον, δὰ 
ἴΠΕ6Υ ποῖ οοηεοίγαϊηοα Η πὶ ὈΥ ἴδ ἕοτοε οἔ]ουσδ. 
Ηξς ΡΓΟΌΔΟΪΥ ϑβεετηθα δδϑουϊ ἴο Ὀϊὰ ποτ ἴΔγ6- 
νν6}} 1} [ἢδ υὑδι.8] ὈΪοβδίηρ ; θα [ΠΟῪ ἀἰγοδ αν 
ἔε! υπϊϊεὰ ἴο Η΄πὶ ὈΥ͂ 50 ΠΟΙΥ ἃ {ἰε, [δὶ τῆς 
τδουφῶϊ οὗ ἃ βϑορασγαϊίϊοη ννδ8 αυϊδ ἱπβυρροτγί- 
αὉ]6. ΤΟΥ τδεγοΐογε πιοϑὲ σα ἘϑΕ  Ὀεβουρηῖ 
Ηϊἴτα (οοπὶ 1κο χίν. 23; Αςῖβ χυΐ. 15), ᾿ 
δΔηὰ ροϊηίεά ἴο ἴδε ἀδοἸπίηρ δυη, ψΊ 4 οοη- 
νἱσὔοηῃ (δαὶ πεῖγ ορίττυδὶ ᾿ς τνουἹὰ 4150 
δεῖ 1 1ΠῈῪ δῃουϊά 1οϑο ΗΪΐβ8 σοπιρᾶῆγ. ΤΕΥ 
τεηιϊηδοά Ηἰπιὶ (δδὶ ἰξ νγᾶβ ἱπῃροβϑίὶθ ῸΓ 
Ηΐτη ἴο ῥγοςθοά ἴῃ {86 ἡρῖ (ςοπηρᾶγε θη, 
χίχ, 2,3; [υἀ. χίχ, 9), δΔηὰ γοφυεκίεα [πὶ Η 6 
του] οπίεν (Πεῖγ ἀροάς---οὴα οὗ [ποτὶ δοίην 
ΡΓΟΌΔΟΙΥ (ἢς οὐνπον οὗ ἃ ἀννοϊ]ηρ δὲ Επηπιδυβ, 
ὙΥΒΘΓΟ ἃ 5ἰση ρα ΒΌΡΡΟΥ ννᾶ5 ργεραγεὰ ἢ (Οοϑβῖογ- 
266). ἴῃ δηῆβϑνοῦ, βοινουοσ, ἴο (ἢ ᾿ἰλϑὲ ττογὰβ 
οὗ [δ ραϑϑᾶσο [υ8ῖ ᾳιοϊεὰ, ΑἸέογὰ οὔϑεγνυεβ 
(Παῖ οὖσ 1, οτγα 8 ἰδκίηρ οἡ ΗΠη561 “16 οΠοὁ 
οὗ [6 »πασίον Οὗ δὲ δοισε.. .. δἴοῃε ψνοιυιἹὰ 
5ονν 1πδὲ ἰἴ νγᾶ5 ηοΐ ἐδεῖγ" δοισε, Ὀυΐ 4η ἰπη.᾽ 
ΤΠΕ 584Π16 σοπο] υϑοη ΠΊΔΥ δ6 ἀγαννη ἔγομῃ ἴῃ 6 
οὐἱρίηδὶ ἫΝ Ἡρρ μα ἵνῖος τηδάδ υ86 Οὗ ἴῃ 
νΟΓΒ6 29, “ Δύ!ἀ6 ἢ υ8, ἴο ἴΔιτΥ τ [Β6τὴ :ἢ᾿ 
ἴϊ ἀοοβ8 ποῖ τηϑδῇ “ ἴῃ {πεῖ γ ἤουϑ6," δι “1η 
{Πεῖγ σοΡΔηΥ.᾽, ὍΤΠδ οηξγα 6 18. ΟὔΘ 
οὗ ἰουςδίηγ ὈδδΙΥ, τεσορηϊϑοα ΌΥ 411 οὐ ς5. 
ἈδηΔηΒ ννογάς ἂὸ ψόσί φυοϊηρ, “1, ἐρὶ- 
βούθ. ἐθ5 αἰδοῖ ρ᾽οβ αἱ ΕἸΏΠπιδιι8 ἐδὶ ὑἢ 685 
τέο 165 Ρ᾽ι.5 ἢΠ5, 165 ΡΪ115 ἡυδηςέβ 41] Υ δἷϊ 
ἀλη δυουης ἰδησυς."--- 1.ἐ5. ἔναηρί!οβ,᾿ Ρ. 
282. 

29. ἐς ,3γ “ρεημ.}] οτ, “μαίῃ ἀδοϊποὰ; 
Ρετπᾶρϑ ψὲ Οὔ ἴο τοδὰ “" ἢδίῃ δίγεδαῦ ἀθ- 

80. “αὐ αἱ »ιεα.Ἱ ῬΤΟΡΕΤΣΙΥ, “ τϑοὶ] ποᾶ," 
δοοοσαάϊης ἴο 86 υδβιι2] ουκίομ!. 866 οη οἷ. 
ΧΧΙΐ, 14. 

δὲ ἰοοξ ὀγεαά, ('ε.} Οτ, “παυΐῃ ας ἔδκθα 
[80 Ὀτοδὰ Ἐ9 ΚιδΔ 19 (ΔῈ 8, δὰ Βανί κα 
ὉΤΟΐΪΣΘΩ ἰξ Βοβαυ θυ πίο {8 61..} ΤῺ Δο[ΟἢΒ 
Πεγα δϑοϊ θεά ἴο οὖν 1 ογὰ σοολ]] ἴποβο τὸ- 

467 
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ἐξ ἑξέν ο΄ 
Ζάενι. 

Δηά δ]εββθοὰ 42, δηά Ὀγάίκε, πὰ ρᾶνε 
ἴο ἴῃ εηι. 

21 Απάὰ τῇεῖγ αγεβ “εγε ορεπεά, 
δῃά {πεν Κπεν ἢϊπι; ἀπά ἢς 'νδη- 
1Ι5ῃςεἀ ουἵ οἵ τΠεῖγ βῖρῆι. 

22 Απά τῇδγ 5414 ομβ ἴο ἀποίβεζ, 
διὰ ποῖ οὖγ ἤφαγὶ Ὀυγῃ ψΠῚη 18. 
ψγ}ΠεῈ ἣἢς τΑἰκΚοά ἢ 8 ὈγῚ τῆς νΨΑΥ, 
Δηά γἢ}]|ε ἢῈ ορεποά ἴο υ8 (ἢ 50 ΠΠ|ρ- 
τυγὸδὲ 

22 Δπὰ {ΠΕῈῪΥ τόϑὲ ὑρ ἴῃς 5824Π|6 
ἤουτ, δηὰ γεϊτυγηθά ἴο [εγιβαίεπι, δηά 

ἰαλθά αἵ {πε ἱησςτυϊοη οὗ ἴδ6 [,οτα 5 ϑυρρογ 
(ςἢι. χχί!. 19); Ὀυΐ {ΠΕῪ ΦαΌΔΙΪΥ τεπιϊπὰ ὃ οὗὨ 
[ῃς Μιγδεὶς οὗ ἴῃς 1ἃ,οδνεβ (ςἢ. ἰχ, 16), δηὰ ἰῇ 
Ης νγὰ8 τεοορηϊδοά ὈΥ (δε ἴο ἀϊ5ς 1165 ἐπ 
ὀγεσξίηρ οΓ᾽ ὀγεαά (νεῖθὲ 15), [15 νγᾶ8. ποῖ 
Ὀδοδιιδὲ 1 τεπιηδοα (Πδπὶ οὗ [πὲ 1,451 δΌΡΡοτ, 
δῖ ψὨΙσὮ [ΠῸ ἀροδίϊοβ ΟἿΪΥ σγεῦε ργέβοηϊ (866 
ΟἿ γοῦϑο 18), δυῖ θεςδιι56 οὐγ 1, οτγὰ Πδά ὑγο- 
ὈΔΌΪΥ οἴξεη 50 δείεά ἴῃ ὑγεβιἀΐηρ δ ἴῃς. οοτῃ- 
ΤηΟΏ πλ6Δ]5 οὗ Η!5 ἀϊ5ς!Ρ]65. 

31. «ὑεγέ οῤεπεά. Ορροϑβϑά ἴο «νεγε δοίδοη, 
ψεῖβο τό. [1 ἰ5 ευἱάεπί ἔγοηι (5 1ῃ4ὲ [86 }} 
Τοοορ ποῦ ἴοοκ ρῥἷδοο ἰῇ σοῃϑθαιοηος οὐ (6 
Τοιηοναὶ οὗ (ῃ6 ϑιρεγηδίυγαὶ ἱπηροαϊπηοηῖ 
ΜὮΟΒ Βδὰ ΒΗ ογίο ῥγευεηϊοὰ {ξ. 

δὲ υσπδεά, 4.1 “ΒΟ ἐχργεβδίοη 15 ἃ 
ῬΘΟΏΪΑΓΙΥ βδίγοηνς οὔς, ἱπιρὶ γίηρ ἃ βιιάάδθη 
δὰ ϑιιρεγηδίαγαὶ ἀϊβϑαρρεάγαηςε. Ηΐβ ΒΟΥ 
νγ85 ΠΟΥ͂ ἜΌΚΟΙΕ 115. ρ] γε σοηάιίοη, 
δηἀ οδεγοθὰ πόσο ἔγεεϊγ ἰβαη θείοτε (δὲ νν}}} 
οὗ ΗἰΞ5 δριγίῖ. Μοσεουοσ, γγὰ πιυδὲ γεοο]]οςῖ 
[Πδΐ, ῬΡΓΟΡΟΙΥ͂ βρεακίηρ, [655 νγᾶ5 ΔΙγεδαὙ πὸ 
Ἰοηχεῦ τοὴ ἐδονε (γεῖβα 44), δπὰ {παῖ (ἢ6 
ΤΏΔΤΕΙ ἸΔΥ̓ ΤΑΙΠΕΥ ἴπη Η5 ἀρρθάγαπος [ἤδη ἰη 
Η!5 ἀϊδάρρεαάγδῆςς ἢ (Οοὐεῖ). Οομρασγε [μη 
ΧΧ. 19, 26. 

82.  )᾽ 4 ποὶ ομγ ὀεαγί δωγη Ὦἢ ΟΥ, “"“ὙὝΨ4δ8 
ποῖ ΟἿΌΣ Βοδτί Ὀπυπΐπκ 1" (σομηράᾶγο 5. 
χχχίχ, 3). ΤΟΥ πονν ΓΕπΙοπ εγοά (Πδὶ [ΠΟΥ 
πδὰ ἔοϊς 86 ροννοσ οὗ οὺζσ 1,ογὰΐἷδβ τογάβ νυν} }}6 
Ηςε ν8 γεῖ ὑπκπόνῃ ἴο ἴπεπὶ, πα (ΠΟῪ σὸ- 
Ῥγοδοπεά τποπηϑοῖνεβ ἕοσγ ποῖ ἢαυΐης τῆς 
56η98 ἴο ἀγανν ἴῃ6 ἰπέεγοπος [δδί ᾿ξ νγὰβ [6811.5 
Ηϊμϑοὶ γῆο βροκο ἴο ἴποπὶ, 

«υἱδ 2 Ἀαΐβεῦ, “ο πϑ:" {πε δδὰ 
᾿Ἰἰδίεπεά ἴο ἃ ςοπίίηυοιβ ἀϊδοουγθς (566 Οὔ 
γΟΓΘ96 27). 

88. “μά δὲν γοσε, 9.1 Ιὲ νγὰβ δδϑοιέ 
διιηϑεῖ ([Πδί 15 ἴο βαύ, δρουΐ 6 Ρ.Μ.) δῆ ΟἿΓ 
Τιοτά νδηϊϑῃθὰ ουἔξ οὗ ἴῃς βρῆς οὗ ἴῃς ἴννο 
ἀϊδοϊρίοβ δὲ Ετηπιδυβ. [{ (δῖ ρίδος νγᾶϑ ἀϊ5- 
ἴδηΐ ΟἿΪΥ 5ΙΧῪ ἔυσ]οπρβ ἔγοπὶ [ογυβαίοση, [ΠῸῪ 
ΤὨΔΥ͂ Ἡϑὲ ἐξ το δανα τεϊζυσγπεα ἴο (ἢς ΟΥ̓ ἰη 
πιο ἴο Πηὰ ἴπΠε ΑΡροϑίϊθ8 δβϑβοιη ] θὰ τοροῖθοῦ 
[Π6 δᾶτηθ ὄυθηΐηρ. Ὗνε πιυϑί βΒῦρροβα [Πδΐ 

ΤΙ. ΓΠΌΚΕ,. ΧΧΙΝ. ἵν. 31--.-6. 

[ἰουπὰ τὰς εἰενεπ σλίμεγοὰ τορείδετ, 
δηὰ τῆςεπιὶ τἢλὶ νγεγε ἢ τ οπ, 

24. ϑαγίηρ, Τῆς [ ογά ἰ5 βεῃ ἰη- 
ἀεεά, δῃὰ πίῃ δρρελγεά ἴο διπηοῆῃ. 

45 Απὰ τλεγ τοϊά ψμδὲ τπίηρς 
τοῦς ἄσπς ἰπθ ἴῃς ΨΑΥ. ἀπά ον ἢε 
νγὰβ πονγη οὗ ἴδεπὶ ἴῃ Ὀγεδίειηρ οἵ 
Ὀγεδα. 

,6 4 “Απὰ 45 {πεὺ τἢυς 5ρδΐκς, ὁ Μεὶ" 
76βιι5 Βἰπιβοὶ  βιοοά ἰπ΄ ἴῃς πιάφε οὔ" 
ἴδ, ληὰ δι ἢ ὑπῖο τῃεαι, Ρεᾶςς δὲ 
ππῖο γοιι. 

ἴδε βυάάδη τονοϊδιίίοη οὗ Ἡ ̓ πιϑεὶέ ἴο ἔπεσῃ ὃγ 
οὖς [Ι,ογὰ ἱπάυοσεά {δεπὶ ἰο δραπάοῃ {δΒεῚΓ 
Ρίδη οἵ τγοπιδιπίης 411 ηἰρῶϊ δὲ Ετηπιδυβ, ἰη 
ογάεγ (δὲ {ΠΕῪ πιρῃῖ ἴοϑα ὯῸ {Ππ|Ὸ ἴῃ Οττγ- 
ἴηρ ἴῃ6 ποννβ οὗ [815 δρρεάγδηςε ἴο [με Αροϑ- 
5. ΗΒ τδ6 πδιταῖϊνε ψθῖοΒ ΤΌΠΟΥ 
(σεγϑεβ 33-.43} οομηρασε ἰοῃῃ χχ. 19-29, δηὰ 
[86 νοῖγ Ὀτγίεῖ ποῖος ἴῃ Μαγκ χυὶ. 14. Τδὲ 
ἔνγο ΔΡρΕΆΓΔΠΟΟΒ οὗ Ϊ|6βὺ5 ἴο [πὸ ἌΡ Ε 
τοοογάθά ὉΥ 91. [οδη, ἀρρεᾶσ ἴο ὃε Ὀἰεπάδαά 
τορϑίβοσ ἴῃ 81. Σὐκοῖβ οοπάφηϑεά δοσουηΐ; 85 
ἴῃ οἴδεσ ᾿πϑίδῃςοθϑ : 5ε6 ποῖε οἡ ςὮἢ. 111. 19. 

ἐδερε δαὶ «ὐεγὸ «υἱΟ: ίδεοη.)] Νοῖ τρρῃ- 
Εοποά ὃγ δ. [οῆη, γῦο ϑρεᾶκβ οὗ [πε Αροϑ- 
{165 δἰοπο. 

1δὲε Πογά ἐς γε. ἴῃ Ματῖ χυΐ. 13, τνὸ τοδὰ 
[δὲ ἴῃς οἴδιοῦ ἀϊδοὶρ᾽ 65 ἀϊὰ οί θοϊενςε ἴδ τὸ- 
Ροτί οἵ ἴδε ἵνο ἴο ψἤοπι [6505 μδὰ δρρεατγϑά 
1ὴ πε φουπίγγ. [ἢ 5 φυϊζε 1016 [δι ϑοῦις 
ὙΟΓΟ 511}} ἴη ἀουδί, διὸ οἴποτβ οοηδττησά ἴδῃς 
τος] οὗ ἴδ6 ἔτο ἀἴ5ς!ρ]65 ἴτοσα ἘΠΙΌΔΝΕ Ἢ 
8ῃ δοσουπῖ οὗ ἴπε ἀρρεάγαποε ἴο δἰπιοῃ. 5 
ἃ ἀϊβδτοπος οἵ ορίπίοῃ ἄρρεαγβ ἴο 6 πἰπιοά 
δῖ ἴῃ τοῦϑθο 18, ὙΠΕΙΕ 566 ὨοῖδΘ: 966 4590 {86 
ποίς οἡ Μαῖῖκ χυὶ. 11. Αἱ 8ἃ1]}] ουθηΐξ ἴἰς 
ΔΡρεδύδηζε ἴο ϑίηοη Ῥείεσ, νοι τηυξῖ πᾶνε 
Ὀεεη βυϊδδοαυεηῖ ἴο ἴδε νυἱϑιῖ ἴο [6 βορυ]οῦτγο, 
Τοοογάθα υοῦϑο 12, 5 ῃοϊϊοεὰ τ ὥοσ. χυ. ς, 
Ποτα ἰΐ 15 5βροῖη οὗ 88 μανίην θδεη ἐΟ]ονεά 
ΟΥ̓ δὴ δρρϑάγαῃος ἴο ἴὲ Ἰνεῖνθ. ὙΠοθὲ 
Ἰνογάβ ἅτε υϑοὰ τὨχουρδουϊ ἰ(ἢς Ἐαβίεπι 
ΟΒυΓοῖ 858 ἃ βαϊυϊαϊίοη ΟΒσιβίδηθ 
Ὅ0 τηδεί οἡ [ἢ τιογιίηνσ οἵ Ελϑίοσ δ γ. 

36. ἐπ ὀγεαξίμᾳ 9 ὀγεαά.)] 866 οὔ γεῦϑεϑ 
30, 31. 

16-48. ΔΡΡΕΑΒΑΝΟΕ ΤῸ ΤῊΕ ΑΞΒΕΜΒΙ.ΕΡ 
ὈΊΒΟΙΡΚΕΒ. 

86. σε ῥί» εἰ} Ῥετθαρθ τα οὐσπςϊ ἴὸ 
τοδὰ “ΗἜδ δἰπιβεῖ" ὙὍὸ ἔογιι οὗ Ὄὄχρσεϑβίου 
ἮΟΓΟ υϑδ 6 ἈΡΡΘΑΓΒζΟ ἱΠΡΙΥ ἃ κυάάθη ἀρρθᾶγ- 
ΔΏΟΘ ((η [οἤπῃ χχ. 19, ἴἴ 15 βίαίθά παῖ “ἴδε 
ἄἀοοῦβ ἡνεσα βυϊ ἢ), δηϑυνεγηρ ἴο [με βυάάεῃ 
ἀἰβαρροάσαηος ἰὴ υοῦϑο 11. 

απδ ταἰἐῤ ἐρ!ο ἔδενε, Ῥεαοε δὲ μῃίο γομ. 80 



ν. 37--..4.} 

47) Βυὲ τῆὴεγ νεῖε του πο δπά 
αἢτισῃϊοά, ἀπά βϑυρροθεά τμαῖ {ΠῈῪ 
Πλά δϑεῇ ἃ ϑρ:γἹξ. 

28 Απά ἢε 8814 υπῖο τπεπ, ΝΥ 
ἃΓ6 γε (του ]ςα ἡ ἀπά ννὴγ ἀο {πουρἢϊϑ 

, 8186 ἴῃ γουγ Πεαγίβὶ 
29 Βεβοὶά τὰ  μαπά8 δπά τὴν ἔξεῖ, 

{παῖ ἰξ 8 1 ταγβεῖέ, παπάϊθ πη, δηά 
866 ; ἴογ ἃ β8ρί πὶ παῖῃ ποῖ βεβὴ δηά 
Ὀοηςβ8, 48 γε 866 πης ἢᾶνα. 

40 Απὰ ψῇδη ἢς δά τῆι βϑροκεη, 
---- ἀπτ'ὸὁθσπὦα .«τοοὐὕτοονττσττιπασαιται τὸ των, 

ἴη ἰορῆη χχ. το; ἴθ τνογάϑ ἂζὸ οχοα 
Ὀ πὐοῖῦ σι Ὁ ; δυὶ τῆς ννεῖϊζπς οὗ 

5. ονἱάδηςς ἰ5 ἰῃ ἔδνοιγσ οὗ [δεὶσ σχεϊεητοη, 
“ΤΠΟ ὙΠ ΕΝ ΠΕΜΊΕΣ βα]υϊδοη ... δυϊ 
οὗ πογο [ἤδη ογα ΠΔΥῪ πηεδηΐηρ ἴῃ ἴΠ6 του ἢ 
οὔτε [,ογά : 9866 [οἤη χίν. 27" (ΑἸοσγάὰ). 

857. α “2,γ Οοπιρᾶῖο Μαῖῖ. χίν. 26. 
θε Μνεῖῖε οὔϑογνεβ (μδὶ 1Π6 ἀρροάγδποῦβ οὔ 
ὑπῆν ἃῆεν Ηἰ5 τγεβυστεςίίοοη, τοςογάθὰ ὈῪ 
ἼαΚε δὰ ἰοῆη, ᾶνθ ϑοιημενπαῖ οὗ ἃ 

ΕἰιΟΒΕγ ομαγαςίοτ, δ τπδὲ ἣς ἰ8 τεργεϑοηϊεὰ 
ἃ8 ΠΕΙΓΠΟΓ 50 ὙἸ ΓΕ ἰπ ἴθ ὈΟΟΥ͂ ποῖ οαῖ οὗἩ 186 
ὈοάΥγ, πεϊῖ μον, 8δὰγ8 (μϊ., ττίϊοῦ, οδη 'ννὸ οοῦ- 
οεῖνο "Ἵ ἰηϊεττηοαϊδλίς οοπαϊοη. ἴπ ἃ 
τηδίζοσ οὗ Ὡοἢ τὸ ἀγα 50 ὑγοίουπαϊγ ἱρπο- 
ταῆῖ οὐγ ρονγεῦ οὗ σοποεϊνίηρ 8 ΓΕΔ] οὗ Ὡ0 
τιομιοηῖ. “ὙὍδα ΠΟΎΣ 6805 νγᾶ5 ΟῚ ἰῇ 
ἃ ᾿ΓΔηβ Ποηδὶ ςἰδίο. 6 ἢδνὸ 0 Θχροσίοποθ 
ΌὈΥ ψΒΙΟΝ ἴο ἔογτη ἃ οἶθαγ ἰάθα οὗ {μὲ8 (γαηπϑβὶ- 
[ἴοη, ΔΗΥ͂ τῆοτγε ἴπδη οὗ [δὲ ἴο Ὡς ἢ ἰξ τεηἀ 5, 
ἴῃς εἰογβεά Ὀοάγ" (Οοάεῖ). Νεϊίδεν ἀοεβ 
1ἴξ ἀρΡρεασ γεδϑοηδῦϊε ἴὸ ἄγαν ἃ αἰδιϊποϊίοη δ6- 
ἔνθοθη ἴΠ6 Δρροάσγδηςεβ γεοογάθά Ὁγ 58. [ὺΚῸ 
δηὰ [οὔπη, δηὰ ἴδποϑε τηοπιϊοηθά ὈΥ π6 ΟἾΟΓ 
Ευδηρο σῖβ ; ἰ ἰ5 (σὰς [παῖ {Π6Υ ἃγὲ ἀεβοσδοὰ 
ΤΏΟΓΕ ἴη ἀείδι!, 45 15 υϑι8] ἴῃ παγγαῖνοβ ρου αΓ 
ἴο (6 (τὰ δηὰ ἕουτἢ Οοβρεῖὶβ; δυϊ ἘΠΕῈῪ 
ἃΓ6 ῃοῖ οἴδεγννῖδε ΤΟΥ τηγϑϊεγίουθ, Απὰ ἴἴ 
8 ΟΓΓΠΥ οὗἨ ἁ ἧἠοἴϊοε (μα ἴῃς ἴοηες οὗ οὔγ 
ϑΑΥΪΟΟΓ 5 υἱζογαηοεθ ἀυγίηρ ἴμ6 (ΟΥΓΥ ἀΔγ8 
8. ἰηξεττηςάϊδία Ὀεΐννεοη ἰδαὶ οἵ Ηἰβ. νογβ 
ἀυπηρ Ηἰβ δαγ ΠΥ πιϊηἰβίσυ, δὰ ὑπαὶ οὗ ἴδε 
βοϊδιηη δηα πηλίοβδεϊς ςοχησπηυηϊοδιίίομβ ἔγουῃ 
μιοᾶνθη γοοογάρδα ΌΥ 81. Ραυ] (Ας(β χχίϊ. 7, 8 ; 
ΧΧΥΪ. 14:18; 2 ΟΟΥ. ΧΙ, 9); δηὰ Ὁγ 581. [οδη 
(Ά εν. ἱ. 115-20). 

88. δου δι..}1 ΟΥ “ ἀϊδρευϊίη κε." 

8990. Βεῤοίάῥ "7 δαπά:, 45 ..ἢ (Αὐομραγε 
ἰπα Χχ. 27, ὮΟΓΟ, μουνενοσ, οὐσ 1, ογὰ βδον 

ἰΘ πδηάς δηὰ Ηἰβ 5Ξἰά6. ὍῃῈ ἱἰηςίἀεηΐ 
Ὀεϊοηρβ ἴο {πῸ6 δρρεάγδηοε οὐ ἴδε οςῖδνε οὗ 
ἴης Ἀοδυττεςοη; δῖ. ΓὺΚ6, 45 υ8ι.2] ςοῦ- 
ἀοπαίηρ ἴμς δοσουπίβ, 5 ποῖ ἀϊπιίηρυἱδῃ 
τς ἴγτὸ ἀρρεάσγδαηοεβ. ὅ6ε6Ὲ 450 Μαγκ χυὶῖ. 14. 

40. “44 «υδεη, σ..1 ΤὨ 5 νεγϑς ἰβ δυϑεηξ 
ἔγοιηῃη [86 δῆπο δυϊμογιτϊθβ ἢ οπῶξ [ἢ 6 

5.1. ΓΕΌΚΕ, ΧΧΙΝ. 

ες 8μενγεά (ἢδπὶ ἀΐ: Πδπάβ8 δπὰ δέ: 
[εεῖ. 

41 Απά ψἢ}]6ὲ {ΠῸῈῪ γεῖ δεϊϊενεά 
ποῖ ἔογ |ογ, δηά ννοηπάεγεά, ἢς 8ϊά 
υπῖο ἴπεπι, ἤδλνα γε παῖε ΔηΥ͂ 
τηελῖ ὶ 

42 Απά {τε} ρᾶνε ἢϊηὶ ἃ ρίεςε οὗ 
ἃ Ὀτοίοά ἤβἢ., δῃὰ οὗ δληὴ Ποπεγοοιθ. 

43 Απάὰ δε ἴοοῖκ 2, δπὰ ἀϊά εαὶ 
δείοτγε (ῃ θη]. 

44. Απά ἢε 8414 υπῖο ἴπεῖπ, ΤΏ εβςε 
-- 

Ἰδαῖον τΌσα5 οὗ τεῦβὲ 16, δηὰ (κὸ [86 
τ Γ 5) ἴἴ ργεβθηβ αἵ ἢγϑι βγῃϊ Δη ἃ [5 
οὗ μανίηρ δθθη ἰηςεγροϊδίοα ἔγοπι ἰομη χχ. 
27. ΑςοοΓΟΙΏΡΙΥ, ἰῈ ἰ8 τεραγάθα 48 βρυσίοιϑ 
Ὀγ Τιβδοποηάοπ,. Βυῖΐ ἴδε ἔπεϊ οὗ οὖν 1,ογα 
Ροϊπίίης ἴο Ηἰἷς5 Βαηάβ δηὰ δεῖ 15 ΔΙ γοδαῦ ἱπ|- 
ΡΙεά ἴῃ γεσθε 39, δηά {πεγεΐογε, βιιοὴ δὴ 
ἸηϊοΓΡοϊΪδθοη του] ηοὶ ὃς ποοάρά ἰῇ ογάδγ 
ἴο ὃπηρ ἴδε ἴοχὶ πο ΠΒΑΙΤΉΩΥ ΜῈ} 851, [Ομ 5 
δοςουηῖ. Βεσίἀδθϑ, 4 Ἷουτϑοῖοῦ δηχουβ ἴο 
Παστηοηΐϑο νου] πᾶν τοίεσγοὰ ἴο ἴῃ παπᾶ 8 
δηὰ ἴδε δἰάθ, δηά ποῖ ἴο [6 πδηάβ δηὰ ἔδει 
ΟὨΪΥ. 

41. καυε γε δέγε 20} πιεῖ 3) ΑΒ ἃ [σΠΕΓ 
ἀϑϑυγδηος οὗ [Π 6 γϑϑ] γ οὗ ΗΪ5 Ἀσδβυττεςοη, 
5ηςς [ΠΟΥ͂ ἸνοΓα 511}} ἀου ΒΓ] : οοπιρατε [ολη 
χχὶ. ς. ὙΒΟΙΟ ἰ8, Βονγόνοῦ, πὸ τιοηίοη οὗ 
εαἴίηρ ἴῃ ἴ86 9 ὙΠ Ράγα} 16] ρᾶββασε οὗ 8ῖ. 
]ομη5 Οομρεῖ: Μαγκ (χνυῖ. 14) ἴ6}}5 υ8 παῖ 
ἘΠ ΔΡ υπηῖο ἴΠ6 οἰστοι 35 ΠΟΥ αἱ αἵ 
τηεαῖ," ἃ Ροΐπί ννἢιςἢ δῖ, Γυκὸ [459 ποῖ ΠΙΓΠοτίο 
ποίϊςοα, ἴθυδ ῥΓεβοη ης δὴ ἱποϊάθηῖδὶ οοΐης- 
ςἰάδηςθ. Ὑἢΐ5 ρὑγοοῖ οὗ ἴ8ς Ἀδϑυττεοσίίοη 15 
δρρεαϊοά ἴο ὉΥ ϑὲ. Ρεΐεσ, Αςῖβ χ.' 41. 

42. 32:Ὸ.1 Ἀσδηδη (ἡ. ].᾿ Ρ. ς13} Ἰοο 5 προῦ 
[6 τπιοηίίοη οὗἉἨ β5}} 8458 δὴ ἱπαϊοδίίοη (πδὶ (᾿ς 
8.66 Οὗ [5 ἰγδηβδοίίοη νγὰβ ποᾶῦ ἴδ 868 οὗ 
ΟἍ]1|6ο; δυῖ Ὀαβρατὶ (“ 1.. 1. δ45 οἱ]Ἱεὰ δἔϊζοη- 
Ὅοη ἴο [δε ἔδεϊ ἤ5}} ννὰ5 Ὀγουφῆξ ἴῃ στιν 
φυδηξῖοβ ἴο [ογιιβαθπὶ δἵ ἴῃς ῥγίηςὶραὶ ἔδϑιὶ- 
γ415, δηὰ ἰμδὲ Ζεῦδεάδα, 'ῃ τοδα ποιιϑὲ {Π6 
ἀἰβοῖρίεβ ὑγεστε ῬγοθΑ ]Υ δβϑεπλθ]εά, οΒΙΕΗ͂Ὺ 
τεβι δὰ ἴῃ τδμδὲ οἰ. 

απά οΓ απ δομεγεονιὁ.}) Ὑμοθο νουβ ὅτ 
αὐϑοηῖ ἴῃς τοδὶ πηρογίδηϊ υηςῖλ] Μ55 - 
ουϊ τ ἰ6 ἀἰϊδῆοσυϊς ἴο δοοουηΐ ἔοσγ {δπεὶγ 
δανίηρς ἰουηάὰ (πεῖν ΑΥ ἱπίο ἢ ἴεχὶ ὉΠ1655 
Ὅτε ΒΊρρΟΒεἪ ἰδεῖ ἴο δὲ φεηυΐϊηθ. ὙΒΟΥ ἅγὸ 
Ὁπηυδπιομ γ οὗ ἰσὶ δπύαυγ, δείης 
αᾳυοϊεά ὉΥ Αἰδδηδοῖυβ δηὰ (ἢ6 ἴνο Ογτι!β, 
δηὰ εχίδηϊ ἴῃ ΓΏΔΩΥ͂ τηο]4] Δηὰὰ ὨΘΑΣΪΥ 481]} 
ουγοῖνο Μ585. 

44. 4πά4 δὲ «αἰά, 45. Ὑακίηρ ἴῃς τε- 
ταδιπάοσ οὗ [ἴῃς σδδρῖον 25 τὶ σἰδηίβ, ἀπὰ νν}ῖ}- 
ουϊ τοίδγοησε ἴο Αἱ ἐυρρρὸ δοςοιηῖΐ, ννὸ 5δβουϊὰ 
δυρροδβα (μδὲ ἴἰδς Ενδηκε οὶ ἱπιεηάοθὰ ὃ ἴ0 

469 



47ο 
αγς ἴῃς ννογὰβ ψυῆϊς ἢ 1 8ραΐζε υπῖο 
γου, ν»ἢ}]ς 1 νγᾶβ γεῖ ἢ ψου, (παῖ 
411 τηΐηρβ τηυβὲ 6 ΔΙ ]16ἀ, τν Ὡς ἢ 
γε ἩΓοη ἰπ τῆς ἰλνν οὗ Μοραβϑ ; 
διά πη τῆς ρῥγορπεῖβ, δπὰ ἐπ τῆς 
8418.) ΠοΠΟΟΓΠΪΠΡ Πη6. 

4ς ἼΒεη ορεηοὰ ἢς {πεῖς υὑπάεΓ- 
βιδησίηρ, τπᾶῖ {ΠΥ πιρμς υπάογβιδπά 
τῆς β8ογ ρζυγαβ, 

5Τ. ΓΌΚΕ,. ΧΧΙΝ. ἵν. 45---7. 

46 Απὰά 8414 υπηῖο ει, Τι5 ἴἴ 
18 νγγτεη, ἀπ τἢ 5 1 ΒεΠονοά (Ἡγίϑε 
ἴο βιιήξεν, δηά τὸ γίϑα ἔγοηι τῆς ἀοδά 
τς (Ὠϊγά ἀΔγ : 

47) Απά «παῖ γερεπίδπος δηά γε- 
Πϊϑ89ο πη Οὐ 581η8 δοιὰ δε ργελοβεά 
ἴῃ .ἷδ πᾶπὶα ἃπηοηρ 411} πδίίοηβ, δθὲ- 
εἰπηίηρ; αἵ [Θγιιβα] 6π,. 

τολὰ [ῃς τδοῖο, ἔγοπλ νοῦϑε 16 ἴο ἴδε οηὰ οἵ 
(Πὴ6 Οὐοβρεῖ, 85 ἃ οοπξυουδ ἡλτταῖῖνε οὗ ὀυθηῖβ 
ψὨϊοἢ οοουττεὰ αἱ [ὴ6 βάπηθ {Ππ|6, δηά παῖ 

, πα Γ᾿ παν προὶ Ης πρραιετὰ 44-49, 485 υἱὶ Ηϊπὶ τ 68 
ἴο ἴδε Εἰενδθῆ οἱ ἦε εὐοηΐηρ οὗ ἴῃς Ἀδδυγ- 
τοςϊίοη, δηὰ βιιρροβεά ἰξ ἴο ἔδυνε Ὀδϑῆ ἱπηπὴθ- 
ἀϊδίοεὶγ ἰο! ον ὈγῚ ἴδ6 Αϑβοεῃβίοῃ. ἱ 
Βονενογ, του δὲ ἱποοηπίϑίθης τι (Ὡς 
ΟΠ] σα δὴ ἃ (65 τεοοσάδά ἰὴ Μαῖίί. χχνὶ!. 
16-2ο, δηὰ Ϊοδη χχί. : δηὰ βυρροβεά ἴἢὴ Μαγκ 
ΧΥΪ. 7: δηᾶ, ἱηάἀοοά, 1 (Π6 δββεγίίουῃ οὗ 81. 
1υκο Βἰπηθο} [πὲ [6508 νγὰ5 “" βεδ οὔ (βουὴ 
(([8Ὲ Αροϑβῖ165) δἵ ἰηΐογνδὶβ [γοιρ ἢ “ ΤΟΥΙΥ 
ἀλγ58." ϑοχὴδ οὐ ς85 μᾶνα νθηζυγοά ἴο 5ὺ 
τηδῖ 1 ὐκο5 οΥΡίη4] Θὰ νγὰ8 {πὲ 411] (6 
ἐυθηίβ γοοογάρα υοῦϑ65 216-51 οσουστοά οὔ [6 
ενοηΐηρ οὗ ἴ!ε Ἀδεβυγτγεςίίοη, δυῖ ὑπαὶ τροῃ 
(Π6 Ρυδ!!ςδίοη οὗ ἴδ6 Αςίβ Βα οοττοοίδα ἢἷ5 
Ὠδγταϊϊνο ἴῃ δοοογάδηος ἢ οἴποσ ἰγδα οἢ 8 
ὙνΒΙοἢ Πα τοδοποὰ ἢ. Η δά {η}8 Ὀδθη 50, 
ννὸ δῃουϊα ταῖθοσ ἤδνὸ οχροοϊοα (δ. Ενδη- 
δεἰϊϑῖ ἴο 4ἰἴογ 158 ἔοστηεσ πδιγδαῖδνο ἰηϑίοδα οὗ 
ςοηβγτηίηρ ἰἴ, 45 6 ἀοεβ Αςῖβ ἱ. 1: φοῃϑβί 6 7- 
ἰης 8 τεϊδίίοη ἴο ὅ8ῖ. Ραυϊ, 11 15 ἱπῃηροβϑι]ο 
[παῖ ἢ6 5ῃοιυ]ὰ παν Ὀδθη ἱρηογαηῖ οὗ ἴδ6 
ΔΡΡΟΆΓΔΠΟΘΒ τηοπίοηθα 1 ΟὐΟΥ. χυ. ς5-7; δηὰ 
τῆς βῖγὶς οὗἉὨ {Π15 ροσίίοη οὗ ἴ6 παιταῖϊνε ἢλϑ 
ΨΘΓΥ πλιςἢ [ἢ6 δἱτ οὗ ἃ Β0ΠΙΤΏΔΤΥ, 85 ἱπάδδὰ ἰ5 
Αἰπιοδῖ ἱπυδγδ τῆς ςα856 σθεη 8ῖ. 10Κ6 
δάορίβ [πε δοσοιηᾷβ οὗ ἴπε δαγ!εσ Ενδηρο 1518. 
“γε τηιϑῖ, τπεγεΐοσε, σγαῖθοσ δυρροϑθὲ {ΠῸ 
Ενδηροὶϑὲ ἴο 6 Ὠυγτγίηρ ἴο ἃ οἶοϑα ἴῃ [ἢ15 
᾿ἀὐλρ δεν οὗ ἢἰ5 Ηἰδίοσυ, δηὰ ἴο θὲ οίνίηρ ὕ8 ἃ 
το βκεῖς οὗ (6 νογάβ δῃηὰ δοίίοηβ οἵ οὐζγ 

᾿ [μογά ἀυπηρ ἴπῸ ρεποὰ Ὀεΐνεεη (ἢς Ἀσβυγ- 
τες(ίοη δηὰ [π6 Αϑοθηβίοῃ, τνῆιοδ ἀγὸ δυπητηοά 
ὮΡ (Αςῖϑ ἱ. 2) ἰὴ ἴδε ὀχργοββίοῃ "Ϊεδιβ. .... 
Πιδὰ είγθη σοπηπδηάπηοηῖβ υπΐο [(ἢς Αροδίϊοθ᾽ " 
(Οοὐεῦῦ. Τα βαγίηρβ γοοϊϊεὰ, νεῦβες 44-48, 
ΨΥ ὦ αἱ ἰηἀοξοττηϊηδῖς {ἰπ|65 αὐγὴν 
1πᾶὶ ρεγοά (δὶ δὶ ἢ ἃ ἴΏ ὙΟΙΒΟ 49 
Βανίηρ, ες δροόκθη ἱτηπηθάϊδιο!γ Ὀείοτε τ 6 
Λδορηβίοῃ ; σοπιρασε Αςίβ ὶ. 4. 

ἡδεῖς αγὲ ἐδ «υογά:.} 1.4. “ ΤΉ 15. τῆς 
τηοληϊης οὗ ἴδ ττογὰ3:" οοηραγε οἷἢ. χχίϊ. 
37. 

αυδέϊε 1 «υα: γε: «υἱὲὖ γοι.} “ἼὍΠ6 Ἔχργοϑ» 
ϑίοῃ . . . . 5 ΟΣ ῃοῖζίος, ἴον ἴἴ 65 
τιδῖ [655 εἰς [πὲ Η 5 ἀσραγίυγε ννδϑ Υ 

δοοοιηρ μος. Ης νγῶβ ΠΟ ἸοηροΥ τ ἔβετη 
οἴβεγνσιδε [μδη Ἐχοερι!ἽΠΔ}γ : Η115 δροάε ντὰ8 
οἰβενδοσε " (Οοάεῖ)δ. 80 1ὴ Ϊοδῃ χἱϊ, 11: 

Βοσα ἴῃ βίης ἀϊδοοῦγϑο 
οὗ Ηἰβ ἀοραγίισγε τὸ ἴπῸ 

Βδῖποῦ 45 1 1ἰ τεσὸ ἰάδηξῖςλ] οσ βἰπιυϊ δηθουβ 
ἢ Ηἰκ5 ἀεδίδ. 

ἦαευ οὶ Μοιε:, '.}1 ϑοῦιε πᾶνε μεγὲ ϑεεῃ 
ἃ οςοπηρ εῖο οηυτηεταίίοη οὗ [πε δαςγεὰ ϑοσὶρ- 
ἴυγε5 οὗ [ες ΟἹ Τοκίλπιοηι, δοοοσάϊην ἴο 
(ἢς ἀϊνίβίοη οὗ ἰδεῖ ογαϊηΑ ΓΙ τεοθνοὰ 
διιοὴρ ἴῃς [εὐν8, 6 ἂν οὗ Μοβϑεδ δεῖν 
οαυϊναϊεπέ ἴο ἴδε Ῥεηϊδίευςν, [6 Ῥτορδεῖβ 
ἴο [ἢς ιἰδίοτί δ] δηὰ ργορδεῖῖςδὶ θοοῖβ, δηᾶ 
ἴῃς Ῥ5λ1π|8 βϑἰδηάΐηρ ἔοσ ἴῆς Ηδρίοκγαρῆδ, οὗ 
νυ δῖοι [ΠΟΥ ἔογπηθα δῃ πηρογίδηϊ βες!οη. [ἴ 
15 ηοῖ, Ποννουοῦ, οοσίδίη ἰπδὲ (5 ἀἰνιϑίου οὗ 
ἴδε ΟἹ  Τεβίαπιεμί νγᾶ8 ψΈΠΕΓΑΙΥ δάορίεὰ ἴῃ 
ΟἿΣ 1 ον 5 πιο ; δῃά Σξ 15 βευμᾶρβ δϑβίεσ ἴο 
ἱπηιδρίηο ἰΠδὶ οὐγ 1, ογὰ 5 ποῖ γεξοστίης ἴο 
ἴδοβε ρογίίοῃβ οὗ [6 ΟἹὰ Τεκίαπηθπξ νυν ἢϊο ἢ 
ΔῈ ἴδε πιοδῖ 1] οὗ Μεβαίδηὶς ἴγρεβ δὰ 
ῥγοδοϊίοηβ; (δεϑε σουϊά οογίδΙ ΠΥ δὲ ἴδ6 
Ὧν, ἴ86 Ῥτορδοεῖς, δηὰ πὸ Ῥϑδὶπιβ. 

46. Τδεη ορεηεά, 4567 Αοτάραγε νοῦϑο 27. 

46. Αρη ἔδιω ἐξ ἀἰὐαμέι Τἢο ψογάβ ἴδ 8 
τγδηϑιδίο ὯΓῸ δρυγίουπ: [ΒΟΥ ἃγο 
ὐϑοης ἤτοπὶ ἐξ Νὴ ἐξέτει τῃουγχῇ (ου δά ἴῃ 
Α δἵὲ πιοβὶ ᾿ΚΟΪ7Ὶ δὴ Ὄχρίδηδίογυ ἰῃϑογ ἢ, 
Οπρης ἴπεπὶ τὸ πβουῖα ΤΟΠΘοΓ πε 
ὙΤὴ88 ἰἘ ἰδ τίς θῃ τΒδ. ΟἈσὶδί δμου]ὰ 
δυΐΐον," ἄς. Μεγεσ, δΒονσυοσ, 
“Βθολυθε ἴἢ05 [ἴ 15 υςεη (δὶ ΟἸγίςι," ἄς., 
(Πϊ5 Ὀεΐηρ βίδα 85 ἴπε γεάϑοῃ ἴογ Ηἰ5 οροῆ- 
ἴῃς υηΐο ἴποπι (ἢ6 δογρίυσεβ. ΤΏο ἀπιοηάδεοε 
ἴοχὶ ψ1}} θθᾶγ οἰ Γ τπηραπίηρς, Ὀὰϊ ἴπ6 ἔοστηοσ 
8 αἰπιοβί σοσίδίη!γ [᾿ς ἴσυς οπο6. 

47. γεβεπίαποε αμᾶ γένει εοα 97,“ ἐπ.ἢ Οοτὰ- 
ῬάΓε Αςῖδ ἰϊ, 18. 

αὐ οὴῷ αἰΪ παϊλίο..} Οὐοτηράᾶτγε Μαῖ. χχνυΐῃ, 
19; Ματϊκ χνΐ. τς, δηὰ Ἐξρθοδῇγ Αςίβὶ. 8. 

ὀερίπηὶπρ αἱ ϑεγιμαίοθ] ὍΤὸῸὸ 6 ἰδοῦ ἴῃ 
οἶοϑε οοπποσχίου νι ἰἢς οοποϊυάϊην τοεὰς 
οὗ νεέσϑὲ 49 : Ἷοτῇ 8190 Αςἰ5 1. 8..( “Βοιὰ 
ἱῃ Τετγυδδίετη, ἴῃ 411} ]ὐχὰ, πὰ ἴῃ 81- 
ἐλρίξῃ δηά υπῖο ἴῃε υἱξοττηοδὶ ρατγὲ οὗ 16 
ΘΔ » 



ΘῈ 7οδη ες. 

Ἄδις σ᾿ 4. ῬΙΟΠΊΪ86 οὗ ΠΥ ΕΔΙΠΕΓ ὕροῃ γοι: 

ν. 48--- 50. 

48 Απά γε δζἵὲ νγίπεβϑ68 οὗ (ἢ686 
τ ϊηρ8. 

49  “Απά, Ἀε ο]ά, 1 8επάὰ (ἢς 

δυῖ [ἌΓΓΥ γα ἴῃ τῆ οἰ οὗ Ϊεγυβαίεπι, 

48. γε αγὲ «υἱπο.}20 80. ἷἰῃ Αςᾷ  . 8, 
“ Αηά γδ 5}}41}} θ6 ὙΏ65565 τηΐο πιο," ἄζο. 

9 γδέ.6 ἐδίπρ:.)] ΟΥ̓́ ΤᾺ ἀεαίδ δὰ οἵὗἉ τ 
τοδυστοςοη,. Οομηρᾶγε Αςῖβ ἱ. 22: Χ. 41. 

49. 1517 ΑΡΡΕΑΛΑΒΑΝΟΕ ΑΥΤ ΪΕἈΌΒΑΙΕΜ. 

49. 1:επ4.1] ὌῊ5 νοῦβα Ῥγεβεηῖβ ἃ δι Κίηρ 
ἰηβίδηςε οὗ (86 Βδῖξ οὗ οὖῦ Ενδηροῖϑὲ οὗ 
Ῥαβδίηρ ἴζοπὴ ΟἿ6 8.6 η6 ἴο δηοῖβος νἱζβουΐ 
εἰνίης ΔΩΥ ἰηαϊςδίίοη οὗ δη οπιἰββίοη, 
οΔη ὃδ6 πὸ ἀουδίὶ [παῖ ἃ ςοηϑιἀδγδῦ]ο ἱπίεγναὶ 
ἰηϊογνθοηθά Ὀεΐνεεη [Π]|98 δρροάγδηος δηὰ (παῖ 
τοοογάθα ἴῃ [ἂς πέτοσάτης γΕΙ565. Οὖγ 
ΘΑΨΙΟΌΣ 545 (ἰ5:ὩΟἸ]Υ, “1 5επὰ ἢ (οΥ ταΐδοσ, 
ἋΙ δὴ δοηάληκ᾽") “(6 ρῥγοπιῖϑα οὗὨ ΤΥ 
Ἑδίδον," δηὰ (δὲ ρεύβοῃδὶ ργοποι τῇ [86 
οΥΙ χη] 15 ει ρμδίῖς : Ηδ ρῥ]οάρεβ, 85 ἴἃ σογα, 
Ηϊς ον νοσὰ ἔοσ τὴς δ δ μθηΐϊ οὗ ἴῃς ὑγο- 
τυΐβα. ὐν πε αἶἰϑο οεἷαὶπ8 ἴο Η] πιϑεὶῖ [86 
ΟΣ οὗ βεηάϊηρς ἴῃς ΗΟΙΪΥ ϑρίσι[ (οοϊραγε 
ΟἿ ΧΥ. 26: Αοἰβ ἰϊ. 11), Ατνὰ 18 ἝΕΣ 

βϑἰὰ ἴο δὲ βεηῖ ΟΥ̓͂ [86 δίδου ἴῃ π6 ϑ80η 8 
παπθ. (]Ήὁδη χὶν. 26.) 

ἐδὲ ῥγοριμὁ Οὗ »᾽ Ἑαϊδεγ 80. ἴπ {Π6 ρΡὰ- 
Το] Ρβάβϑαρε, Αςίβ ἱ. 4, “(ἢ ργοπχῖθο οὗ {Π6 
ἘίΒεσ, ΟΝ, Βα ἢ Β6, γε πατὸ πολγά οὗ της. 
ΤΕ ρῆγαβε τωδϑὰς 86 οὗὨ ἰῃ {Ππ6 εχ, ἀρρεᾶγβ 
ἴο ἱπιρὶΥ βοπῖε ργενίοιιβ ἰδδςβίηρ οὐ 815 κι ιῦ- 
Ἰεςῖ, δηᾷ ἴῃ ἴδε Αςῖβ βυςὶ τοδοπίην 15 ἀἰ γον 
βίαϊοά ἴο πᾶγὲ ἰδῖκοη ρἷδλοθ. Νεῖμον 8.1. 1Ἁἁυκο, 
Πουγανοῦ, ΠῸΓ εἰἴμεν οὗἩ [86 οἵδεσ ϑυπορι ϑῖ5 
τοοογας ἃ: ἴδ δ] υϑίοη 18. Ρ]ΔΙηἾΥ ἴο τἢς ἀϊ5- 
σουγϑε τοοογάσα ἰη [οῇη χίν.-χν. “ΤὨΘ ῥγοὸ- 
τηΐϑε οὔ (πὸ Ἐδίδον ἢ 15 ἐχρίδἰποὰ οἵ [ὃς ΗΟἷγ 
Ομοδί ἴῃ Αςῖϑβ !. ς, 8. 

δὲ ἐαν Ὁ γε, δ᾽ ..} Οτἴ ᾿ἴ γα }}γ, “ Ὀυξ 51ἴ γε 
ἀονη." Οομραγε Αείβ '. 4. “Οοιηπιδηάοά 
ἴβεπι ἐμαῖ ΓΒΕΥ 5μουϊὰ ηοῖ ἀοραγὶ οπὶ [οτι- 
ἐν ττη; Ὀυξ νναῖξ [ὉΓ [δὲ ῥσγογηΐῖδβα οἱ [6 

δίδβον." 

ἐπ ἐδὲ οἷν 97) ϑεγιωαίοη.} ΟΥ̓ ἃ8 "τὲ ὅγε 
ῬΓΟΌΔΟΪΥ ἴο τεδὰ, “'π (89 οὲέγ." 

δὲ πάδμοά.}] 1.ΟΓΑΙΥ, “ ρυξ οἢ ἢ 85 ἃ γψᾶγ- 
ταδηῖ : σοΟμΡατε [Ιυάροβ υἱ. 34, ῬΏοτο [86 
οὐ ρίηδὶ μα8 “ οἰοι οα," τεπάογοα ἴῃ ΟἿΥ νογβίοῃ 
“ρΠ16 ὈΡοη." 

509-53. ΤῊΕ ΑΒΟΕΝΒΙΟΝ. 

δο. “454 δὲ ἐεά, Φ«.1ὺ Ὅς δοοουηὶ οἵ [δα 
᾿Αϑβοβηβίοιι 8 ΟἿΪΥ ἕουπὰ ἰηῃ Μαγκ χνί. το ; 
δηά Αςἴα ἱ. 9-11, ΠΟΓΕ 566 ποῖοβ8. Το ἕδος ἰ5, 
ΒούΤΕΥΕσ, 4150 ἴο ἴῃ Το 11}. 11: υἱ, 
62; ΧΧ, 17; Αςἰδβ ἱϊ. 1; ἰἰ, 2: , ΕΡΏ. ἵν. ο, 

51. ΓΌΚΕ. ΧΧΙΝ. 

0πῈ} γε δε εἐπάπεά νυ ροννεγ ἔτοηι 
οη δίρἢ. ' 

ξο ἢ Απά ἢς ἰεά {δεπὶ οι 48 [ΔΓ 
88 ἴο Βείδδηγ, δηά ὃς [ἰπεὰ τρ ἢ 8 
Πδηά8. ἀπά ὃ0]ε586ἀ (δηλ. 

ΙΟ; Σ Τίπι. {. τό; δηὰ ἱπηρ θὰ ἴῃ ἴπ6 στοαῖ 
ΡιΌΡδοΟΥ οὗ ἴδε ϑεςοηάὰ (οπιηρ οὗ (ΟΠ τϑὶ 
(Με. χχίν. ζς.), ἰη (ὃς τοδίη ἀγρυμπιεηῖ οὗ 
[η6 Ερίβεϊς ἰο (6 Ηεῦτενν5 (Ηοῦ. ν.-χ.) δηὰ 
ἴῃ δαὶ οὗ [6 Αροσδϊγρϑε. (δες 1Δ}|} Ἀσν. 
ἰ..ν.) Βοίδ 55. Μαζὶ δπὰ ἴἃὑκὸ τηεηϊίοη ἰΐ ἰῃ 
δυςοῖ ἃ τληηεσ, [δδῖ, ψδουΐϊ διγίβοσ ἰηξογ- 
τηδίίοη, ννγὰ ϑδβουὰ ἤδτὸ ϑυρροδοὰ 1 ἴο ὀοσουγ 
ἱπιπηθα διοἷν ἤτον ἢ ἀρρεάσγδησε ἴο (ἂς ΕἸονθη 
ΟΥ̓́ ὮΙ ννε τεδὰ ἰη συν. 16-8. ΕΤοΙ, ΑΟἴΒβ.. 3, 
τνε κηονν παῖ ἰξ τοοῖ ῥἷδοο οὐ ἴπ6 ἑοστ ει ἀδ 
αἴτεον ἴῇς Ἀοβυττοςίοη, δηὰ πο »")ην (1.6. ἐεπὴ 
447: Ὀεΐοτε ἴπε Ὠοβοοηῖΐ οὗ ἴ86 ΗΟΪΥ Οδοϑβῖ οὔ 
(δς ἀΔΥ οἵ Ῥεηϊεοοκῖ. 

Βειδαηγ 8ι. Μαῖκ ἀοδθβ ποῖ [618 
ννογο (Π6 Αϑορπϑίοη οζουστοά. 1ὐκὸ [6}}5 
υ5 αἴεγιναγάβ (Αςᾷβὶ. 12) [παῖ ἰξ ἴοοῖϊκ ρἷδοθ 
οὐ Μοιηὶ “ ΟἸ “νεῖ, τυδὶςὶ 15 ἔγοσῃη [ΘΓ ΞΔ] ΘΠ 
ἃ ΞΔ ΔΙ ἀδγ 5 Ἰουγπογ." (ες ποῖδ οὐ [παῖ 
ΡΪδοβθ ὙΒοσο ἰ8 ηἢο Τοπίγδαϊοςίοη Ὀεΐνγοθη 
ἴῃς φΑΥ Γ δηά [6 ἰαῖοῦ ϑἰδίειῃηθηϊ οὗ {86 
Ενδηρο 58. ΒΟΙΠΔΩΥ ἰΔΥ Οὐ ἴδ δλβίθγῃ 5'ορὸ 
οὗ ἴδ Μουηΐ οὗ ΟἾϊνε5, δηὰ (6 ὙγαΥ ἔγοιῃ 
[6 Ὑ]Πᾶρο ἴο [ογυπαίθπι ἸΑΥ Δ ΓΟβ5 ἴῃς πηουη- 
ἰλῖηῆ. Α ροτγίίοη οὗ ἴῃ τηοιυηϊδλίῃ ΤΊΔΥ πᾶν 
δρρεσίαϊποὰ ἴο Βείδιδην, δηἀ ΤΩΔΥ ἤᾶνα Ὀδοη 
οΔ]]οἀ ὈΥ [5 πᾶπιθ. Απὰά 81. {0Κ6 σρθᾶκβ πεσα 
ψ ΠῚ ἃ Τοτίδίη ἀδστος οὗ νδριξῆθθβ; ἢς 065 
Ὠοῖ δου} } δϑϑεστί (Πδὶ (ἢς Αροϑίὶεβ νσόσὲ ἰοὰ 
ἴο Βεΐδδηγ, θυὶ “45 ἔδτ 48" (πιρδῃης Π6Δ7) 
“ρ ΒείΠΔΗΥ : δηὰ ἢιἰ8 υννογὰβ ἅσγὸ τβογείογε 
81 15Π6 6 ΌΥ̓ Ξυρροδίην ἴΠ6 Αϑορηβίου ἴο ἢδνα 
ἴακρη ρῥἷδοε βοπμεύνβεσε ἰῃ (86 παρ ουτποοῦ 
οὗ [μ6 ν]ᾶσο. Βείβδηῦ δπὰ ἔπε Μουπὶ οὗ 
ΟἿ γε 8 ἄγ δι Ὴ ἸΑΥΪΥ δοϑοςοϊδλίο ἴἰη Μαγῖκ χὶ. ἱ, 
85 ΜῈ] 85 ἰη Μαζκ χὶ. 11, οοιηρασθ ὑπ 
οἢ. χχὶ. 37. ΤῈ δα! οηδὶ βοῆς οὗ (86 
᾿Αϑοεηῃβίοῃ 15 οὔθ οὗ ἴπ6 ἔουγ βυχηπι 8 οὗ ἴῃ 6 
Μουηὶ οὗἨὨ ΟἾἸῖνθβ, ονοσῃδληρίης, δπὰ ἰὴ ]]} 
γιονν οὗ, [6 οἸ Ὁ οἵ [οΘτιυβαίθπι, ἀπ ποῦν, 
οονεγοὰ Ὁ (πῸ υἱ σε δηὰ ιΘ δηά 
σδυγςοῖ οἵ ἴΠ6 [εδε] -εἰ-Τυτ. Ὅο 5ιῖ6, μονν- 
ΘΟ, 15 ἰοὸ ὅσ ἔγοηι ΒοίπδηΥ δηάᾷ ἴοο ποᾶσ ἴο 
7εγυϑαίεπη ἴο βαιἰϑἷν (Π6 σοῃ ΟΠ 5 οὗ [86 Πδγ- 
ταῖϊνο. “Οη ἴδε τ] υρ]δηάβ τ Δ οἢ ἱπηπιο- 
ἀϊδίου ονοσθδης ἴῃς ὑπ] ᾶρο, Ηὸ ΒΔ} ψ 1" 
ἄγενν ἔτοπι ἴδε Ἔγεβ οἵ Ηἰ58 ἀπο ρ 68, ἰῇ ἃ 
βοοϊυδίοη Ὡς, ρογμδρ58, οουἹὰ που οτο οἶδα 
θὲ ἴουπά 50 ΔΑΓ ἴῃ 51 οὗ ἃ πιὶρσἢΥ Τ᾿ 
{86 Ἰόπρ τ με οὗ ΟἸ νεῖ βογεεηΐηρ ἴμοβο 81]1}5, 
δηά ἴῆοϑε ἢ1}}5 ἴῃς Ὑἱ]ᾶρὸ Ὀδηδάὶῃ ἐμοπι, ἔγοσα 
4}1 ϑουπὰ οΥ 5ἰρῶϊ οὗ [πὰ οἱ δεδιπά: [Πα 
γἱ εν Ορεηΐηρ ΟἿΪΥ οὐ ἴδ νυϊὰδ ννγδϑίε οἔ ἀδϑβεσί- 
ΓΟςΚΒ δηά οὐογθδοοπάϊηρ υδιογβ, ἱηῖο [6 
ἀερί8 οὔ (πε ἀϊβίδηϊ [ογάδη Ὡπὰ ἰ[5 πιγϑίεσίοιιβ 
ἶλκο. Αἱ {πὶ5 ροϊπί, [6 ἰλϑὲ ἱπίεσυιονν ἴοοκ 

471 



Γ᾽. ΠΌΚΕ,. ΧΧΙΝ. [ν. 51:-- 2. 

γεϊυγπθά ἴο ζεγιυβαῖεπὶ Ὑγ ρτεαῖ 
10γ. 

472 
ἡ Μωαβ ιό. 51 δΑπά ἰξ ολπης ἴο ρ488, ΨὙΠΠς- 
ἄξια... ἢ6. δ]εεθεά τῆδπὶ, ἢθ νγᾶ8 ρδγίεά 

ἴτοπὶ {πεπὶ, δηὰ ολιτίθὰά ᾧἃρ ἰπῖο 
Ὠεάνθη. 

52 Απά ΠεΥ νγουβῃρροά Πϊπι, δηά 

52 Απά νγεῦε σοη ΠΠΌΔ}Ὺ ἴπ τῆς 
τεπρὶς, ῥγαίβίησς δηά δἰεββιηρ (σοά. 
Απιθη. 

Ρίδοθο. “Ης ἰοά {ποηὶ ουἱϊ 45 ὮΤ 45 ΒεΙΠΔΩΥ 
δηά {ΠΟΥ “τεϊαυγηοά,᾽ ΡγΟΌΔΟΪΙΥ ὉγΥ [Π6 ἀϊγοςῖ 
τοδὰ οὐδῦ ἴΠ6 βιπηπ οὗ Μοιηΐ ΟἸϊνεῖ. Τῆς 
ΔρΡσοργίδίθηθβϑ οὔ [Π6 γϑ8] 906 Π6 ργθϑθηῖβ ἃ 512- 
δυϊαγ σοηίγαβῖ ἴο [Π6 ἱπαρργοργίδίθηββϑ οὗ [δῖ 
ἤχοά ΟΥ̓ ἃ Ἰαῖοσ ἔδῃοΥ, “ϑθεκίηρ ἴὼὺσ ἃ 5ίβῃ, 
οὐ ἴδε Ὀτοδὰ ἴορ δῇ [ἢ πιουηίΐδιη, ουΐ οὗ 5 ἢϊ 
οὗ ΒείΒδηΥ, δηὰ ἱπ 1} οἰ ψῃς οὗ [ςγιυβδίθπι, δὰ 
[5 ἴῃ 6612] σοπιγδαϊςοη ἴο τς ἰεΐῖεσ δηὰ 
[86 δρίγτϊ οὗ [Ὡς Οοδβρεὶ πασταῖϊνο. (δίδῃϊεγ, 
’ δἰηδὶ δηὰ Ῥᾳϊοβεηθ, οἢ. 1.) 

βεά ωὐ δὶς δαπά.} ἴηπ ἴδ «αἰατυάε οὗ 
ἔπ εν (: Τίπι. 13. 8) δηὰ Ὀδησδάϊοτίοη. “ ΤὨ 5 
᾿εβϑίηρ Ὀεϊοηρβ ἴο 11} ἢ ἐλ μ1], ἔοσ {ΠΕΥ 

ὍΟΓΟ Γαργεβεηϊοα ὈΥ ἴπ6 ΕἸενε δηά [δοϑ6 
(Παΐ ψνεῖὸ 1} (ΠἸοη." (Βεηρεὶ.) ΤΠεγε 15 
ϑο) δ  ηρ ΡΘΟΌΪ ΠΥ ἰουςσμῖην ἰῃ (158 Πηδὶ 
ΒΕΡΑΥΔΟἢ οὗ ἴΠ6 ϑαυίουῦ ΠῸπι ΗἰΒ ἐἰ5ς 0 }65 
ἴῃ τῆς ἂςῖ οἵ Ὀ]οββίηρ {Π6πὶ. 

51. δὲ «υα: ραγίεάἀ. ΟΥ, “Ξο »ανίοὰ," 
ῸΓ ΟΟΣ νεγϑίοη ρίνοϑ (0 (ἢ νετῦ ἃ αἰκείης] 
ἢρϑεῖνε ἔἴογςο, νυ! οἢ 8 οί ἑουηά ἴῃ [Βς ἀπξιησι: 
ἢ τηρδηΐης οὗ [π6 ἐχργαβϑίοη νΨ}}} ἃ 

506 ΤΏΘΆΒΙΓΟ Οἡ ἴπδ σου) ΠΟΏ655 οὗ (ἢς ποχὶ 
οἶδυδο, ““δηάᾷ οαστίεαὰ ὑρ ἱπίο δοάνθῃ." [Ι{ ἰ5 
Δὐβοηῖ ἔγοπι ἐξ " Ὁ δηά ϑοπῖο Μ998 οὗ τηΐποῦ 
Δ ΪΒΟΤΙΥ, Ὀυζ ἰξ 1 ἰουπὰ ἰη Μ55 δπὰ νογξίοηβ 
οἵ ἴδε Βιρῆεϑί σδγδςίεσ, δηὰ Ὀυσἢς σογίδ ἢ] 
ἴο θὲ τείδίποαὰ, αϑββϑυπηης [5 φοηυϊ ποΏς88, 
ὑγὸ ἢάγο ποχὶ ἴο ᾿οηβίἀδγ νυν βοίθοῦ 81. Τὰ κὸ 
ἰ8 δότε ἀεβογ θην ἴνγο τηονοιηδηῖ οὗ ΟἿΓ 
Ιοτὰ, ΟΓΥ οὔς ΟὨΪΥ; ἴῃ οἴμοι ψογὰβ τ δοῖθοῦ 
[86 δερασδοη ἔτοπι ἴῃς ἀΐβςῖΡ 65 Βοσε βρόκϑη 
οὗ τνᾶβ ργενίουβ ἴο ἴδε Αβοθηβίοῃ, οὐ νγὰ8 ἴῃς 
Αβοεηβίοῃ ἰ[56}Ξ Οη [δες ἔοστηοῦ βυρροβιοη 
ννὸ πηυδί ἱπηλρίης οὖσ 1 ογὰ σοίης πο μβοθ 
ΟΥ τυτηΐηρ τουηὰ ἔγοπι {{π|6 ἴο πιο, δηὰ 1.5 
ΓΑϊδίηρ Ηΐ8 Παπάβ ἰο ᾿ἷε55 ἴδε ἐϊθοῖρ]68 ; 
οἴβετννίδε (ῃς ἐχργαϑϑίοῃ “ νγᾶβ σαστὶ δὰ ὑ},᾽ 15 
(88 Μευοῦ 5475) ἃ τῇοτο Ὄχδοῖ ὄχρίδηδίίοη οὗ 
[Π6 ἴεττῃ “ ννα8 ρασίε." 

ἀπά εαγγίὶεά ωρ.} Νοῖ ὉΥ͂ δῃ δηρεὶ οὐ ὉΥ͂ ἃ 
εἰουά, δυϊ Δρϑοϊυξζεὶ υ δὰ σἱζδουξ τεξεσεηςς 
ἴο ΔΩΥ Ῥαγίουϊλν ἀροηῖ. ὙὍμὸ ἴθηβο 5δουϊάὰ 
δε ἰγαηϑἰδίοα ΠΠΠΟΓΔΠΥ, “ τυᾶϑ Ὀθίης οαττοὰ ᾿ρ.᾽ 
“ὙΤΒΟ ἱπμροτγέεςϊ ἰ8 ρἰσζυγοβαις : [κὸ6 ςοη- 

ηὰ ἴῃ 

Οδἶνοβ ἃ υἱβὶ 016 Ῥγοργεϑβ οἵ ἴς ᾿ΑϑοἌεπϑβίοη, βυολ 
85 δα ΒαΔ8 ΤΏΟΤΟ ΘΧΔΟΙΪΥ τεργοβοηϊοὰ ἴῃ Ας 1." 
(Μεγεσ) Με πηιιϑὲ ἱπιδρίης οἷιἵγ ϑαυουγ 
ΒΟΥ τιϑίης ἀῦουθ Ηἰ5 ἀϊβοῖρίοβ, νὴ Η18 
μαηδς 51}}} σγαιϑϑοὰ ἴῃ ἴῃ6 δἰπτυάς οὗὨ 0655» 
ἰησ, ὉΠῈ}} 4 εἰουά οοηῃοεαὶβ Ηἰπὶ ἔγοῃ ἴδ 6 
εγεβ οἵ Ηἰβ ἔοϊοννεῦβ ὍΘ 58π|Ὲὲ ἱπιᾶξε 15 
ινοϊνοὰ ἴῃ [6 Ἐχργοβϑίοη υϑεά, Αςἴβ 1. 9, 
“Φ Ὦ1]6 ΠΟΥ θεδ6]α,᾽ δηὰ ἰἢ οὔσγ [τογά 5 οὐσῃ 
τυογάβ ([Ήὁδη Υἱ. 62) “νῆα δηὰ γε τ γρ τα 

ΡοΥΪγ “χΆ76 ὈρΡοη ἢ 8 οὔ ἃ 5ρεοΐδεϊς 
ἜΑ ὙΕ αϑοθηὰ ὉΡ τ τα ἢ νγ85 Ὀθοίοσγο 2" 
(σοάει.) 

δ2. “154 ἐδὲν «υογεδέῤῥεά, (5.2 ΟΥ, “ΔΑπὰ 
ὙἘ95 ΒΟΥ Βοὰ ποσδερροὰ πα, ΒΟΥ 
τοίυτπθὰ," ἄς. Ὑδὲ νοτὺ “νογαπίρρεα ἣ 
ΟδΔΏ ΟἿΪΥ 5: χη γ, ἴῃ [15 οοητεχί, ἴπε δάοσδοη 
νυν Β]οἢ 15 οἰετγεὰ ἴο ἃ Ὠινίηο Ῥεύβοη: 5. ἵ,. 
12. (Οοὐοεῖ.) 

γείωγπεα 10 εγσαἼοι.} (Οοιηρατε Ας ἱ. 
12. 8ϑῖ, Τὺ τρθη !]οῃ5 ἌΡΓΚΞΙΡΗΓΕ οὗ ἵνο 
ΔηΡ6}5 θεΐίογε [86 τοΐυγῃ οὗ ἴῃς ἀϊδεῖρὶεβ ἷὴ 
Αοἰδ 1. 10, 11. 

«υἱὲ στεαί ,.γ.1 “Ὑδο ἸΟΥ̓ οὗ ἰῃς ἀϊϑεῖρ!.5, 
ἴῃ σοηϑοηυεηοα οὗ {πεῖς Μλϑοῖογ᾽ 5 οχδιταϊίοσι, 
ὮΝ τὰϑ ἃ ρῥίεάρε οὗ ἴδ υἱοΐοιυ οἵ Ηϊ8 
οΆυδε, Αἰγεδαυ {Π|1εὰ [πε βαγίης οὗ [ε51|5, 
“ΤΕ γε Ἰονθὰ πιε, γε ψου]ὰ τε]οῖςε, δεσδαϑε 
Ι βλιὰ, ἴ οὸ υπίο ἴδε ΕΔΙΠΟΣ, ΤῸΓ Τῇ ΕΔΙΒοτ 
8 βτοδίεσ ἴδῃ 1: ΙΟ0Βὴ χίῖν. 28" (Οοάεί). 
“ΦΑ ρῥγεϊυάδ ἴο Ῥεηίΐεςοδί." (Βεηρεὶ.) 

568. εομρπμαθν ἐπ ἐδὲ ἱωπρίς.] ἴῃ ἴ86 
οἰοδίηρ ψογάβ οὗ τδ6 Οὐοϑρεὶ, 8ι.. 1κὸ 
ἬΡΘΝ τρξο [π6 ὈοΔυΠ ] ἐεβογιρύοη οὗ ἴδε 
[6 οἵ [6 Αροβίο!!ς σδυγοῖ τοῦ 6 Βᾶς 
Εἰνθη 8 ἰηῃ Αςἰβ 1. 46: ᾿ἰ. τ; σ. 21, 42. 
Αηάὰ {ΠΟΥ͂ 490 ϑθδθτιλ ἴο δεν (Πδὲὶ δὲ ἴῃς τας 
ὙΠ ΠΘΏ ΠΟΥ ψετεα τε τζοη, [86 Ενδηροὶ δὲ δὴ 
ΔΙγΟΔαΥ ἰοιπηθαά ἴῃς ἀσπίγη οὗ ΑἸ υρ τὰ 
βκείςἢ οὗ [ἴῃς ΦΑΓῚ ἀϊβοϊρίεβ᾽ ςοηάϊοη ἴῃ ἃ 
ἰλῖογ ψοσκ. ΤῊ]8 βιρροβιίίου τνουϊὰ δΔοςουηξ 
ἔοτ (6 ταρί ἀΥ ἢ δὶς πὸ Παδίθηβ ᾿ὨΣΟΌΡὮ 
{πΠ6 ςοποϊυάϊηρ ρογίίοη οὗ μϊ5 Οοβρεὶ, δηά ἴῃς 
Ομ βϑίοη ἔγοιῃ [ἃ οὗ τΏΔΩΥ ἀοίαι9 πῆς Βα 
ξἰνοβ υ8 Δἤογνναγβ 'ἰῃ Αςῖθῖ. ὅ86ς6 οὐ νεσϑα 
44. 



ΤΗΕ ΘΡΕΑΚΕΗ͂ ΘΒ. ΟΟΜΜΕΝΤΑΕΡΥ. 

οι ιιδιδλύῃρ, 

ΤῊΝ ΠΟῪ ΡΙΡΙᾺ, 
ἈΟΟΟΒΡΙΝαὰ ΤῸ 786 ΑΥΤΒΟΒΙΖΕΡ ΥΕΒΒΙΟΝ, Α.Ὁ. 1611. 

ὙΠ δη Ἐχρίαπαίογγ ἂπὰ Ομ τοδὶ Οοπιπιοπίδγυ, ἂπά ἃ βθυϊβίοπ οἵ 
ἴῃ6 Τεαπϑείαἰίοῃ, 

ΒΥ ΒΙΒΉΟΘΟΡΕ ΑΝῸ ΟἸΕΒΟῪ ΟΕ ΤῊΝ ΑΝΟΊΙΟΑΝ ΟΗΠΒΟΗ, 

--.-.-.- . -“.- «ἡ 

Νοὸν ΠΒοδᾶγ. Ουμιρμ]εῖδ ἰη 6 7οῖ8. Μοάϊΐιπι ϑνο. 46 152. 

ΤῊΞ. ΟἹ Ὁ ΤΕΞΤΑΜΕΝΈΤ. 
Ἐαϊ οᾶ ὃγ Β. Ο. ΟΟΟΚ, Μ.Α., 

ὕδποι οὗ Εχοίοσγ, Ῥγοδοῖοῦ δὲ ἱπησοῖη 5 ἴηπ, δὰ Οπαρίαίη ἴῃ Ογαΐμασγ ἰοὸ {16 ΟἸ 668. 

γυϊ. 1.--ΟἜΝΈΒ15, Εχορτα, Τενίτιουα, Νύμβεια, ΒΕΟΤΕΠΟΝΟΜΥ, 802. 

Υο1.5, 1]. διὰ 1Π|.---δοκηῖια, ΦΌΡΟΕΒ, ἔυτη, βάθει, Κινοθ, ΟἨΒΟΧΊΟΙΕΒ, ΕΖπλ, 
ΝΕΗΕΜΙΑΛΗ͂, ἔΝΤΗΞΕΗ. ὃδθ.. ᾿ 

οΣ. 17.--.ὸ8, ῬΒΑΊα, ῬΠΟΥΕΙΒΆ, ΕἸΟΟΙΈΒΙΑΒΤΕΒ, ΒΟΧΟ ΟΕ ΒΌΙΟΔΙΟΝ, 942. 

γ701. Υ.---Ἰά τα, δΕΠΈΜΙΑΗ, ΠΑΜΕΈΧΝΤΑΤΙΟΝΒ. 208. 
γοι, Υἱ.---ἘΖΈΚΊΤΕΙ,, ΘΑΝΙΕΙ, ΤῊΒ ΜΙΊΧΟΙ ῬΕΟΡΠΈΤΕ. 254. 

ΠΣ παηὺ οὗ 8 μ᾽αῖη Εἰχραηδίουυ ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΥ ΟΝ ΤῊΚ 

ΒΙΒΙΖΕΙ τρογο οοϊηρίοία δηἃ βδοοῦγαία ὑπδη ΔΠΥ͂ Δοσθββι υ]Ϊο ἰο 

ἘΠ Ο1151. ΒοδάοΙΒ ἢανίησ ὕθοη Ἰοην [010 ΟΥ̓ Σηοη οὗὁὨἁ οἰποαίίοη, ἰῃ 1808 

6 ΒΡΕΑΞΚΕΙΝ ΟΕ ΤῊΕΝ ΒΟΥΒΕ ΟΕ (ΟΜΜΟΝΗ͂ οοπβα]οα βοῖηο 

οὗ 6 ΒΙΒΠΟΡΒ 88 ἰο ἐῃπ6 ἰγεβὺ ταῪογ οὗ βιρρὶγίησ (μ6 ἀΟΠΟΙΘΠΟΥ ; δηὰ 

(89 ΑΒΟΗΒΙΒΗ͂ΟΡ ΟΡ' ΥὙΟΒΚ ππάοτίοος ἰο οΥραμἶζ6 8 Ρ]αη [ῸΓ 

᾿γγοάποῖῃσ βδοδβ ἃ νοῦν, ΌΥ {Π6 οΘο-:ορογαίίοη οὗ ΗΟ ΠΟἷαγΒ βοϊοοίοα 

ἴου ὑποῖρ ΒΙ0] 104] Ἰοαγπἴησ. 

ΤΊθ στοαὺ ομ]θοὺ οἵἃ 1.15 ΟομηθηΐδιΥ, οὐὗἩἨ νῃϊοῖι (Π0 ΟἹὰ Τοκίδιηοηῦ 

Ῥογίϊοι ἰδ δον οοιηρϊοἰοα, 13 ἐο ρα {6 ψοιιοσαὶ τϑδάθι ἴῃ 1} ροββοβδβίοῃ 

οὔ υῇηαΐοτον ἱπίοσιηυϊο ΏΔΥῪ θῸ τοσῃ δῖα ἐο ΘὨΔΌ0]6 Ηἷπὶ ἰο ππαογβέδλη. 

86 Ἠοὶγ βογιρίυτοβ, ἰο οσἶῖνο μη, ἃ5 [Ὁ 8ἃ8 ρΡοββί 16, ὑ6 βδῖηθ δάγνμη- 

ἰδοοβ δὲ ὑῃ0 βοοϊαῦ, δμᾶὰ ἰὸ ΒΌΡΡΙΥ }ιΐπὶ τοὶ δ Βα 5! Δ ΟΥ̓ ΔΏΒΉΤΟΙΘ. (0 

ΟὈ]δο ΟΠ 5 τοβυϊη σ᾽ ΠΡΟΩ ταϊβιορσοβοηίαίίοη οὗἉ ἔμο Τοχί, [Οὐκε πιο, 



4 ΤῊΕ ΒΡΕΑΚΡΕΕ ΚΒ ΟΟΜΜΕΈΝΤΑΒΥ. 

Τὸ νὰβ ἀοοϊάοὰ ἰο τοργϊηὐ, πιμοῦῦ αἰϊοσζαύΐου, 6 Απἰμογίζοα 

ογβίου ἔγοιῃ {πὸ οἀϊξίοι οὗ 1611, τι ὑπὸ ἸηΥρὶ 8] τοίθγομοοθβ δαά 

ΤΟ ἀοΥ ΡΒ. ΞϑβΞρ6618] ο816 ἢδ88 Ὀδθὴ ἔδθη ἰο ΓπΣΠβὶν 1ῃ 81} οαδθβ διλθπάοὶ 

ὑγδηβ᾽αὐΐοης οὗ ρῬαξβαροδ ρὑτοτοὰ ἰὸ Ὀ6 Ἱποογγθοῦ ἴὴ οὔγ γαχείοθ. Τδο 

Οοτμηθηῦ 8 Ο]]ΘΗῪ ΘΧρΙ μδύοσυ, ῥγθβοηὐϊηρσ, ἴῃ ἃ οοηοίβο δηὰ τοδα- 

Δὺ]6 ἴοττωῃ, ἴθ τοβ] β οὗἨ ]Ἰδβγῃηοὰ ἱηνοβύϊσαυοηβ, οαγιϊοα ἡ ἴῃ ἐἰι8 

δηὰ οἶμοῦ οοπηΐγίοβ ἀπγίηρ' ὑἢ6 ἰαβὺ ἢδὶὲ οοαύασγ. ὙΒΘα ἔα} 16ν ἀϊ8- 

ΟὨΒΒΙΟἢΒ οὗ Αἰ ΠΟ] ῬΑΒΒΔΡῸΒ ΟΥ ἱτηρογίδηὐ ΒῈ])] οὐδ ΓΟ ὨΘΟΘΒΒΆΓΥ, ὑπο γ 

ΔΙῸ ῬΪδοοᾶ αὐ {6 οηἀ οὗ [88 ΟΠαρίθε οὐ οὗ ὑμ6 Ὑο] 16. 

ΤΗο ρΐδη οὗ {πὸ "τοῦ τγὰβ βοὐ ]οᾶ, δηὰ [Π6 τὶ ογβ δρροϊηὐθα, πη ον 

1.0 βαποίϊοῃ οὗ ἃ Οοπιἰὑῦθο οοῃβίβυίησ οὗ :--- 

ΑΠΟΉΒΙΒΗΟΡ ΟΕ ΟΑΝΤΕΒΒΟΒΥ, ΒΙΒΗ͂ΟΡ ΟΕ ΟΠΈΞΤΕΕΒ, 

ΑΒΟΉΒΙΒΗΟΡ ΟΕ ὙΌΒΚ, ΠΟΒῸ ΠΥΤΤΕΙΖῸΝ, 

ΒΙΒΗΟΡ ΟΕ ΠΟΧΡΟΝ, ΒΙΟΗΤ ΗΟΝ. ΤῊΕΞ ΗΡΕΑΚΕΕ, 

ΒΙΒΙῸΡ ΟΡ ΓΠΙΑΝΘΑΡΕΈ, ΒΙΘΗΥ ΗΟΝ. ΗΚΡΕΝΟΕΒ ΑΠΡΟΙΕ, 

ΒΙΒΗΟΡ ΟΚ αἸΟΥΌΕΈΒΤΕΒ ᾧ ΒΠΙΞΤΟΙ, [ ΘΕΔΝ ΟΕ ΓΙΝΟΟΙΝ, 

ΤΙ οοηπεὺ οὗ ἰῃ6 ποτὶ --- 88 σοηθγαὶ Εἰ  οΥ---Ἰὰ5. Ὀθθῃ οδηἰτακίοι ἰο 

{{π| αν. Εἰ. Ο. Οοοκ, Μ.Α., δποι οὗ Εχοίοσ, Ῥγθδοΐοῦ αὖ 1 1800} Ἐ 

Τηη, ἐπα ΟΠΔρΡΙ]αΐῃ ἴῃ ΟΥΑΙ ΠΑΣΥ ἰο {116 Φάροη, 

11ὁὸ ΑΠΟΉΒΙΒΗΟΡ ΟΕ ΥΌΠΚ, ἴῃ οοηδυ]ζαίίοη τἰῃ ὑῃ6 ΒΕαΙσ5. ῬΠο- 

ἘΈΒΒΟΠΒ ΟΡ ὈΙΥΙΝΙΤΥ ΟΕ ΟΧΕΟΙΡ ΑΝῸ ΟΑΜΒΒΙΌΘΕ, δά νδβοθ πὶ ὑδ6 

σΘΠΘΙΆΙ ΕΜ Ι ΟΣ, ὌΡΟῺ απθβυϊοῃΒ αὐ βίη ἀν ησ (ΠἸ86 ΡΓΌΒΞΤΘΕΒ οὗ ἰἢ6 ποτῆ. 

Τῆο [υἱϊοιοίη 8 ἰδ 1.18, οΥΓἹ ἐδ6 Οὐπ γδιείογ δ : ---- 

γο!. 1. Τῇδ Ραπίαϊοδιοῇ :-- 

ΕΡΜΑΕΡ ΠΛΒΟΙ ΒΒΟΥ͂ΧΕ, Π.Ὁ., τὰ Βίεδορ οἵ 
ὙΠΟ οβίου. 

ἘΧΟΌΥΒ, Ομδρ. 1.- ΧΙ͂Χ, ... Τῇ ΕΡΙΤΟᾺ. 

. ν»νἤ ΧΧυἱμοοπὰ 
ΣΕΥΙΤΊΟΟΒ .......6μοορονννενον 

' βάμσει, ΟἸμΑπκ, Μ,Α., Ἰαῖο Βοοῖον οἵ Ἑαΐοῃ Βίββορ. 

Τ. Ἐ. Ἐβριν, Β.Ὁ., ΟΒδη ον ἀπὰ σάποη οὗ ΟΠ δβῖοτ, 
ἘΜΒΕΒ5.. ..... .ϑδέόννννον δηᾷὰ Ἐθοίοτ οὗ Ῥ͵α]]Άθεγ. 

“. Ε΄ ΤΉ ΕτΡΡ, Μ.Α.., Ἰαὶθ γ᾽οαν οὗ Βαιτί σίου. 

ὉΞΟΤΕΒΟΝΟΝΥ͂,. ἐόν Ομποῃ Ἐδριν, Β.Ὦ. 



ΤῊΕ ΒΡΕΛΚΕΕ ΒΒ ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΥ. ῶ 

γοί, 11, Τῇ Ηἰςογίοαί Βοοίϑ !:- 
ΦΟΌΒΗΔ ..........ὁοονονοννονννο (ἀπσθη ΕΔΡΙΝ, Β. Ὁ. 

[τά ἀπτηῦκ Ἡξπνευ, Ὁ.Ὁ., [νὰ Βίβμορ οἵ ΖΌΘΘΕΒ, ΒΌΤΗ, ΒΑΊΣΕΙ,. ΐ ἘΠ ΠΉΤΕς ΤΕΥΕΝ, ; 

Οπόποξ ΠΑΝ ΤΙ͂ΝΒΟΝ, ΔΙ͂.Α., Οαμοη οὗ ΟΔΏΓΟΓΒΌΓΣΥ 
ΕἸΒΒῚ ΒΟΟΧ ΟΥ ΚΙΝΟΒ.. διὰ Εὐδυνα Ῥτοίεβθοσ οἵ Αὐυοϊθες Ἡ ἰϑιουνῦ αἱ 

Οχίοπὶ. 

γο!. {Π]. 
ΒΕΟΟΝῚ ΒΟΟΧ ΟΣ ΚΙΝΟΒ, : 

ΟΗΒΟΝΊΙΟΙΕΒ, ἘΖΒΑ, | Ομηοη ΒΑΎΤΙΝΧΒΟΝ, Μ. Δ. 
ἘΕΗΕΙΕΙΔΗ, ἘΞΤΉΕΒ 

γο!. Ιγ. Τῆι Ροοϊίοα! Βοοίς :- 
708 δ ορεουοκ ον ξανς ρὸν κόνον Το ΕΡΙΤΟΒ. 

ἂν 5, ΦΟΗΝΒΟΝ, ΔΜ. Α., Ώϑαῃ οἵ 0115. 
9 ἘΡΙΤΟΕ. 

ἘΒΔΙΔΕΒΟ .. 000 ἀρνί ννμμεε οι Ο. 7. Εἰπαυττ, Μ.Α., οπ. σαποη οἵ Ο τίϑὲ ΟΒατεῖι, 
δηᾶ Υίςαν οὗ Ἵ 1 Κ Βο]ά. 

Ε, Ἡ. ΡῬιύμντεν, Μ.Α., Ῥχγοθομάστγυ οἵ 5:. Ῥω} 8, 
ῬΒΟΥΕΒΒΒ.......ϑϑϑνκένενννν Ψίοαν οἵ ΒΙςΚ]ογ, δηὰ Ῥγοΐεδϑοσ οἵ Ραϑίοναὶ Ἰ᾿μοο- 

Ἰοσν, Κίηρ᾿Β (ο]Π]οσο, ᾿οηάοῃ. 

ἘΘΟΙΕΒΙΑΣΤΕΒ Υ. Τ. ΒύΣΠΟΟΕΚ, λ΄.Α., ῬγοδομάδσΥ οἵ 81.. Ῥδὺ] 8, 
μον εν νὰ διηαὰ Βοογοίασυ ἴο ἴῃ 5.ὃ".6. 

Τ. ΕΙΝαΒΒύκΥ, Μ.Α., Ῥγοθοπάατυ οὗ 8.4] θαυ, δά 
ΒΟΝ ΟΣ ΒΟΙΟΝΟΝ ..... Ψίοας οἵ βατθαρε, ὙΠ|5. ᾿ 

γοϊ, Υ, ἰ36ἰαἢ) ἃπ4 16 γοιηἰ δῇ, 
Ὗ. Καυ, ἢ).Ὁ., Ἀϑοῖοσ οἵ Οτοαὶ 1,κἰκδα, δπὰ ]δἴο ΙΒΑΊΛῊ  .........ἀὁἀμρνι νοννενον Ριϊποῖραὶ οἵ ̓ Βίβμιορ᾽ε ΟὈἸΙομο, Οαϊουξία. 

ΠΗ Δ ΙΞΆΈΝΤΑ: ᾿ Β. Ῥάυχε βυιτα, Ὁ.}., Ῥοκῃ οἵ σαμϑουνατν. 

γο!. ΥἹ. ΕΖοκίρ!, θαπίοι, ἀπά (6 Τινοῖνο Μίπογ βγορῃοίβ, 
ἘΖΕΚΊΕΙ,........ἀοοννννννννννν . ΚΕ συκκπευ, ἢ.Ὁ., Μαβίογ οἵ {ἰιὸ Οἰνατῦον Ἠουδο. 

Η. 7. Ποβε, Β.Ὁ., Ἰαΐα Λτοϊιάσαοον οἵ Βοάἀίοτά, 
ὈΑΝΉΙ, ....ὍΧϑνιννλλννννν, ἷ 7.Μ| Ευαξα, ΜΙΆ,, γίοαν οἵ Βοχίου, Κοπέ, 

Ἑ, ΗὐυχτΑβιβ, Μ.Δ., Ῥγοθοηάαιυ οἵ 7115, δηά ἘΟΒΕΑ κπὰ ΣΟΜΔΗ...... ΘΗ ἈΠ ζογικιι 
ΑΝΟΒ, ἩΛΗΝ, δυὰ ΖΕΡΗ- ( π. σλκχρκιῖ,, ΜΌΑ., Ῥγοίρεβοσ οἵ Αταῦϊο, Οχίοκι, 

ΑΝΙΔΗ ........ὁϑνενννννον δὰ ῬγουθπαγῪ οἵ ὃ 61». : 
Ἑ, ΜεΥυδισεκ, }].1., Εχοιηϊπίηρ Οαρ]αΐα ἴο εἶ"9 

ΦΌΕΙ͂, βηὰ ΟΒΑΘΙΑΗ...... θίσμορ οἵ [που], δπὰ Ἰξοοῖον οἵ ΒΟ ΚΙ σ τῖεἰὶ 
Ευρίησδιη. 

ἙΤΟΛΔΗ͂ κυὰ ἨΑΒΑΚΕΟΚ,. ϑβϑν. Οἴμκκ, }1.Α., ἀπά ἴδιο Ενιτοιι. 

Ὗ. Ῥηακι, Μ.Α., Οιαρίαίν θὰ ΟΥ̓ θαυ ἴο {110 
ἘΞΟΟΕΡ ἘΕΠΒΔΗΤΑΝ »ϑιὰ | λυβϑὰὶ Ήου. ὥσπου οὗ Ὑγοτοοθῖοσ, δηὰ Βοοῖοσ 

ο τοοῖκ, 
νοθυροδθόφθδοοσο 



4 ΤῊΕ ΒΡΕΑΚΕΕΣ ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΥ. 
---Ἕ ---ὄ-ὄἝ -. Ο ον«.-Ῥ..... .. ξλωε τς. 

ἢηι {Δ Ῥγεδδ8, 

ΤῊΝ ΝΕΝ ΤΕΞΤΑΜΕΝΈΤ, 
ὙΠΙΤΗ ΑΝ ἘΧΡΙΑΝΑΤΟΒΥῪΥ ΑΝῸ ΟΕΙΤΙΟΑΙ, ΟΟΥΜΕΝΤΑΒΥ͂, ΑΝ Α 

ΒΕΥΙΒΙΟΝ ΟΕ ΤῊΣ ΤΕἈΛΝΡΙΛΤΊΟΝ. 

Ἐν ΒΙΒΜΟΡΒ απὰ ΟἹΕΒΟΥ͂ ὁ τῶε ΑΔΟΙΙΟΑΝ ΟΠΌΈΚΟΗΣ. 

Εαϊ οὰ ΒΥ Ε. Ο. ΟΟΟΚ, Μ.4Ά,, 
Οδλπου οὗ Εχοίοσ, ῬΓΌΔΟΒΟΣ δἱ 1 βοο ἢ 5 [ηὩ, ἀπά Ομαρίαϊη ἰὰ ΟΥΑΙ ἐο ἐμ ο Φαεαε. 

4 Τοΐδ., λ]οὐδιωη, 800. 

γο!ς5. 1. ἃ ||, (οΞεροίβ ἀπά Αοΐϑ :- 
ΘΕΝΈΒΑΙ, ΙΝΤΕΟΡΌΟΤΙΟΝ ὙΝ. Τπόνκον, Ὁ. Ὁ., [τὰ Αὐολθίδινορ οἵ Υ ογξ. 

Ἡ. ΤΟΧοῦεν 1. ΜΆΝΕΕΙ, ἢ.Ὁ., Ἰεῖς θα οὗ 8. ΒΤ. ἙΑΤΤΗΕῪ ἃ Β᾽. ΜΑῈΚ [ ΓΛ μὴ 6 δον ον ᾿ 

ΒΈΧΟΚΕ.... ὐρροέις Ἢ, Βλβιν ΦΌΧΕΒ, Ὁ. Ὁ., [τὰ Βίϑδορ οἵ δὲ. αν α 5. 

Β. Ε. εβτοοττ, ἢ.ἢ., (Ὅπου οὗ 1 εἰ οσοῦξι, 
81. ΖΟΗΝ Φοονθοροφρουοδοθουιφοθφφοσαδθ εαὐὰ Κορίυβ Ῥγχοῖ. οἵ Ὀινιν αἱ ἰδΟ ὙΠ) ΣΟ ΤΩΝ 

ἘΞ ΑΟΤΒ........ἀἐνονοονννν Ὕ. 9΄ΑΟΟΒΒΟΝ, Ὁ.Ὦ., Ἰωτὰ Βίσμορ οἵ ΟἸιοεβίεσ. 

γο!. 1Π|. Ερίξι[6ς5 οἵ δὲ, Ραυΐ ι- 
ΞΕ. Ἡ. στξέεοῦν, ὮὉ.Ὁ., Ηοπ. δου οὗ οτοδδῖοσ, 

ΒΟΜΑΝΒ....... ΠΠΡΗ Βοοῖος οὔ Μυοὴ Ηδάδπαιη, ἀπὰ Εχδισηΐης 
ΟΒαρϊαΐπ ἴο ἴι6 Βίββορ οἵ ᾿οπάοῃ. 

τ, 5. ΤΎΛΕΒ, ῶρτμα μ Θατῆδηι, απὰ Ῥχοίδεδοσς οἵ 
: Οἴθοὶκ ἴῃ τὰ πνοαὶ γ. 

ΟΘΒΙΝΤΗΙΛΔΗ͂Β .... ......ἁἀς 
7. ὝΑΙΤΕ, Μ.Α., ὙΥἱοασ οὗ Νοσβδη, Νοσίδυσι- 

μον]δηά, 

ΟΑΤΑΤΊΑΝΒ  .......(ὁὑἀκονοον . 2.8. ον πον, Ὁ. Ὁ., Ῥόδῃ οὗ Οἰιοδίοσ, 

ΣΕΙΠΙΡΡΙΑΝΒ, ἘΡΗΕ- }) 7. Α. ΦΕΒΈΧΣΙΕ, Ὁ. Ὦ., Ἰαΐα Πδδη οὗ 1 1ποο]Π. 
ΒΙΑΝΒ, ΟΟΙΟΒΒΙΔΝΒ, ἰ Οαὐποη ἸΥ̓ΕΕτΟΟΤΊ, Ὁ. ἢ. 
ΤΗΕΒΒΑΙΟΝΊΑΝΒ, διαὰά ([ὙΥ͂Μ. ΑἸΙΈΧΑΝΡΕΙΠ, Ὁ.Ὁ., 1οτὰ Πίπδορ οἵ Πεῖτν δά 
ῬΗΠΈΜΟΝ.......ἁὁὐννμος ΒΔΡΒοΘ, 

ῬΑΒΊΟΒΔΑΙ, ἘΡΙΒΤΙΕΒ.. ΦΌΗΝ ΦΆΟΚΒΟΝ, Ὠ.Ὦ., Ιοτὰ ΒΙΕΠΟΙ οὗ πάθῃ, 

ἨΕΒΒΈΕΎΒ. ......(νννννονοος Μ. Καυ, ἢ.}. 

γο!, ἱΪγ. ὕΟαϊδποίϊο Ερίς [65 ἀπ Βενοίαἰΐοη 1-- 
ἘΡΙΒΊΤΙΕ ΟΣ ΒΤ. ΣΧΑΙ(ἘΒ... ἈΟΒΕΙΤ ἥσοτι, Ὁ. Ὁ., Πθδη οὗ Ποο οϑἴος. 

ἘΡΙΒΤΙ(ἘΒ ΟΥ ΒΤ, Τ0ῈΠ.. ΐ ἕο μωι Ὁ. Ὁ., 1οτὰ Βίβμορ οὗ ΤΟΙΤΥ δηά 

7. Β. 1τσπτέοουῦ, ἢ.ὮὉ., Ἀν παδς οἵ δ γι Ῥαδὶ 1 5, δης 
᾿ Ματρατοῖ Ῥγοίοϑδεοσ οἵ Οἱν ἐν δὲ (ἰδση τε ρο. 

51. ῬΕΤΕΒ δυὰ ΒΤ ΠΌΡΕ... Φ 13 ἢ Ἴυμεν, Β.0., Ἱποιηδοηΐ οἵ δὲ. Βάπανλε, 
ΟἈ σι ἀμο. - 

ἘΕΥΕΙΑΤΙΟΝ ΟΣ ΒΤ. Ἰ0ῈΝ Ὑκ. ΠῈσ, Ὁ.}., Ατοδάθαδοοι οἵ ΓῈὈ]π. 



ΟΡΙΝΙΟΝΒ ΟΕ ΤῊΝ ΡΒΕΞΚ. 
--- --ο.. ................σὕ...............-.-..-..ὕ.--......-...--- .---..........αβ....... .., .--. «- ᾿ ππν π͵ν΄-Ξ-.-. « ., ὧν 

ΟΡΙΝΙΟΝΘ ΟΕ ΤῊ ΡῬΕΙΕ55. 
---,...- 

ΟΗΝΙΘΤΊΑΝ ΟΒΞΘΕΉΥΕΗ͂. 

ὁ ἀο ποΐ ΒΟΓΌΡΪΙο ἕο ΔΥΤΟῪ οὐν ρμογβαλβίοῃ {λιαῖ, ἩΜ1]180 ἔπ 6 ΟΥΪΏΑΥΎ ΕΠ» 115}. γοδθν ν1}} 
ΤΟΟῸΓ ἀκα απ ἀραΐη ἰο [Π6 τοϊππγο8 Ὀοίοχο ἃ.5 ἴον [Π0 δοϊαζίου οὗἁὨ ἰοδο αἰ βὲοι θα τ εἰς ἢ:8 
ΟΆΣΥ Ῥογι88] οὗ Π0]γ Βευρίιο, α8 ΜῈ }} ἃ8 ἴπ6 ῥσονυ ἶηρ Βρίγιῖ οὗὁὨ πιοάογῃ (Ππουκπί διιρσοβί 
ΠΟ ἀσγὸ ἔδτν, οὐθὴ διποη δύ [π086 ὙΠῸ ἢανο ἀδνοίοα ἃ ἰοπρ 116 ἴο ἴΠ0 ρυγευϊῇ οὗὁὈ Βὶ ἰϊοαὶ 
βίυϊε58, το 111} γῖβο ἔγοηι [ἢ ὁχδιηϊπαίίου οὗ [686 γοϊυ65 Ἰουΐ δο ηρ {ᾶΐ [ΠΣ πάτο 
ξαῖη οἰ βοπλ6 γα] 80]. δα ἰ(ἰοηβ ἴο ἴ6 γοδυ δ οὗ [6 1} ῬΓΟΥ ΟῸΒ ἐμυθδίϊρ 018. 

Ιη ἰακίησ ἰσανο ἔου ἴπ0 ῥὑσοβοηΐ οὗ τὸ Ἑα ου 5 ῬΕΤΘΠΒ. σοπε θυ 1018 ἰο (δ ἐπιροτίαμπς 
ΨΟΓΚ, 6 σαπποΐ Ὀὰἐ οοπρταζι]αΐο ἴπὸ οὐδ παίον πὰ ἴΠ6 Ῥτομηοΐοτβ οὗ [86 πάτα Κὶρ ΠΡΟΣ 
1:6 βοϊθεϊζομ οὗ Οη6 μοββοββὶτιϑ 1π δὸ ἰῇ ἃ ἄσρτοο ἴποξα αὐλ] Ἐοαίίοηβ, ἴο Ἡ ΙΟΝ τὸ πατὸ 
ΔΙγοσδαγ Δ]]υάοᾷ, οὗ Θχίοπεῖτο σοδάϊησ, δουπά ᾿υἀστηοπέ, οὙ (ἦς 8] ΒΟ ΒΟ] Ατβ ΒΡ, απὰ ἰΒουρἢ Ἰαβῖ, 
ποῖ Ἰδαβῖ, ρσγδοίίοαὶ ΘΟ ΟΠ 8686, ν΄ ΒΊΟΝ ἀγθ ὑαΐ τατον Τουπὰ ἱπ οοτη δὲ πδίΐοι, Ὀπὲ Ἡ ΠΙΟΝ ΤῸ 
Βσ ῬΙΓΟ- ΘΠ ΠΘΉΕΙΥ ἀσδι γα ὉΪῈ ἐπ (ἢ0 ἀἰποθασρο οὗ εοὸ πηροτίαηξ ἀπὰ γοβροη δὶ Ὁ]6 ἃ ἴ85Κ δ {πε 
ὙΠ πΒ]Οἢ ἴπ6 Ἑαϊΐον οὗ [ἢ9 δ,»εσλον᾽ δ (πιῆ αν 858 Ὀθοα δμ γυβίοά. 

ΝΟ ΝΟΟΝΕΟΗΜΙΘΤ. 

Ἶγ τορατὰ [686 ΤΟ] Π6Β. 8 ἃ δρεοϊπιοη οὗ ΕἸ 15) ΒΟ ΒΟ] αΥΒἢΡ, οὗ πε ὶοῖ πὸ ποοᾶ ποῖ 
06 ϑδδιηοάᾶ, ουθῃ 1ἦ 10 βΒμῃουϊὰ ὃδ6 σοηραγοὰ 1} [86 βεΒο] αυδἷρ οὗ ΔῺῪ οἴ οΓ οουμίσν. ΤΠιῸ 
ΔΟΘΉΓΒΟΥ, (Π6 ἀο]σδοΥ, δηα 180 ΒοΓΌρτ]οτι5. σΟΠ βοΐ ἢ [ἸΟἸ 8}. 6 68 ὙΠ 10} ΠΑΥΘ Ἰοηρ οπαταοίζοτίεοὰ 
᾿ 7.4.0} ἰδαυτιίης 810 ἰουηὰ μοτο. ὅὸ αὐταπσοιπηθηΐ 18 ἀμ ἑτα Ὁ]6. 

ιἰΤΕΒΑΟῪ ΟΗΟΉΟΗΜΝΑΝ. 

6 ἔδεὶ {π8ὲ ἴῃ ΤΊΔΗΥ τηοβέ ἱπηροτίαπ! τεβρθοίβ, {18 ρτθαῦ ΟΣ ΓΟ άοΓΒ ἃ ΡῈ8]16 θοΓν 100 
δηὰ ἰβ ἃ χθὰ] Ὀοοῃ ἴο ἴ᾽6 Οδυτοῦ. δὶ [6 τυϊΐοτα δπὰ οἀὐϊίοτα δτο ρίνϑῃ ὑδ 18 τηοδί 
ἐλρορρο διὰ ΜΘ Δ΄ ΒΌΓΣΟ {πΐ, ἴῃ [116 υϑοίαϊποδα οὗ [ποῖν ποσκ, [ΠΟῪ ὙΠ] τηθοῦ π1ῈῚ ἘΠΘΙΓ 
Το Ατά, 

ΦΟΗΝ Βθιι. 

᾿ς 76 οδὰ {πα} ΚΟΥ ΟΧΡΙΟΒ8 ΟἿΣ ΘΠΕΓο δα δίοϊίοιι τ τὰ {1|6 αἰχ, δέν 16, αηὰ Ἂρὶτὶς οὗ [6 
υτίΐοτθ. 6 δγὸ ποῖ ἴοσθ οἤθηρὰ τὴς ΔῊΥ οὗ [πο 8..8}1ὸν ἀορτηδίλδιῃ οὗ ἴμ0 ἄαγ. ΤῈ 
ἴοπο 8 ἐπαῖ οὗἨ χὶρο βομοϊασδῃῖρ, ἡ ῖοἢ σαι ΔῈ] Ϊν ἡ λρδούς σαίλο41 αἰβίου ἴοι, ἱιπουΐ 
Ἰοβῖης ἢ ἰὴ 186 Ὀλνὶπο Πονοϊδ οι. Τῆι Βίδπορ οὗ ΒΥ πιαπιαβεβ ὁ Ὀσιδὶι ἀνταν 1η {ΘΟ ΠΙΥ 
ΡΒᾷ68 Δ}1 [π6 σου Ό5 ΔΕ ΠΟ ασττηδῃ οὐ τἰοίδηλ ᾽)48 δοὺς ί ἴο οὔδουχο [Π6 Μοδαΐο δυΐμοσ- 
ΒΡ οὗ [0 Ῥεοηίαϊζθιοῖϊι,. 

Αὐυςλῆπόῦ ΑΝ. 

Ἀρατί ἔγοπι 18 βρϑοΐδὶ]ν Ἄχ οὶ]οπ ΤΌΠΙΟΤΕ, (πογο απ 6 πῸ ᾳυοϑίοι (παΐ {116 ποῦῖς »1}} 
ΒΌΡΟΣΒΟΘ 4}1} οἱ ἀοτ οοτη πῃ ίαΓ68 ἴῸΣ ἘΠΡΊ ΪΔἢ ΤΟΘΘΙΒ, 80 ΤᾺΣ ἃ8 8 ΟΧ(ΟΙΠδὶ ΘΟ ΠἸΘΗΘΙΎ 18 
οοποοιτιθἃ. ΕῸΣ βοῃ 1 δὰ οἀποδίοα τηθη, ΏῸ παπὶ ἴο κπον ἴδ ᾿ἰΟΥᾺ] πιοδηΐῃ οὗ [Π6 
1016 ἱπόζοῦεα! δηὰ διθινυπα πὰ ὙΠῸ ἀδαῖγθ αἶδὸ ἴο Βαυϑ ἐμοῖγ δι τη ἴῃ [Π0 Ηἱβίογ! δ] 
ὙΟΓΒΟΙΥ οὗ (ἢ 6 διδ]6 ἃ ΡΟ ἃ {ποτοῦ ἀπὰ πιο] χοπέ Κπονπ]οᾶκο, {π16 ΟΟΤΩΣ ΘΒ ΑΥΥ 
Ὑ111 6 οὗ στοαὶ δπὰ βρϑοϊδὶ να]. 

ΒΗΙΤΙΒΉ ΟΟΛΕΑΤΕΒΙΥῪ ΠΒΕΥΙΕΥ͂Ν. 

Ἶγ ὁ ατὸ βα(ἰβῇρα (πα 17 ἴδ Ἰεαγηδὰ παπᾶ οαπαϊα κοο]ατα ὙἢῸ πάτο ππἀογίακοη {115 πτοσκ, 
ΘΟ Ρ]οΐθ 1ξ Σὰ οοττεθροπάϊῃς ΔὈ1]1γ, ἔμθτο 111 00. 6 Ῥσδοιοα} ]ν ἀδοί} (ΟΟΠιπ ΘὨἾΔ ΤΥ οα 
ἩΟἷΥ Βουρίατο, 88 τοῦ ἴπ δάγαποθ οὗ 8}1 ργθυΐϊουβ ποσκβ οἵ (ἢ9 ΚΙπά 85 {116 ἀϊοίλο πα τ168 οὗ 
[πο Β10]6 ἿἪ Ειοῖο δπὰ β':ο 1 ἰγαπδοοπάρὰ 81} στοϊορα δα οὗ Β10]1081 ᾿ΣΓΟΥΑΓΌΣΟΘ ἀοΟΟ861}}6 
Ὀοΐοτο ἱποὶν {ἴπ|6. ΒΊΤΟΠ, ΠΟΙ ΠΟΙ Β6Ώ86, ἃ 600 αἰ ἀογα Ὁ]6 βοβοϊαυβην, αηὰ ἀοτουΐ ΓΟ Πρ ΔΥῸ 
σΟηΒΡΙοΌοι18 ΘΥ̓ΟΥΥ ΤΟΤΕ. 

ΕΥΑΝΟΕΙΙΟΑΙ. ΜΑΟΘΑΖΙΝΕ. 

ὙΠῈ δαπιο οἰϊαγποίογιβεϊοβ ὙΠῖσῃ τηατκοὰ {16 ἤτεϊ τοϊυμιο ἀγὸ 88}}} εὐλάθηϊ-- Βγθ (ἢ, 
οοπιρποΐποβα, απὰ ἀϊτοοίποεα. ὙΠῸ ποῖοα, ψἱῖπουξ Ὀοΐῃρ ὙΟ]υ ποθ, ἃσθ διβδοίουΐ [0Γ [116 
ΟΥΑΙ ΔΤΎ ι.80---ΟἹοαγ, ἃπἃ ΚΟΠΟΤΆΪΥ μοϊρέωιϊ, ΜΏΪΟ (ΠΟῪ δἰῦχαοο [16 τε80}18 οὗὁὨ [16 ]αἴοδὶ 
ΒΟ οΪασβηῖρ. 7116 Ὀοοὶς, 88 ἃ 2016, ῥσοτδοι ἰο 06 110 ὕὈεδέ Οὐχωπιθηίασυ οὗ {8 Κίπά--- 
Ἔχρίδπδίοσυ τί ουξ Ῥσαοῦλοαὶ στοιηατῖκβ ον δρ᾿ τ Δ] ἀρΡ]οδίλοπδ. 



μι: το ὡρμμμρΩ ὡ - ---.««-ὄ-ἰ 

6 ΤΗῈ ΒΡΕΑΚΕΒ5 ΟΟΜΜΈΕΈΝΤΑΒΥ. 
--.----. .-............. 

ΕΝΟΙΙΘΗ ΙΝΌΕΡΕΝΟΕΝΤ. 

Ουγ ἠυάρτηθιΐ οὗ πὸ τους, 88 ἃ Μ ο]6, 18 ΟΧ ΓοΙΟἾΥ ξαΥΟΌΤΑ]ο. 79 ἀο ποί Βα ἱξ 
Μ1}1 πῃ Ὀδοῖς ΔΏΥ 0 ΒνΘ σεπουποοὰ {ποῖς Αἰ]εσίαποθ, θὰ ἐξ π1}}, τὸ Βορθ, οοπᾶστα [{|6 
ἴα οὗὁἨ [16 δηχίουβ, πα ΡΒ δὐεν τ δ κρλρε, δαπὰ 1 νι 1}} ΘοΥΑΙΪΥ ξῖτο πῖδὸ δηὰ 
ΟΔΥΟΥ γοδογ8 ἃ ὩΟΣΟ ἐπι  Προηΐ τον οὗ Ηοἷν ϑεῦρἔιγθ. ᾿ 

ὙΑΥΟΗΜΑΝ. 

ΤὨγουρπουῦ τὸ Βπὰ ᾿ἰϑατηΐηρ ΑἸ Βοπϊ ραγαάο, δπὰ οὐ ἰοῖσπι ἢ μουϊ ἱστουοσοαςθ. Τ|ι 
ΤολάοΣ ἴδ Κορὶ π|ὸὶ] δυγοδδὶ οὗἩ (ἢ: 6 Εἰ πγ68 : Ομ μι ΡΟΓΕΤΥ 85 76}} 88 ἀπεϊθπξ Ἔχροβιίογβ, ΓΙ 05, 
δηὰ ἔγαυ γα θαΐης Ἰαϊὰά ἀπάονῦ σοπέγ δαϊίοη. Τῆ οΟτρῖπΆ] ἀδαῖση οὗ (Π6 τοΥκς ἈρΡΡΟαΓΒ ἴΠπ8 
ἴο δ6 ΟΟΠ δἰ δί ΠΕῪ σαγτίοὰ οὐ: δηὰ ἱΓΘῺΥ ἔτι π8 οὗ υἱνίηο Εονυοίαἴϊου παν Βθοη δρί ἴο δα 
186 ἰβδιο οὗ 86 Ἑφοῃϊοΐ τ ἢ10}} ἐδ ΠΟῪ ἱῃ Ῥτόσγεββ, ἴΠ 686 Ρ86Ὸ8 ἃγὸ π ]}} δὐἀδρίοα ἴο ΤεπαϑΌτο 
{Π6 πη). ΤΠΘΥ ΔΥ ΠΡΟ ἘΝ ΤΉ ΡΊΤΕΙ παῖ [Π6 (γυἢ ἀοο8 ποῖ γοῖ νηΐ ἐμ απιρίοπδ ἈΠῸ ποοὰ 
ποῖ, ἀπὰ .“1}} ποῖ “6 οὰ ΒΘ ΠΟΥ βροαὶς τ Γ} [6 σπδῖαν 1 ἴπ6 δαΐε.᾽᾽ 

ΑΜΕΒΙΟΑΝ ΤΕΘΤΙΜΟΝΥ͂ ἰο ἰἢ8 ϑΡΕΑΚΕΙ'8 ΟΟΜΜΕΝΤΑΗΥ͂. 
ΤΗΕ ΕΡΙΘΒΘΟΟΡΑΙ. ΟἸΕΒΟΥ. 

Ἐε. Ποῦ. Ἠομάτιο ῬΟΤΤΕΒ, Βλορ ὁ Λειο Τονγᾷ. 

Ι[ος ἰο ἔδυ γου [ῸὉΓ ἃ ΘΟΡῪ οἵ (16 ἤτεί νυοϊυτὴθ οὗ ἴμ6 δρεαζεν᾽ δ Οοιππιομέανψ, ἀπὰ (0 
οοηρταίυϊαῖο χοῦ οἢ [86 τίν. οκο δυιὰ Ποποὺγ γοῦ πᾶγο οὗ ἱηἰτοἀυοὶηρ δαὶ ΤΠ ροτίδηι νοΥκ 
ἴο ἴῃ ΑἸπογίοϑῃ ρυῦ]ο. ΤΒΟΓΘ οδπ Ὅ6 ΠῸ ΣΙΆΠΠΟΓ οὗ ἀουδί οὗὨ 1{8 ἰ ταῖυο, οἵ οὗἉ ἴΐε 
Ομ ηΘηὗ δοοο88. ,γ6 αᾶΎὸ Ἰοῃς [610 1116 ψαπὶ οὗ γιὲ δι} ἃ σου ργο δῖ πὰ οοπρ] δῖα 
( οπιπιθῃίΑΓΥ οα ἴπ6 Ηοὶν ϑοεγίρίυγοβ 1ὸγ ον δι(ιαοηΐφ οὗ ὈΙνἾΥ, οὐγ ΟἿΟΥΧΥ, πὰ ΙΓ ἃ 
ατρο οἾη)88 οὗἨ ξΈποΓΑὶ τορθσθ. 1.9 Ἑάλιοσ, ὑδποη Οοοῖκ, μδ5 7ῸὉΓ πιαπΥ γεατβ ὕ66Ώ οε οὗ 
ΤῊΥ͂ πιο ΠΙΦΉΪΥ γαϊιοὰ ἔγίοπάβ. Ἠς ἰδ απ Δ0]6 πηδῃ; απὰ πιοεῖ οὗ ἴΠ6 ἀϊειϊρυϊδυοὰ 
ἙοΠ ΓΙ θυ ΟΓΒ ΔΓΘ γῸ6}] ΚΟ ἴο Τὴ 6 ἘΤΌΒΑΥ οὐ ὉΥ τορι οη. 1 ΘαγΏ ΘΒ ΠΟΡ6 ἴΒαΐ ἃ 
ΦΟΡΥ οὗ 1Ἢ ΠΙΔΥ βηὰ ἐΐδ τᾶν ἱπίο [6 εὐδων ὸ ούθσΥ ΟἹοσζγταδῃ οὕ ουῦ ΟΠυγοῖ ἴῃ ἴμ6 Ἰδηά. 
Οἱ οουγεθ, ἱπ βαυΐην 16, 1 ἀο ποῦ τθϑῃ ἴο ἄδην [πα ἴΠογῸ ἀγὸ βυ δογάϊπδίο ροϊπβ δϑουΐ 
ὙΙΟΝ [πόσο Ὑ11] θ6 ἀἰ δ σοηςοδ οὗ ορίῃΐοιι. 

Ἐς. ᾿εῦ. ΑἌτῆτΒ ΟἸΕΥΕΙΑΝ ΟΟΧΕῈ, 3..6Ὺλ0» ὁ ἸΡ βίον Δ ειο Τονὶ. 

Το δρεαζον᾽ δ ΟὈπιριδηΐανν ἷβ ἃ Τοαζυγο οὗ [80 ἀϑὸ ἱπ τ ΒΙΟΝ ψὸ να. [{ σαῃποῖ [Α]] ἴο 
ΤΑΙ 81 ὁγὰ ἴῃ [6 Βοση 8. ἘΧροδΙ ἤθη οὗὨ β'οτὶρίαγθ ΤῸΓ ῬΟρΌΪΑΥ οπᾶάβ. [10 τὰδὺ ροκείθν 
ἀϊδαρροὶπί (6 γοΥῪ ἰρἢ ἀχροοίαιϊοηθ ἩΒΙΟΝ μαᾶνθ θΘΘΏ Ὀγ [πο πᾶτηθ οὗ ἴμοδθε πῈο 
ἌΓΟ ἰδ κίηρ γνατί ἴῃ 1, Ὁ. ἐξ του]ά ζ411 ἰο δι θοαν ἃ δσδουπί οὗ ζγἐελ απα εονάενεοά 
οἰμοίἀπένοη οἵ ἴμ0 Ἰπορίτοὰ μαᾶροβ ἔπδπ μ65 δυεῦ Ὀθοπ Ὀτοιρῃί (οσοῖ πον ἱπ ἃ εἰηρὶς πῸτΚ 
Βογοίοξοσε. Εον 6 δοοίοι ῦν πΏῸ ἩΒῊ ἴο ἴοστη ᾿πιο]Πἰσοπξ δπὰ οὐ ἴσα] ορ᾽πίσῃβ σα ροϊπίδ 
ὙΠΪΙΘΝ δἴΘ ΠΟΙ͂ ΘΥ̓ΟΓΥΉΒΟΙΟ αἰϊδουδδοα, ἴῃ (μοὶ τοϊδοη ἰο Μοάοιι ΠΡΙΣΡΙΒΕΙ 16 ποῦὶ ἰ5 
{Ποτθίοσο ἃ ργθοίουβ ς. [Ὁ “111 Θμα Ὁ]. ἴμοπὶ ἰο τοαὰ δῃὰ ἰο υπάογαίαπὰ ἴπο δοτιρίιτοα 
ὙΠῚῸ το δἢ δηὰ δε ἐβίδο οη. 1 ἀουδί ποῖ ἐξ 1] ἀσοροη δον οοηβάοπος (μα " ἴπο Ὑ ογὰ οὗ 
Ααοὰ 588]} εἰδπὰ ἴον ουογ." 

ἘῈ. Ἰευ. ΔΑ. Ν. ΤΙΑΤΤΕΖΟΗΝ, 2 δῪον 00 Ζοησ 7εϊαρά. 

ΤΠουΡὮΕ 1 Ππατὸ ηοΐ Ὀθοη 4016, 856. γαῖ, ἰο ὀχαπηῖπο {π6 δρεαζον᾽ δ (ὐημηεμέανν δ5 [Ὁ]}ν δὲ 
1 εου]ὰ νι, γοῦ 1 Βανὸ βεαπὶ σπου οἵὨ ἰΐ ἴο }υδΌΠν τη ἐπ εαγῖηρ {Π|π| 10 ψ1}} ῥγοτ 6 ἃ τιοοὶ 
γΑ]υΔ0}]6 δἀάϊοι (ο ἐπ ἀδραγίπιοπέ οὗ βαογεα [{,τ{οταΐυγα ἴο ὙΠΙΟᾺ 16 θοϊοπρθ. ὙΈΘΓΟ σ8η 
"Ὁ ὯΟ ἀουδί ἐπα ἰΐ μν11}1 οὐϊαίπ δὴ οχίσηδιτα οἰγου]αθίοη, απὰ κ1}} θῈ ἈἰσΉΪν ρῥτὶσϑὰ ὃν Αἱ} 
ὙΠῸ 0490 1. 

ἘΠ. Κευ. Ἐ. Ὁ. ἩΥΝΤΙΝΟΤΟΝ, Ζίδλο» ὁ Οπέγαϊ οι ΤΌΥΣ. 

ΤῸ πᾶν ὃ6 εαἰὰ οὗἉ [πὸ νοτὰ {π0 10 ποῖ ΟὨΪΥ τηοοίβ ἃ σοϑὶ παπὶ ἴῃ τοϊλκίουβ ᾿ἰξοταΐατο, δαὶ 
{μαι ἰξ χηϑοίβ ἃ σδηΐ ὙΒ]Οἢ δὰ ὈΘΟΟΠΘ ΘΟ ΒοϊοΌδΙγ δηὰ νλάοὶν 9011, ποῖ ἴο κ οἵ (ἰς 
πορὰδ οὗ ἃ ἰᾶυρθ ρογίϊοῃ οὗ {πὸ ον κῖης ΟἸογσῪ ἰποπηβοῖνοδ, ἰ1}} ΠῚ116 {ἰπ|θ δά 1οθα τθοπον 
ἴοτ θουκβ. ΝΙΘΟΣῚΥ͂ 41} Ῥαγίβῃῃ Μ|ηϊδίοσβ μασθ Τουπὰ ἰΐ ἀἰβίου] ἴο ἀπασοῦ {86 Ττοηυοπῖ 
ἱπαῦΐτΥ οἴ (ἢ Ἰαϊγ, "" δὶ ΟΟπισ ΑΓ 5118}} τὸ ὺν δ᾽ ὙΤῆῈ Ὀοδὶ (παὶ οου]ὰ Ὅ6 ἀοῃθ 
ΜΔ [0 ὨΔΤῚ6 Πα] [-8-ἄοζοι ἀἰδογοπῖ οχοροῖ6.) θοο Κα, οα ἀἰβογεις ρατία οὗ ΠοΪν ϑοτίρίυτο, 
ἀϊδοοππεοϊθα τ] Θπο ἢ οἴοΓ, ἀπὰ βοιλθ οὗ ἴποπὶ ὨΘΟΟΒΒΑΧΙΥ ΟἰΠΟΓ ΤΟΓΥ ΘΟΘΟΪΥ ΟΥ̓ ΤΟΙ͂Σ 
ἘΌΡΟΓΒοΐΑ]. ΠῚ] [π0 δροακον᾽ς Οονηποηίανψ πα Ῥτοροβοὰ, ἰἴοτο Ἀρροδαγεὰ βη)α}} ργοπιὶδο 
πὲ [0 ποοᾶὰ που]ὰ θ6 βιιρρ]:οὰ, Ὑηδιὶ δπηουποοπιοθηΐ ἀνα κοηθὰ ἃ βίσοηρ; ἃπᾶ οομπδάεηϊ 
ΠΟΡ6 ; πὰ, ἴῃ τὴν Ἰυδρτηοηὶ, ἴ6 8016 ΑΣποχίοδη ρν]1ο οὐρα ἴο ἀπε πον Ἰοῖες ἃ στοαί ἀοδὶ 
ἴ0 γΟῸΣ Βοῖιδα ἴοχ [86 ΣΘ- Ρυ ) οδίζοη. Ι 



ΟΡΙΝΙΟΝΒ ΟΓ' ΤῊΞ ῬΕΕΒΒ. Ἵ 

ἘΠ. Κου. ΤΉΟΜΑΒ Δί. ΟἼμλπκ, δ σλορ ο7 Ἀλοί 7οἷαμά, 

Ια οὀχαυνιϊηοὰ (9 δ δίς Οομιμεεηίανν “ἰτἢ δ διοϊθηξ οΑγὸ ἴο βαϊ δοῦν τὴ ἐμαῖ 1 ψὶ]}]} 
ἸΤΟΌΔΟΙΥ ὃθ (.6 πιοαί ν᾽] Ὁ]6 ποι οἵ ἴμ6 Κἰηπὰ ἴ0Υ ζϑΏΘγαὶ υ8ὸ ὙὮΣοΐ 88 δυοσ ὈΘΘΙ 
Ῥιοὰἀυορὰ 'π ἴπο ἘΠῸ118} ἰοησυθ. 1 πᾶνὸ (86 ΠΟΠΟῸΣ οὗὨ ἃ Ῥογβοηδὶ βδοηυδὶπίδηοθ ὙΠῸ 
βευθταὶ οὗ [86 ὈΙΘΠ ΟΡ διὰ Οἴου Ὺ ὙΠΟ ἀγὸ οηρεοροὰ ἴῃ ἐδ ργορδγαίίοῃ, δπὰ 6 τορυίαίϊοη οὗ 
4}1} (850 οοπἰγιθυίογε ἴο (Πϊ5 ΟΟΙΩτηΘὨἴασΥ, 0. Ῥχοίου πα δοπο γεῃΐρ, 16 ἃ συοϊοηΐ ζυδγαηΐθθ 
[Παὐ 11 πὴ} 06 εοηάἀυσίοα ἴῃ {Π6 τηοϑὶ ἐποτουβὶι δῃα βαι δίβοίοσυ ΔΉΠΟΥ. 0 ἔᾺΣ ἃ8 1 αᾶνὸ 
δορὰ [6 ρροχίζυπτν ἴο δίυν {μ]8 Ομ ΘΠίδσυ, δ ἈρΡρΟαγΒ ἴο πιο [δέ 1ξ ἀθα]β στ (80 
ἀἸΒου]θ5 οὗ Βετίρίυτο ἱπ δὴ πηρτοϊυὐϊοοὰ ἀπά ποποδῖ παν, 116 αὖ ἘΠ βᾶτὰθ (1) 1ϊ 18 
δἴπασ δουπὰ ἀπε ΘΟΠΒΟΤΥΘΙΥΘ. Θ ΘΟΙΠΠΙΟΙ σόϑ δὲ Ὑ}}} ἀθσῖνο ἃ γδδ διηουπί οὗ ἸὨΟΥΤΩ ἃ - 
οῺ ἔγομῃ 118 βαξοϑβ, δῃὰ [Π6 τηοϑῖ δοσοι ἰδ ἃ βοΠοἿδὺ οδὸ τοϑὰ 10 ἰο δἀνδηΐαξο. 

Κι, Κεῦ. 5. ΖΟΉΝΒ, Βίδλο» ὁ} Τ γσίηἑα, 

1 παν ποῖ ᾿ιαὰ {ἶπι6 ἰο γῖνο [πο δὲ ὲε Οοιεριφηίανν βοὴ Ἔχδηλἐπδίοη α8 π Οὐ] 68 0]6 
126 ἴο ἜΕΧΡΙΈΘΒ 8ῃ. Ορϊπίοῃ οὗὨ 119 τηθτι8 ΘΕ Θὰ ἴο οομβιἀογαϊομ ὈΥ οἴδογΒ ; τοί ἃ ρδσίϊ8] 
Ἰπεροοῖοη. 48 ἱπιργθεβθ π|θ 8ὸ ζαυουσ Ὀ]} Τπαΐ 1 οαπημοῦ ἀρὴν τα] ἢ [16 ῥυΐν]]ορ6 οἵ 
Ῥοβεθεβίῃρ [Π60 Θῃεγο οὐ, πα {ογοΐογο γϑαιοδέ (πδΐ 88. 116 οἴδιοῦ γ Ὁ] 68 δῖο ρυ Ὀ]Ἰεμοὰ 
186. ΠΥ ὃ ζογψαγ θα [0 π)6. 
ΟὙ δι βυγο [Π6 ΟοΥΕῪ δπὰ Ἰα ἐν Μ 1} ἀρργθοίδίς [ἢ 6 βουτὶοθ γοὺ 810 γτεπβοτΐῃρ ἴῃ μἰδοίης 

τὨΐθ τ] Δ Ὁ]6 ΟΟμππποπίατυ ὙΠ (οἷν τϑδοῖ. 

Με. Πευ. 3. Β. ΚΕΚΡΟΟΥ, 8.2λ0} οΓ δι σδιγσᾶ. 

ΑΥον τοβαϊης ὙΠ πιο ολτὸ δπὰ ἰηΐογοεί ἴ[Π|6 οββανβ ὙΠ 10} ΒΊΘΠΟΡ Ηδγο]ὰ ΒΡΟπΤ 6 
ξἶνοθ ἰπ ἷ8 οὗ ἴ!9 ϑδροα χονγ᾽ 5 Οὐημηθηίανν ΟΝ ἰλ6 Ῥεμίαίφωοδ, 1 οαπποί ᾿οδὶΑἴθ ἴο Βα Ὺ 
1αἱ τθαΐ νν6}}-Κπόον τ δηὰ ὙΘΥΥ 8016 δηὰ Ἰοαγιθα βοοἾγ Ππδ8 Ὀοσι [6 ποτ ἴῃ ἃ ΨΚὉΥ 
ψ ΟΥν οὗ ἷ8 Βοποιιγθὰ ὨΔΠ6 ; ἀπὰ (παΐ ἔγοτση [πὸ ἴοι αῃ ἃ Ὀτοῦῖβο [ΔῈ μ΄ νη Ὲ ΤΑΥ͂ 
Δ Ὀεὶραΐο ρτοδῖ χορ! }θηοο απὰ βου ποδδ ἐπ ἴΠ0 δηϊἧγο ποῦς. [18 βεηεῖαι ὈΒΘΙΌΪ 688 τγυδῖ 
"δ ὑ.Ὺ βτοαΐ, ἴον {6 ᾿μ [0] σοπί, οἀποαϊοά Ἰαγτηδῃ Μ1}} ἤπὰ Πόγὸ βοδοϊαυν, (που ρ δι], ἀπὰ 
ΟἾΘΩΣ ΔΏΒΎΓΟΥΒ ἴο (Π6 ἈΟΡΌΪΩΓ βοορίξοίδαι οὗ ἴπ 6 ἀαγ, 8 νι 6}] δ8 ἱπβίσιι ον ΘΧΡΟΒΙ [ἸΟῺ8 οὗ [Π6 
(εχ οὗ (οὐδ νογὰ. 1 Βορθ {παῖ {1|ὸ π᾿ 010 ΟΟΙμ οὨίΑΥΥ Ἰαγ θα 08] 1ΐ8. ὑορίπηΐπρ, δηᾶ 
βεοιγο ἃ Πὰς ΟἸγου]αίζοῃ διῃμοῦ Απιοτῖς τοθάο 8, 

ΡΗΕΘΒΥΤΕΗ͂ΙΝ ΟἸΙἸΕΠΒΟΥΜΕΝ. 

Ἐευ. Ῥρνοῦ. ὙὝ'Ὃο Ο. Τ΄ ΒΗΕΡν, 2..})., ὕιΐομ Τλοοϊοσίοαὶ δοριίμανν, Νειο ΤΌ]. 

1 ἢδτο οχδιηϊηοα ἴῃ 6 ἔγβι νοϊῃηο οὗ [86 δέῤῥο Οὐηεοηίαγν, απὰ βηᾷ [ἴ ἃ διιρογῖον πτουΐ. 
11 σοπιρ]οίδα ἱῃ 116 Τὴ Γ ἴῃ ΟΝ 1 18 Ὀοσυπ, 1 ψ1}} ΒΌΡΡΙΥ ἃ ναπὶ {πεῖ 88 ὙΠ] ἀ6}γ 
ῖοἹς. [πὸ γί ρἷδοο, ᾿ξ ἰβ οοῃοἶβο ἀπὰ γιοῦ, βο [παι ἴ[.}6 ῬυτΟΠΆ56Υ ἀπ ΓΟΔΟΟΣ Μ11] ἤᾶνθ 
ΔῺ ΟΧΡΟΑΙ ΟΣ οὗ ἰδο οπίϊγο Ο]ὰ απὰ Νον Τοδίδιηθπ 8 1π ἃ 5Π}8}} ΘΟΙΏΡΑΒΒ, οομηραγοὰ πὶ ἢ 
ΔΠΥ͂ ΟΧΙ ΒΕ ΘΟ πο ίασγ. Βεοομάϊΐγ, ἴπὸ ἀἰδίς.] ροϊη 8 πὰ Ῥάββαζοβ ΔΥῸ ποῖ βΒῃυπποά, δ5 
ἦβ ἴοο οἴζοηῃ (ἢ ομδο, ἠὲ γερο ἢ ΟΠ πϑηβῖνθ σοπητηθπίατίοβ. ΓΗϊγάϊγ, [ἢ 6 αὐιοβίοη8 
{ἰπαῦ δγὸ ταἰβϑαὰ ΕΥ̓ πιδειγαὶ βοΐθηοθ ἅτὸ δσδηιδηοα πε Ἐ]} ἔα γΠ 088, απ ὰ ἀπ ψογοα δα 0δἰβοίου ! γ.. 
1, ΔΒΕΪγ, ψ 116 16 ψνου]ὰ Ὀ6 Ῥτομηδίυγο ἴο Ργοποιμοθ ἃ Ἰυἀρτηθηΐ Ἀπὸ τρυμα ὁ [89 Ἰδοῦ 1η 
ψΒ]οἢ 106 Ἔχροεὶ του οὗ ρηδεαροα χορ ἴο ἀϊδρυϊοὰ ἀοοςπα] ροΐηῖδ Μ{1Π Ὀ6 τδάο, {6 ΓῸ 
ἐΔἢ ὕδ πὸ ἀοιθί [πὶ 1.16 Οὐ ΟΠ ΔΥΎ, 88 ἃ 016, ν1}} θὈ6 ὅττι Εναη 6] 1οα], δὰ {πδ΄ ἴο 
Ψ 1016 ᾿πβπθηοο οὗ (᾿6 ποχὶς Μ}}} ἴο βἐγοηρίμοη ἴπ6 τοδάον β οοπῆάσθποθ ἴῃ Ὠὶνὶηθ 
ἀρ γκε μνῆμ, δηὰ ρυΐ ἷπι ἴῃ ἃ ΜΑΥ ἴο ρορυϊατίδο 10 ΟἰΠΟΣ 1π ἴπ6 β'6ὈὈδ. 8000] οΥ 180 
Ῥυϊρι. 

εο. ἨΟΎΑΒΡ ΟἜΟΒΒΥ, 22.})., Ῥαείο» 97 ἐλα Τομ» τ Αυοημε Ῥρεσδυ έν ἴα Ομ» οἢ, 

ΤῊ ϑροαχον᾿ ὁ Οοιαηιομίανῳ ΤᾺΛΥ τϑα}ῖδοα [86 οχρϑοίδίίοπβ οὗ ἰίβ πιοβί βορείυϊ ἔγίθμάβ. 
10 ἴδ ΡΙΓΕΥ δπὰ οἶθαν, δῃὰ ὀχ ΒΒ: 118 ἽΝ οομαἀθῃβοὰ γοβυ δ οὗ [16 Ὀθοΐ δῃὰ Ἰαϊοδὶ ϑο βου ὶρ. 
ΤΙ ἘΠΡ ΙΒ -Θρθαϊεῖης ΟἸυτο δ ἮΔ8 Ἰοπρς ὈΘΟΏ ἀοτμβη πη ἃ ΡΟρΡυΪασ δπὰ γοί Ἰεασπεὰ δηὰ 
Ῥγδοἶβθ οοππθηΐοσΥ ὁπ ἴπο ΟἹὰ Τοδίδποηί, απὰ ὕον σδηῖ οὗἩ δυοῖν, {86 τοδάϊπς ἀπά βἴυὰγ οὗ 
1.0 ΟΙὰ Τοκίαμιθης μᾶνο Ὀδοη πορίοοίοἃ. ἷδ ἐλων τρς αὐ ὰ δοταΐῃ ρ᾽ ἔχοι ἃ ἰγυδίννογ Ε Υ 
δηὰ μἱουβ βοϊοδυβῃῖρ, Ὑ111 πηασὶκς δὴ ἱπιροτίδηςξ οτὰ ἴῃ Β10]6 τϑδϑαγοὶι ὁ {πὲ ματι οὗ (6 
ΟΒυτοῖ δ ἰαστρο. [{ ν1}1 ἀο της ἴο Ῥυΐ ἱπῖίο μοεβδεδεδίοιι οὗ 4]}, (πδὶ πὶ οι μι μοτΐο 1.88 
Βόθῃ 186 Οχοϊυδῖνα ῬΥΟΡΟΤΙΥ οὗὨ ἃ 16 ογυο Ἰηνθειϊ ζαΐογθ. [ ἀθυου ν (πάη Αοἂ ἴον [18 
Ῥυδοαῦςπ, ἀπὰ οχρϑοῖ οτοαῖ (μΐμ σα ἔγοιῃ ἰΐ ἔογ (86 σλμθὺ οὗ (τυ, 



8 ΤῊΕΒ ΠΡΕΑΚΕΒῸ ΟΟΜΜΕΝΤΑΕΥ, 
«---- --α - --ὄὄ -.ο.οὃὕ..0Ὀ.0-.0-. ...-.- -...ὕ.»....Ἅ 

εο. Μ. Ὑ. λοομυα, 2... ὁ7 ιλὲ Αἰξσάσην Τλεοϊοσίεαϊ δερείπανψ. 

ΤΊιο τοί νοϊυπιο οἵ ἔπ δὶ δέσ Οονημεηέανῳ ἷβ α σοϊοοιηο ϑαγηοϑδ οὗ δῃοίμοσ οχίεπεϊιτο διμὶ 
γοδδοῖγο Βί οἷο ποῦκ. [{6 πιοαί αἰΐγδοίγο ἐοαΐυτο ͵6 ἴῃ [ἢ Ἰΐηθ οὗ ὀγομγθμδ, αἴτον [6 οδηποΣ 
οἵα Β[Ὁ]ο ἀϊεϊ᾽οπαγν, ἱποοτροσγπίίης τὶ [86 ποΐο8 οἰδογδίθ δῃὰ νυ Ὁ]9 δυίϊοὶθα οἡ ἴζροτ- 
ἴαηΐ ἰορὶςα. ΤῊ ΪδΦ πιοϊῃοὰ οοπιπιομὲδ 186} Θφροοΐδ! νυ ἰπ [6 ἰγοαίσαθης οὗἨ [16 Ῥαπίδέευςβ, 
δὰ οοηϊτογοτγίοα δι δ]οοίδ ἐαπ (ἢ Ὁ6 ἀοα]ς χἸ ἢ πιογὸ 70}}γ ἄδὰ που]ὰ ὃὈ0 Αἰ ονσαδο ᾽πὶ [}ι6 
γοΐε8. 6 χετὸ Ἰοὰ ἴο δχρϑεῖ τδυοῖι ἔγοπι [6 δαϊϊογθῖρ οὗ (δπομ Οοοῖς, ἀπ γγὰ ἃσὰ ποί 
ἀϊδαρροϊεϊοὰ. 724» τρογὰ οὐδ Αἱ α ρίαοε ποέ «ολοίέψ οοομρὶφα ὃν αν ἐλαέ λας ργεοοαεα ἰέ, 
αν εὐ σά ἰο ἐλο δολοίαγίν 75εἰ ἐὶφε ρέαοοί ἐεοἱἐλίη γοαολ 97 ἈΝ ἰδίο εἰἐΐομέδ ἐν ον ἄν 70» 
ἐλογονσὰ ὠμαονεέανΝαϊη9 97 ἐλε τοογ οὗ Οοά. ᾿ 
"τ 9 ΟΡ ΪΑΙῪ σϑοομιιμοηὰ [Πΐ8 ΟΥΚ, πιογο [8 βου θη ὙΟαΓΒ ΔΡῸ ῥτγο)οοίοα ΒΥ ἀϊχηίίατῖες 
δηὰ βολιοίασα οὗ {Π0 Ἐπρ} 5} ΟἸυΓΟΝ, ἂ8 ΜΟῚ] τορυθδου της [16 ργθϑθηΐ αἰδίιθ οὗἨ Β[0]1ςα] 
ΒΟΙΘΏ06, 

Ἄευ. Ζ. Μ. ἩΤΧΡΉΝΕΥ, 2... ΤῬαδίον 97 (λ6 Οαἴνανγν Τγορδνέογίαν, Οὐηγοῖ, Ῥλιϊαδεϊρλία. 

ΤΙ 8,,οα Κεγ᾽ 4 Οὐ ονέανΨ οσοιρἶθθ ἃ μἷδ6ο οὗ ἰδ οὐσι. 1ἰ [88 ῬΘΟΌΪΔΡ τηοτῖία. 1{1 
ΤΩΑΥ )υάχο ὈΥ (᾿ς νεῖ γο]υπιθ, πὸ ΟΠ ΘΠ ΔΓΥ οὗἉ ἰΐϑ εἶχ 16 δὸ ΜΘῚΪ οδ]ουϊ]αϊοὰ ἰο ρῖτο ἴδε 

ΘΓ ἃ ἱποτουρὴ Κπον]οὰρο οὗἩ ἰδ Βεγιρίιγοα. [0 ἴδ δρϑοΐη}!γ τἱοἢ ἱπ ποΐοθβ, τι ἢ 81Θ 
ἰγϑδίίδοα τίμιο (Πδῃ δἰ Ρ]9 οχρδηδίίζομα, δὰ ἢ ἢ πον (ΠπῸ τους οὗ (9 Ἰδίοαϊ διὰ 
ἰνεδῖ 5οΒο] γα ιὴρ οὗ [Π9 πποβ. [{ αἷδο ὕμ υὴν παροία ἴδ ο ἀἰ Β] οὐ 168 βιιρροθοα (0 ἀτγίβο ἤγομ [ἢ6 
Ῥτοῦζτοβϑ οὗ ϑοϊ θη θο {πους δηὰ ἀἰβοουθιυ. 

Τιοῦ. Ομ Ἐπ Δ. Αἰκὲν, 2.}., 1.1... οὐ Ῥυμηοείοη. 

ΤὮΘ υ8ὸ ὙΈΪΟΝΟ 1 δύο {{|ι8 ἴα τηδλἂθ οὗ ἴ6 ϑρεσλο)᾽ 6 Οὐμμμοη αν Ὰ8 5αιἰϑθοὰ τ)6 οὗ 
15. αὐαρίπίϊοη (0 41} ἃ μ]αοθ Ὠμογοίοίογο ὑποοοιριοὰ ἰῃ οἂν Θχοβοίϊοαὶ Ἰἰογαΐασο. ὙΠ 
δι εϊοηΐ ἀηἰΥ οὗ μ] αν, απ ἃ εἰ πῃ] τίν ἴῃ 1Π6 ὁχοοιξίοη οὗ 118 κογογαὶ] Σΐ οπ] ἰδέα ἰωγ σοῦ 
δῃὰ τρογὸ νασὶοὰ χσοβουγοοῦ [Π8ῃ οου]ὰ 6 Τουπὰ πῃ Δ 9Π6 Βομοαυ. 10 ἴδ οοπιραοῖ πιποῦὶ 
ΤΆ ΤΘΏΘΕΒ, αἰνἃ θυ Ἀ}}γ τϊηυΐο ὁηουζὴν [0 4}} ογάϊπατν Ρυτροϑβοθ ἱπ σπηναβαίης αἱ βου} 108 
διὰ {ΠΠεἰγαρ οὐβουν (ἴο5. ΙΕ ἀἱερ]ανγβ οαπάουν απὰ βίθυ]ηρ 56 Π50 (80 ΤᾺΣ 8 ἴ Πανὸ 
Θχδτλ 06) 1ι ἰγοαῖϊπρ μουν] οχἑ ἐἶε8, δῃ ἃ 16 ΜῸ}} αυγοαβὲ οὗ τηοάδττι βομο αγβῃΐρ, ΡἈ]]οκορ ὐοαὶ, 
ἈΡΟΪμΘΟ]οκίοα], ἀπᾶὰ ἰδίογιοαὶ, Ψ 1116 τηαἰπίαϊηἶπρ ἴμ6 ἀδνοιιξιοθδ οἵ ἃ γαίομδὶ ΟἸ γί δίὶ 
αϊι ἢ. 10 15 ποῖ ΑΓ θΟΠπΊΟ ἰπ ἐΐδ ραγαὰθ οἵ ᾿ϑβγτηρ, απὰ τοῖ ἀθυἀδη)Υ ἱπαϊοδίθα ἴο ἔοδ6 
σΠοὴὶ ΟΥ̓ ΟΥ̓ ὑπο πα σῃ Ἰὰδν 608}1} ἔο ἄδφορον ἱπνθαί σπείου, (ἢ) 6 δοιιγοθα οὗ ἃ πιϊπαΐοῦ 
Κηονϊοχο. ΑΒ ἃ οοπηροπάϊιπι, 1ἴ Μ111 Ὀ6 ῥγϊζοὰ ὈΥ ἸΙΒΗΥ Ῥ᾿ 80 ΔΎ 8ΟΟΟ85 ἴο Ἰηοτο Ἔχ μδυβίῖνο 
φομλπΘηἰΑτῖο5, διὰ Μ1}} ζυγλεῖ Πο]ρα ὕγοβϑὶν, βο] ἃ, πὰ δουμὰ, ἴο τ Υ̓ 8Ο ΒΆΤΟ ΠΟ ἀού688 
ἴο, οΥ Ἰοΐβιισο ἔοῦ υϑἷπρ, (80 πιοτὸ οχύθηβῖνο βίογος οιβδ8 οὗἩ Πιθ] οὶ Ἰοαγπίης. 

τε. ». ἄἀξο. 1... ῬΒΕΝΊΤΙ58. 

ἈΒ ΓᾺΓ 281 ἴαγο Ὀθοη δΌΪο [0 Ἔσαπηΐηθ (6 8 76 Οὐμεμοηίαν ἡ, 1ι 18 οὐἹἀο! εἶν [86 ποοιῖς οὗ 
(πον »Ἱ εἴ], ἀογουΐ, αηὰ οαγιοδὲ ΟἸ τι δι ϊαη βοποΐασβ. [{8 ἴοῃ6 δηὰ βρίὶ τὶ ἄγ Ἔχο]οηῖ; δηὰ 
ἱΓ τὸ 016 Οοπιοηΐοῦν 18 ὀὁχοουξοὰ ἰῃ ἘΝ 18 πη ποῦ, [ἢ6 τ δα τ 1}} Ὀ6 ἃ πιοκὲ ἀραίγα]ο αἀπᾷ 
ἱπιρογίαπί ἀὐαϊ ἴοι (0 ουν ὀχ ροῦοα] Ἰἰογαΐυτο οὗ {π6 Ηοὶγ ϑοτίρίιγοθ. ΜΙγν θ68[ νἼ5Π68 ὕον 
(06 διυοοοδ9 οὗ (Π15 ἢΘν αἰἰοπιρί ἴο ἜΧρ]αἴ ἢ δὰ ἀο ποηουγ ἴο ἴπ6 Ἰ ογὰ οἔἉ [1{6. 

-- - ΕΞ τὰ λφρβτεβον, τῶν “-«.-- 

ΤΗΕ ΜΕΤΗΟΘΌΙΘΤ ΟΙἸΕΒΟΥ. 

ἘὯε. Κευ. Βίδλον ὅοοττ, Δ εἦορ ὁ λει οάιδέ Ἐρίδοοραὶ Ολι»"οἷ. 

Ι τορτγοῖ πλιοἷ ἐΠαξ 1 ἀπ δ8ὸ ρμγοββοᾶ νἱτἢ οδιοῖαὶ απ οἴδοῦ οπχδροιοηΐβ [πα ἰξ ἰδ ποῖ 
Ῥγδοῖίοα Ὁ]6 ἴον πὴ ἴο σίτο [πὸ ποσί δας ἢν αἰ οσδαι θα 0. 88 Οὐ] 64 Ὁ]6 πι|6 ἴο τυτῖ[θ δυο 
ἃ ποῖίοο οὗἉ 1 δα που 6 δα ἰδίμοίογυ ουθῃ [0 πιτθο} ἢ. Ι οι κᾶν [μϊ8, ονονοσ, (μα μαυΐη 
Ἰοοκοὰ «Ὠγουρὴ [6 νοΐϊμμιθ, σἰαποίπρς αἵ ραροῦ, ἴγρο, ἀηὰ Ὀϊπὰϊηρ, δῃὰ τϑδάϊως δὴ ατγεεὶς 
Ποῖτθ δπὰ ἴπθγθ οἱ ἱπιροτίαηϊ ρακϑασοδ, ἴ 81 ΥΟΓΥῪ ΤΥ ου Ὁ]. ἔῃ γι Βδβοὰ ἘΔ (6 ΟΥ̓Κ ὅτογν 
ψν. Το ΧΟ ΒΔ 1.8] θχοουζίου 6 ἃ}} (ας οοὐ] ἃ θὸ ἀοβέγοῦ, δὰ [06 ποῖθ8 ἃγὸ Ὀγίοῖ, σ0 - 

ἶνο, πὰ οχμαυδίνο, δπὰ. ὁ ἴπο τϑϑυῖδ τολομοὰ, ἔπ τηϊηὰ ΚΟΏΟΓΩΙΪΥ γοβίβ ΜΠ 
Ὀποοϊῃπιοη καί ἡδίλοϊοη. Ε ΠΘΟΓΓΪΥ ἰδ γοὺ στοδί δυσοθδῖ ἱπ ὙΟῸΓ ὩΟΌΪΟ διυῦ ἜΣ ΘΠ εἶν ὃ 
οι οΥρτίδο. 

----«----.......-. .., ...Ἑ.. . . 

ΦΟΗΝ ΜΌΒΒΑΥ, ΒΕΜΑΒΙΕ ΒΤΒΕΕΊ, ΤΌΝΟΝ. 

“7 
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᾿πμ θ΄ 55 ἢ 
κι σιωπο (θ᾽ 

ταὶ Σου ποσ νεῖν ας ΚΟ Δ τ αδῳ 
ἊΨ ΨΥ Φν ΩΝ ἐριυκ Ψ' 4 ἰ τᾶς ΕἸ Ὰ ὡς ἢ ἌΑΡῈΣ ἌδΑΣ -ἰΣ ΚΝ ΑΊΥΥ Ὁ ] 

Ἂ Σ Ε τὰ πε Ὁ ΡΝ, ΖΝ 
᾿ ἘΣ Ὁ ὑἹ ΤΑ Ἀροῦ ἐκ ἜΜΡΣ: Ρ Σ" ΜῈ ν΄. 

- ἜΣΤΩ ἶ Ἢ Ι 

Ψ» γ4 5. ἱ ῖ ξ 
ψ- . μ᾿ 



, .. » », φᾷ. 
-Ξϑ ον συ γενῆ φατε ΚΘ» ΨΨ α Ἄς - ἊαΘθ.4 « . 

τ δ: οὐ ΤΟῪΣ τ αι Ὁ ψοσὶ, φιάν ΠΡ νι κεν ἐκ δλιὸ ιν 9) 
ΕΓ ΡΟΝ ἂν :] ἢ “» ᾿ ἮΝ - φὼ )»} 

- γ᾿ τῃν ω “χα ---.- - σ --- ΩΣ ΚΑ μὰ. δα “γα Ὁ ψ»"- Ξ »᾿ 

ἘΠ ΡΈΕΙ ἀρ τ τ ιριμ κω 
π ἯΤ ψ" ΡΣ Σ δε πὰς εἰ Ἔα τ 5 δ κοι ἐκ δ ς αἰ ῆλχε μα: οι ΓΝ μὲ ᾿ 
ΙΣ ΓΕς » ἈΕῚ τρεὺ νἐ Εν" ΜῊ οο δε, ».) ἀν ρδιεν .), ον ὦ ΡῈ πιϑδὲ 
ας εὧὖἱ ΒΙῸΣ νι “2 “π᾿ «2.4. δι ; 4 Ἄν ἠέ δ’ Ύ ΝΣ}. ὦ. ΣΌΣ, ᾿.. ᾽ ΒΦ, 5. 

φ τ δὶς » , »,“{5 ΟΝ νι νἐτν. 2:7 ὁ ηγαέν ων ᾿ς Φεν κχν 
«Ὁ Ἵ ΝΣ Ἣν » » ΟΣ: δ..." ΚΡΎΤΗΣ Φ Τὰ" ΡΜ ᾽ν ΑΗ " γυέ; ";, Ἄν, ΠῚ! -- 

᾿ ὰ ἘΔ τ" ἢ , ;» 5 τ πὸ ». }ὴ Ρ Υ ἄν)" ΡῚ ὦ κ΄ ϊ ᾿ [ἀ ἔι 22.“ ᾿ ἍἹΙ Ἢ {5 Ζ᾿ 

ἐφ κάψα τ ΘΜ 119 ὡΣβα  ΣΦΣΑ ὅρα ἢ ΨΚ πὴ ἜΣ καρ. Εν 
Ἀν ἄξ «. ὴΝν ρου. 4 “ὦ ῃ0{ ἡ» π Ι ἀ, «τ ὦ “᾿ νυ ΨῚ Κ᾽ ΑΝ ΕΣ ἿΣ ΠΣ ὃ ψ μι» ἢ ΓΗ ᾿ 

ΣΎ ΦΟΝ ες, το τ τῳ ον Σ κὺν ἔς ὠεον Ἐκ δὲ ΔΎ  ΦΨῳΑ͂Σ ὩΣ ΡΥ ΦΥ κα ΣΡ Ρ  Τ ΟΣΚΤΑΣ, οδ τα ρΥ τ ΠΡΑ μρ ΦΈν ἐν, εν 
. 83 ΩΣ ον 4, Ὺ»» ἐκ ἔχιδοὺς Ὁ, ἂς ΤΣ ΤΥ ΣΙ ὙΥΥΝ ΡΟ, ΤΠ κοὐ ρὺν ͵ ἴα: “ἡ ᾿ - ΤᾺ ᾿ Ἄ, διαχε τ οΥ τὰ » » .- ᾿ 

ον; δὴν ᾿ ἘΣΕΘΕΟΣ  Ύ Ὁ ΣΡΑ σφ φῦ ου ἌΡΑ εν ΎΤορὰ ΠΣ ξεν Ἐ 7.4. “᾿ 
. Ω͂ ᾧ ᾽᾽, »- νῶν. α΄; πΠητ0 ": Ὥ  ῶ Ρ -“ ΧΙ 4: Ἂν» ἢ - ὁ ὰ » ἃ, ᾿ 9.5 !] Υ Ὺ 

τ τ ΜῊΝ ΣΎ ΑΝΝΑ ΕΣ {τι ΓΝ ἐξ Σ Ὁ ὦ ἀφ οτος ἐφ ἘΣ ΟΖ (6. ἔχ ἢ γ᾿ πΩ τ Ν 
ἀκα ᾿ξ, ι ΎΔΑΙΣ ἐσὺ" χν- φ' . ὙΠ Σ ΤΣ (0 Φ ΥΩ “-} ᾿ 
ἘΣ ἂς φὰς. ἀὲ 4 ῳ πα Α. “Αἰξη Κ΄ ἃ ὁ "44 Το, ξεὶ ΡΟΣ ἐν μὰ, - νῸΣ » Ὑὰ μὰ κι. . χα νά Ὁ . «,ὐὺνν» Ἂ ΕΣ 
ΣΟΥ ΥΥᾺ ΕΣ ᾿ ἐὰ 5 "2 γε Ἵ » Ὁ. . δὲ δὲ" 9 δ ἢ «ἢ ς. δ ν ἡ ϑι ὰ Ἢ ἢ » ἡ ὦ 1 3. τὸν νὰ πα ὑόν. «ΑΙ; τς δὲ δ ὁ “δ, ὁ 4 ΓΝ ΩΣ 

« ΝΣ ἣ .. δ΄ , Ὑ»-  υδι Ὁ ε Ρ Α ὙΜΙ͂Ν ν  ς "}Ἦ ᾿ » ΕῚ 

Γὰ ΡΥ ΑΣΙΑΙ » “Ὁ Ὁ): ὦ ς “ας Γς “νὴ δι ἡ.) Ὁ ᾽ 4 ων Γι δε} 8. Σ γ Ἢ ΤΑ ἘΝ " ἘΝ τ ; ΓΙ Α] , ΠΣ μὧν, ὡς "(.. 4: » Ἴ4...}}: ΚΣ 

ἡ ΤΥ 9. αὖ ὙΚΦφὺ τ ας. Ψ᾿ “ἡ ἘῚ ων" ΥΥ, ΓᾺ δ κι ἃς ω 5 . δ. Γ᾿ 

ΠΣ - , ΕῚ Ξ᾿ “᾿ ΔἸ ΚΣ δ Γ  }. Ἂν 2" } ἊΨ Ὡς Ἵ 

ἡ ἣν οι, τ ΑΙ ΤΥ Ὑ ει Δ ΑΝ Ἀν γέλνι; ΚΑ ΟΣ ΤΑΝ ἐν ἔα ρ στθλψο Ἐ ΡῈ κα ΒΑΚ Κα 
τ ΕΜ ΕΚ τὴ φαε ΦΛΑΥΕ Το ΩΝ ΜΑ͂ οἷς ΤΑΣ ΩΣ ΠΟ ΤΣ ν (ῚῸ ΕῚ ἔ ὁ αὐν Σ ΟΌᾳΦ0Ζ0Ε. ᾶς ΗἊΝ . δ᾽ 59 ἢ ,Ἕ"ἷἹ ἃ δὰ Ἔγ4 1}: Μ᾽ 

Ἂ εξ.» ν". "»-- Φ ὴ Τὰ ων ὅι ΟΝ Φ ᾿ ΕΔΖ ὲ γι “ “: ων ΚΝ, . ἌΣ ΝΝ ἔν. 

ΕΞ ς τι Σ ΜῈ ΤΣ; Εν) Υ ἜΑ συν  Ὰ κε τὶ ως εΦὶ 
ὲ » ΓΨ 4 ᾿ Ἷ ἣν. ὰ ἦ » “4 ΟΣΣΣ" μεν ᾿ ᾿ Φ « »Ὶ 

μετ »" ΤΑΥ͂, Ἂν Ὁ ΥΩ 76. ἐκ ὃ ἀφ ἐπα ᾿ς τ ᾷ ἊΝ ΧΩ «- ταδρι .). " “.; ΄ » τὸς - φξν οὐ ἀν, Δ δὰ᾿ ἢ“, ς- δέν έ.. ΕΣ Φ'τμ, « ἜΧΩ, ἢ ᾿ »- 

Ὁ ᾽ “ῳφ )" ΓΕ ἜΣ « ΕῪΣ ΥΕῸΣἢΝ ΣΟ ΤΡ Φὲξ μ » ὺ δ: ». ᾿ πῇ Π ΨΥ. ψει, τὶ δι ἘΞ ᾿ 

ῳ οι ω "π ῪῪ ἷὉΣ ; ΨΥ σν 4 Ψ ν Ἢ ν Ἧ Ὀ Ἧς 
“ ᾿ Ἡ ΓΕ ἐν -- Φο Οὐ ὸ Ϊ' ᾿ ͵ Ἂ δ΄ δ » 4 δ εἰς ἐπ ἃς ὁ" « ἐξ ΝᾺν μδ κἡ ,. τ. ᾿ ἦα», ᾽ ἃ. ὶ ΡΨ 

φν τ δ ὺ ἜΣ Σ γε ἼΥ: ο. ἵ ὑπ λ."- “ων ἤ«“(ἱ Ἴ ἐν ὰ 

ἊΝ ἤέλειν -ὰ Φ ΥΨ, ὲ ἼΛΩΥ ὡς ᾳ- ΧὙ ὍΝ τιν Ἂ- -- , Ὁ ᾽"- 

ΡῚ δ» “Τ᾽ ᾿᾿ Ϊ“΄πΓωο “ Ἢ . Ρ 5 Ἴ φ 4, ἐν " - ΝῊ " Μ μ Α 

ἤτ ΑΥΟ Υ ΤΣ δ ὁ λοι λό ΡΝ ἢ 
τ κα: τὰ ; . ἀΆ « ἘΔ: τ΄ - ἢ 26 ΓΕ ἂν 8. Σ 

δον» ΑΕ ΣΦΙ πο  ΎΜΑν ἀον 
- ΕΝ ο΄ ἀ ὅ-: ι ΥΝ " δαν" - ΡῸ ᾿ 4 ἐν" 4 Π ῆυν 

Ἅ. ΕΣ ἐ ν᾿ ἢ ... ὁ ": » ἃ - - ἜΡ" 1. α ἡ ΓΙ 
ὌΠ Ὁ ΑΕ μος Ὁ να ΠῚ ολο Ἂς "͵, Υ, . ὠὡ νεῖε 

ΤΥ δ ΩΣ  αὰ ΣΡ ἡ ΣΙ, ὅ: ν᾿ ἐ ὅτε ἐ - ᾿" ἊῚ 12) ἔων ᾿ ἢ. 

ΠΣ ΥΥΣ ἀ ΣΙ ΠΡ ΓΤ ΠΕ ἌΝ ΤῸ 
γα} ὙΑο δα δλνοξθα, ὁ δ ΒΡ τὰ, -ε γι 
φῶ «δ, τ δι ον Ὁ Τυ  ν--. ἷ, .- ἢ Σ᾿ Φ ᾿ τΊ ἵν ὩΣ .- ἐπ ον) - 
ΨΥ {Ὁ δ" »ὅν ΓΤ; ᾿ ὲ - ΣΡ τ ὩςῪὸ. ΓᾺ ᾿ΕΝ 

Ϊ᾿-᾿ πα τς ἐν κε ὩΕ ΠῚ Υ̓́Χ ὦ δι ἘΣ, τὰ εἹ . “πο ἜΣ ὁ 

ἌΧ, ΑΣΑ ΦΟ Δ  ἀρελατσ οι ἐν ΦΎΣΗΣ ΣᾺ , 
Ρ ΓΟ ΔΎ ὍΣ τΆ. ψν ἀγεφδιῚ τ τ ὺ νος μ: « 

᾿ ὧν ὁ “4: " Γ " ΜΝ νὟ "ὦν. Γ ω 5" ὦ ι 
Τὰς τιν ΜΝ ἰώ 
"ἃ τὰ, ἣῳ 5 “δι δομ. ΡΥ Ν ὰ Δ ΥΣ τω βοὴν ἐὸν ας - 

᾿ 
" 
φ ͵ 
ή 

Ι " 

μ᾿ κ᾿ ᾿ ς , ι ᾿ ι 
ΕῪ .φ-. -“ "- ,» «7 ΕΣ ΟΝ ΡΟ" ΦΡό να Ψ' δὴ νὲ ἴδ ὡν τὺ κι ῳ 

ἑν νος. “Ὁ ἡ “' -" Ἄν» "Ὁ -ὖ ἢν. ᾿»" τγβι σ- Ὕν. Γ μ»" »] Γ μὰν ΕἾ γ, ῥα - ᾿ Ὑ “ἡ ἡ, ὦ Ὁ “.- “ΨΥ ψὸ Υὐψλ εν, “ἐν .-- ΨΆΩ͂Σ »ἵ ἀφ ΜῈ “, 

“ΛΑ ΣΙ τὰ Ὁ» ὙΓ πω ς -». “Σ νὰ ων ΓΥ νὰ ΝΣ νΨν ἀν τ, 
-- ωϑϑ'΄ νον τ τι ἡ μΑἍ,1. οἰ“ ν “ ΒΨ ϑῃ ὁ Ὑὰς ω- τ ᾿ν ΡΥ ᾿ »ΚὰᾺ - . ἐῶ θὰ, 
ὦ τ »" Ὡς δὰ νο τεὴ τὲ Τὰ, τ, ᾿ Ἂν» » ὦν τ τὰ ἐφ» ΕΣ ΙΓ τ - νυν 
Ἦν ὦ ἜΤ ΤΟΝ ΔΑ ἐς ῥὡἐὸν Σοῦ Ἦν ΤΣ ΩΣ σὴν.“ ὌΞ ξ ΦΙΡ Ύ 6. ἐσ νὴ ὁ ᾿ 

Α ἣ» “2 ϊ .. Ἂ. . Ψ᾿ ᾽ «ὖν»- . Δ " λον εὐ “Ὁ πὶ ἐν ἴα. εν ερέν ονν δὴ τὺ νυ ἐγ οι ιο γώ ξς νὴ 3 ΤΥ . 

-» "5 ἴον ΦὙ Ὃς δέ, ΜΝ «ὦ ἌΑι . Ἢ Ὕ ὐἷς "" “ὃν Ὁ γ᾿ ΜΟΥ 
».- Γ᾿ ν ἡ ὡ"» ὙῚΞ νὁ σ΄ ᾽ "“ δῇ «ὦ, Ἢ Ὁ ἫΝ ᾽ δι ν 
αν" νος " δ ς  η τς Ὰ». εν" ἡ κοτεαχΣ ιν ὁ ἂν ὦ « " τῆὸς 

ἄῳ ὃ, ΙΝ εἄ ᾿ ᾽.». ᾿ 4 

ΣΎΝ ψαανένιδΝς Εν νυ. ΤΑ, νων νὰ τς στ ὙΣ 4 Υ ΎΥΘοΣ 
ΑΓ ὙΦ). ἰὐβόναγα ἡ “ΔΝ "δὺς Θυκπ ιν εἰ ἂμ..." ὦ α΄ ὡ» φὸ 6 
ΨἌ), νι νᾺ τ, Γ᾿ ἘΦ ΣΘΥΣΎΌΣ ν ον , γ»ά ΡΨ ΟΡ ἜΑ ΟΣ ΤΥ ΟἿ. Γν Γ ἡ ΣᾺ ζω, ΚΣ τ ΤΊ αν τΥν ΤΟΥ πεν Ἐν Τα ὩΣ ΡΕΗ το ἀρ μοσλαν τ μας ΓΤ 
ἐς ἡ ΄.Α. ΣῊ δ γε ΕΥ̓ ὰὼΣ .,| δε ΕῚ ν ὃ ΡΣ: ᾿ ὧν νυν εν 

5 ἡ ἜΤ ς χε ΤΥ ΤΩΝ »»"5 ἊΨ ι ἢ .... ἢ ΓΕ; ο 6 "ὁ ΡΥ" δὴ ν 
Γ να « Α΄’ ζω ὦ δὶ ΘΑ ΠῚ Α “ε Δ γψοὦυ ἌΣ Ἶν ὦ τὶ ἀφ τ δ ς " ΣΝ “-“τ“1)}ῳς 

- . " ΟῚ -5:14ΕἘἰ » ἌΣ ΚΣ ΥΩ Υ Ἄν , ὥ “ . ᾿» ᾿ ἐν Α “ Ἐς ΝΥ Ἢ  αρ αν Ἡνν ΣΣ Ύ ἡ ΔόραΣ ΣΥΝ : ὼ ΡῚ ον γε 9 99. «χὰ ἐς ἀν ιν δος Ράν ὦ τὰ ΙΝ μέ εἰ ᾿ ἕω »- Ὑδ Ιλ . 
ἘΓΧΔΑ ΥΣ τ ““ ΠῚ ἃ θὰ ὦ δ ο ὑ νὰ: ἄφ, ἐν ν νυ» 

᾿Α Α Χ)."Ὰ τὸ δι ΚρῚ ᾿λρ  ΨΎ ΟΝ ΑΜ Υ ἐδ 0 ν- 
"Ὁ ." Ἐν συ δ ἢ δ. το ἐδ ὶ: ἌΣ ΎΨΕΟΥ σ χ Ἂ ΟΝ ὡς δπλϑὺ 
--ὕ.. “νι «ὦ μ μ ΤΥ ΤΣ “ΑΤῪΣ Μ6’ ναὶ δα ΣΤ «τῷ, ιν ς᾽ 

ἕν "““ΓΙ΄ “Ὁ -- “ . ἀφ. ΡΞ ΥῚ , αι; νν'. δῶν Γ ΣΕ ᾿ ὁ Ν 
᾿- αν " Ψ» . ᾿} ΕΞ σαν 99 ΤΣ τἀν τῷ. ε πε γι » κὁ: ψαὴς: ὁ} Ρ- ἃ ᾿ 

Ἐν γβρινψε; τ Ὁ δ...» ᾿ς Ὑ γν" ἡ ς δον αρὰ τ δόμα εἰ δ 4 ἐν", Φ ἣν 

ἐφ δ ἮΝ 

«4 ᾿ ᾽ γ᾿ “4 ΦΦΡ Σ 

ἐπ ..» μ᾽ - ., Φ-» μ ὙΓΨ0ΓΙ “- ἂ᾿ Ἶ Γ Ψ"᾿ Ἵ ἃ ὦ 

Ἄν Ἐπ ῦ σον ΤΣ ἢ Τα  ρν γεν μΣ ἐμΑρη ΘΝ πα σον αν μ 
ΣΦ τα ΨΥ ΆΑΑ  Ν ἀτ ιν ΟΝ 

᾿ ον γος αν ΡΟ Ἢ οὐ ἡ δ᾽, ΦΑ, ας τρρ ὙΟΣ Υ εν ν᾽ ρον «ὦ ες 
ψῴσυ ὦ Ἢ νῶν ΥΥ  ς ΕΥΣΣ ΣΦ Σ «ΤΩΣ δες ΡΨ ν᾿ Ο 
Ἐν χὰ ΧΡ." ῳ »ὁ Γ᾽ ΝΠ ϑϑινῶ Ὁ 49 ᾽ ΓΥΝΣΝ ΄ ΜΕΥ "ὦ Ψῃ ,' Σ Ὡνθ τν »Ψῃ ᾿ς ΚΦ Ὲ “ὦ 

- αὶ εμᾶν “Β΄ ἼΣ ὁ πὩΦρὶ ῶΩ.» ΣΦ ΦΕῪ ἀν) τ 4 τὰ "Ὁ .»- ἐν." ῶ  Σ Δ 4 . ΚΙ ΕΝ ΣᾺ ν. ἃ. ΓΝ δεν ,» Ὶ ας χη“ Ὁ , ΤΥ τ" ας “ὦ 3 ΓῪ ρόλο; ΤΣ ΤΣ 

ΞΝ  ἐΣ ἤι ἈΤ "ὁ κῶν ς ὩΣ αν ν ΘΚ. λ ΟΥ̓ Δ ΤΥ ΟὙΎ.: ὁ δὼ οὐ ΣΦ Ύ, γι, 
Ἵ ὦ" Ἅι νν- ῤν ΕΣ 7) ὍΝ "μὲ δ εαὼ τῶν ᾿ ἢ ὡς ““ ἀπ “, δω Ὑ ἾὟ “ΓΣ "Ὁ Ζ 
-- χὰ Εν πύον α ἀφο, ἬΝ ἀν ψν ω". ν᾽ στο, ὁ μουν ἰὰ, ὧν Ξ Ἄ».“ ΧΆ" -ρι ᾽ 
᾿χ».: Δ" ῳ. ψοΤ ὩΣ ΟῚ ἁτων ἃ ἃ »-“ ͵ἱ ὙΠΎΧΣΣ  ᾶὧῷ - ΓΝ . { ΄ 

ὌΎΎς χὰ ΥΣ ὡὦΣ νάβα νἱ "ἈΦ  τνῶ ὩΎΑ Ί Ν οι ΡΝ ὧν 34 πὶ ἃ τς μια 

» 0. ἃ "Δ Ὁ Φ. οὐδέ 5 ἡ δι πυδραν 4. δι νς ΣΣ ᾿ »"» νῷ ΄ΓΣΣ: “Ἔ ἢν ἢ" - ν᾿" οἰῶν δ, 

- δ ὡς δ Σιν, - “ὼ} “ κὸΥΦΉΟΥΡ φφῖς ὙΦ ΦΙΑΤΣ ἐρὼ ΦΆΦΙΘΡ 9 , ἐΡα ΤῸ 
ωφὰὸ 4} 4. μδὰ 1 « “4 Ἢ Δὐδου ΣΙ ας ΝΣ  Ὑ “Ὁ Ὁ ΟΝ ἄβἜΪ4 ὙΠ, εἰ, 4{-.. 

ΡΟΣ Ὁ δ Σ)ε ,»» 2 ΄ "νῷ “8. “85 Ὁ τ ΡΥ, οὗν “ὼ.» πὰ ΄ 
»» «9 ς᾽ ἐφ ΡῸ Ὁ Ἐρ-Ὁ ἊΝ γ΄ --  γ. “ »: Ρ' 7.» ψ, Φ, ἀν ἦν δ. ω ΕΣ ἡ» Ὑἦ 

μὲν νι όσοι “5 ὦ Ὁ Το ρον» ἸΚΕΣ τ ων ΝΣ 5 ν Ψ» -ἈΚν ΧῚ ς ον 

γῆ τι ΣΟΨΥῚ ΄σ4« δ τ ας πὰ δ ΟΣ Ὶ “ἣν γϑυ ἧς ..» 

᾿ ἀρ 1 5 να). τ δε οι Ὁ νοι ῖς ἀνα 1 τ ΩΝ ΑΚ, ᾧ ὡὰ τ «Θ΄ Ὁ να, ἀκ ΡΥ ΎΦΥΙΣ ΤΙ σὸς ΤΣ - " ΟΣ" "δ᾽ Οϑ' ἐὺ ὦ τας γον Ἀπ ΩΣ σιν τ ΡΣ ο Σ το  ἐννοανμο ὙΥΥΤΎΣ  ΖΙΣ “ ΠΣ Σ ὙΦ « ᾿ Ῥω ων" ο «ῳϑ. τ ν. Νς "δ." “3 ἱ ὃν ᾿ 

ΓΙ ῊΞ- Ὅς ὁ - Αγ.) ἡ Ἀαξαῳ Ὁ ἡγκ Γ υΣ; πὰ ἃ ΝΥΝ ξυστὶ ὦ ΧΦ ΥΑΙ͂Ν 

νξ. Ἐϑεν Ὁ δα ποι! “ὙΠ - ῳ- ἦν». "“«- ΠΝ ΠΡ Ὸ Ἃ τ ΝᾺ "Ὁ ᾿ δι Ἢ Εν» ΜΓ ι καὶ 

ἀν μηδ; ᾿ΣΦΙ ΥΛΟ ΤΣ ΟσΡΡΟ ΣΤΥ ΣῸΤΞ κἴ ὦ ἔρον Θ ον, οὐ α γα, τ, πο - Ἐ ΙΑ ἢ δ αδτσε 

φΦ ἜΣ ας ἐν, Ἐπ υδα, ἀφο τ ἐεροὺ δ, ὙΨ ΔῈ ΩΣ μων οὐτεω, π οὐ νον δῤοαν' 7 275 ΤΥ. . ΣΣΦΙ» ΤΟΎ ΧΡ ΤῊΝ : 
ΦΟΤΥΣ ἢ ἤ-" Ὁ αν ΔΩΥ̓  ΎΎ «αβςς τῶ ἘἘ͵μροὶΊ "βὸ «νὖν 

ὃ Π 
ΕΣ Ψ “Ἢ τῷ 5 νος -φὲ υ ν ἃ Ἵ ΕΟ ἦ Δὸ ἘΡ δ “ὐἱ "ν δὲ“ ἀκτίς, τὰ 7,“ όν Ὁ. ῊΝΝ ΡΩΝ, το ϑ, μἱ ἊἋ ΨΥ ἡ τὸς ἐν ϑ. τῤ- ἡ δ" ἀγα ἢ «ἧς “- χὰ 

δος μα ο ων τον τ ΨΥ τ ΑΨ δον τ δ ν φ΄λτ εν "ΠΣ ΕΣ; 
ν; εἰ, ἀρ ΟΣ Ύ ( ᾽ Ὺ - 5. ἣν: ΤΥ ἜΤ ΤΥΥἊἽΣ 2 ΤΊΣ Ως ΟΣ ΟΊ φ“ ρέων λ 

"Ὁ" δι ον διαδιιαξ ΡΣ οἰ τ᾽ ε ος ΚΑῚ Δ αν τὸν δ ",ὁ πντν φ' ν! “- ἢ ν -Ρ ἊΣ ῸᾺ Φ ἄν ἐλ ὦ 
᾿ . γὰ »“{Ὶ ΒΝ ΡΜΎΩ, . ϑ.. “ὦ ΜΥῚ “ὦ. »Δ. ΡῊ ἦ: . Ὁ ἢ «- ὦ 

“Ἂ» ἄς, μος οι,  Υ νι ΟΣ ον ᾿-ὠἠ :- οὐ αι ων ὑδρψο τ ο  ν0 Ὁ Ῥ" 
ΡΑΥ Ἐ Ὁ" πᾳ ὁ Ὁ “Ἢ ΓΈ ΟΣ  ὙΣ . Ὡ» ΨΥ ͵ ἀδϑοιι ,ια ἐνς ἦψγο. , ΒΕ. '-"αἷ : Γόρα : ᾧ Τα. -“ “ 
ΟΣ δ, ὦ ,» Τυῶ  τρ το δ Σέϑν οἷδ ὅν εν Ὁα; 5 δὴ καὶ μὴ γε Ὁ Ὅν (, 
“Ὁ τυ ιν να νώτοις τῶν οὐδ τς τοι τῆν δὶ τ Σὰ Στὸ Στ Σ νιψϑο ὦ 

ΚΦ ἘΣ ΕΣ ΟΣ σου ρα συ λσα ἀἔοα τρί ΄-““-- 
τῶ Ὁ... ....-. .. “ππυ υ- «ὐὐνοσσα, ἡ Ἄἂιγὴ7π τὸ - φρο « ὺΡ φησ ἂν ὁ Υ. 

.., τι’ το ἮΝἂἮαῬω ΩΝ σον ΟΝ ἡ, πππτ Υς χ  δςΣς ΓΤ ΎΥ Χο βὰ ἄς Ὁ... ἌΡ Ψα δ, ύνεΣς ΡΣῚ 


